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 ممخص البحث:
 لدى أبعاد الحكمةو ميارات القيادة الخادمة  مستوىالتعرؼ عمى  ىدؼ البحث إلى

ميارات القيادة  بيف العبلقة، كذلؾ الكشؼ عف حائؿ بمنطقةالمدارس الثانوية  مديري
وُطبؽ ىذا البحث عمى ، حائؿ بمنطقةالمدارس الثانوية  مديري ىلد وأبعاد الحكمة الخادمة

واستخدمت الباحثة حائؿ،  بمنطقة( مدير ومديرة بالمدارس الثانوية 38)عينة مكونة مف 
 )إعداد/الحكمة  ، واستبياف(الباحثة)إعداد/ميارات القيادة الخادمة  استبياف
المتوسط الوزني عمى  ةالباحث تعتمداوفي التحميؿ اإلحصائي لمبيانات  .(0202عواجي

الكمي لميارات الوزني المتوسط أف  وكشفت نتائج البحث عفومعامؿ ارتباط بيرسوف، 
حائؿ مرتفع، كما  بمنطقةوألبعاد الحكمة لدى مديري المدارس الثانوية في  القيادة الخادمة

كمة لدى مديري وأبعاد الح ميارات القيادة الخادمةبيف وجدت عبلقة موجبة دالة إحصائًيا 
مناقشة النتائج وتفسيرىا فى ضوء اإلطار النظرى وتـ حائؿ،  بمنطقةالمدارس الثانوية 

 .البحثية والمقترحاتالتربوية تقديـ مجموعة مف التوصيات والدراسات السابقة، كما تـ 
 ، أبعاد الحكمة، مديري المدارس.ميارات القيادة الخادمة الكممات المفتاحية:
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Abstract: 
  

The research aimed at identifying the level of servant leadership 

skills and dimensions of wisdom among secondary school 

principals, as well as Discovering the relationship between servant 

leadership skills and dimensions of wisdom among secondary school 

principals in Hail Governorate. Research was applied on a sample of 

(83) secondary school principals in Hail Governorate, Saudi Arabia. 

The researcher used Servant leadership skills questionnaire prepared 

by the researcher and wisdom questionnaire prepared by (Awagi, 

2021). In the statistical analysis of the data, the researcher relied on 

weighted average and Pearson correlation coefficient. The Results of 

the Research indicated That a the overall average of servant 

leadership skills and dimensions of wisdom among secondary school 

principals in Hail governorate is high, as well as a positive, 

statistically significant relationship between servant leadership skills 

and dimensions of wisdom among secondary school principals in 

Hail governorate. The results were discussed and interpreted in the 

light of the theoretical framework and previous studies. in the light 

of the research results, some educational recommendations and 

research suggestions were presented. 

  

Key words: servant leadership skills, wisdom, School Principals. 
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  مقدمة:ال
التربوييف باعتبارىا العمود الفقري لممؤسسات الباحثيف العديد مف ىتماـ االقيادة  نالت

التربوية في العصر الحديث، ويعد القائد ىو حجر األساس الذي يبنى عميو نجاح عمميػات 
منتسػبي ب ت القائػدتوافر العناصر والمحػددات التػي تػنظـ عبلقػا التطوير؛ والذي يعتمد عمى

يتطمب عمـ اإلدارة مف القائد أف يستخدـ أسػاليب مػف شػانيا توجيػو سسة التي يقودىا. و المؤ 
منتسػػػػبي واالسػػػػتفادة مػػػػف قػػػػدرات المؤسسػػػػية المزمعػػػػة  كافػػػػة المػػػػوارد نحػػػػو تحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ

 .لعمؿ الجادالمؤسسة لدفع ا

( أف المؤسسػػػػات تسػػػػتطيع أف تحقػػػػؽ أىػػػػدافيا 8، ص0222وأفػػػػاد )القبمػػػػي وعنايػػػػة، 
ر ليػػا قيػػادات اداريػػة ذات كفػػاءة وتتصػػؼ بالمبػػادرة واالبػػداع وتركػػز عمػػى العمػػؿ عنػػدما تتػػوف
الرؤية  تتمثؿ فيخصائص القيادة باف ( Russell, 2001, p. 81روسيؿ ) وأفاد الميداني.

 .والمصداقية والثقة والخدمة والقدوة والريادة وتقدير اآلخريف وتمكينيـ

ػػِفِو قائػػًدا إ ػػمي، ويحتػػاج مػػدير المدرسػػة ِبوصق يػػيف الرسق ػػتمد مػػف التلعق لػػى صػػبلحيات ُتسق
ـ عمػػػى المعممػػػيف ومتػػػابعتيـ وتػػػوجيييـ االصػػػبلحيات ُتعقطيػػػِو الحػػػؽ فػػػي توزيػػػع الميػػػ وتمػػػؾ

ـ، فالصػػبلحية ىػػي إحػػدى قػػوى ايتػػولى كػػؿ معمػػـ مسػػؤولية تنفيػػذ تمػػؾ الميػػ وتقػػويميـ، وبػػذلؾ
ىػػداؼ المرجػػوة، فضػػبًل ذات تػػاثير كبيػػر فػػي المدرسػػة، وعػػف طريقيػا يػػتـ تحقيػػؽ األ االرتبػاط

 (.0222)الحريري،  المثمر والعمؿ المنظـ عف التعاوف البنلاء

الممارسػػة القياديػػة وخدمػػة اآلخػػريف تعمػػؿ القيػػادة الخادمػػة عمػػى إحػػداث التػػوازف بػػيف و 
والميمػػة األولػػى لمقائػػد الخػػادـ ىػػى تمبيػػة احتياجػػات اتباعػػو وتشػػجيعيـ عمػػى تحسػػيف قػػدرتيـ 

(، واليقتصػػػر دور القائػػػد Spears, 2005يػػػة لممارسػػػة القيػػػادة )باسػػػتثمار الفػػػرص الموقف
الخػادـ عمػػى خدمػػة اتباعػػو فقػػط بػؿ العمػػؿ عمػػى خدمػػة المؤسسػػة التػي يعمػػؿ بيػػا مػػف خػػبلؿ 

 &Dierendonk)بنػػػاء عبلقػػػات قويػػػة وممنػػػة وسػػػػميمة بػػػيف العػػػامميف داخػػػؿ المؤسسػػػة 
Patterson, 2010) . 

التػي تركػز عمػى األبعػاد العاطفيػة واألخبلقيػة  وتعد القيادة الخادمة أحد نماذج القيػادة
اف القيػادة الخادمػة كػنمط قيػادي  (Reed, Vidaver-Cohen, Colwell, 2011)لمقائد 
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تيػػػػػتـ برفاىيػػػػػة المرؤوسػػػػػيف اكثػػػػػر مػػػػػف اىتماميػػػػػا بتمجيػػػػػد القائػػػػػد، وتؤكػػػػػد عمػػػػػى المسػػػػػاىمة 
، كما (Hale & Fields, 2007)االجتماعية حيث تعتبرنمط القيادة االكثر تاثيًرا وجاذبية 

تسػػػعى إلػػػي خمػػػؽ بيئػػػة متماسػػػكة بػػػيف المرؤوسػػػيف تػػػؤدي إلػػػي تحقيػػػؽ األلفػػػة والوحػػػدة داخػػػؿ 
، وتتميػز بالعديػد مػف المميػزات (Searle & Barbuko, 2011, p.110) المؤسسػات.

منيػػػػا االىتمػػػػاـ بالمرؤوسػػػػيف ومسػػػػاعدتيـ عمػػػػى النمػػػػو والنجػػػػاح واالبػػػػداع، والقيػػػػاـ بالخدمػػػػة 
 (Liden,  Wayne, Zhao, and Henderson, 2008)خريف. والتواصؿ مع اآل

أف مػػف أىػػـ مرتكػػزات القيػػادة الخادمػػة أنيػػا تقػػـو عمػػي  ( إلػػى0200وأشػػارت جػػابر )
مبدأ ىاـ وىو الخدمة أواًل، مع ضػرورة التػزاـ القيػادات المدرسػية بالتنميػة المينيػة لممعممػيف، 

 واعد عممية سميمة.مف أجؿ العمؿ عمي بناء مجتمع مينى قائـ عمى أسس وق

مػف أىػـ الممارسػػات عػف أف  (Jackson, 2010)وكشػفت دراسػة دراسػة جاكسػوف 
الميينػػة لمقيػػادة الخادمػػة التػػي يقػػـو بيػػا مػػدراء المػػدارس بشػػكؿ إيجػػابي والتػػي تػػنـ عػػف أبعػػاد 
لياـ القيادة، وخدمػة اآلخػريف، وخدمػة المجتمػع، واإليمػاف ، القيادة الخادمة ىى: التواضع، وا 

القائػػػد الخػػػادـ رعايػػػة النػػػاس  اتأف مػػػف سػػػمإلػػػى ( Ledbetter, 2003لػػػدبيتر )شػػػار وأ
وتشجيعيـ وأف يكوف لديو والء ويعمؿ عمى بناء فػرؽ العمػؿ وأف يكػوف لديػو التػزاـ تنظيمػي 

 ويحتـر منصب أو منزلة اآلخريف عمى مستوى المنظمة.
حيػػػث تعػػػد  تػػػرى الباحثػػػة سػػػمات القائػػػد ومػػػدير المدرسػػػة الخػػػادـ قػػػد تػػػرتبط بحكمتػػػوو 

كما أنيا ترصد وتبمور في تشكيؿ فاعمية الفرد،  امحوريً  االمتغيرات التي ليا دورً  الحكمة مف
أكثر عمقًا مف المعرقة وأبقى أثرًا مف ميارات اتخاذ القرار لديو وتؤثر فييا، كما أف الحكمة 

 .الخبرة
 ومازالػت الغربيػة، الثقافػة فػي الماضػييف العقػديف فػي الحكمػة بدراسة االىتماـ تزايد وقد

 والوجدانيػة المعرفيػة الجوانػب بػيف التكامػؿ صػور أفضػؿ وتعػد الحكمػة مبكػرة، مرحمػة فػي

 التػوازف تحقيػؽ خػبلؿ مػف العػاـ وذلػؾ الصالح تحقيؽ أجؿ مف وتوظيفيا والخبرات والميارات

العمػر  مػف بكػؿ الحكمة وتتاثر العاـ، والصالح اآلخريف ومصالح الشخصية الفرد مصالح بيف
 (0222)عبد الجواد،  .الداعمة والبيئة المينة وسياؽ والمينة



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2222 أكتوبر (88المجمد )
 

 
 

 
733 

( إلػى أف الحكمػة تتضػمف ثبلثػة أبعػاد ىػي: Ardlet, 2003أردليػت ) دافػفػي حػيف أ
البعػػد المعرفػػػي: ُيشػػير إلػػػى قػػػدرة الفػػرد عمػػػى فيػػـ الحيػػػاة وجػػػواىر الطبيعػػة اإلنسػػػانية بشػػػكؿ 

في في الفيـ العميؽ لمحياة بػدوف تشػوية أعمؽ، والبعد التاممي: ُيشير إلى تطور لمبعد المعر 
الواقػػػػع، والبعػػػػد الوجػػػػداني: يتضػػػػمف االنفعػػػػاالت اإليجابيػػػػة نحػػػػو األخػػػػريف ونحػػػػو األحػػػػداث 

 الُمحيطة.

ويتسػػػـ الفػػػرد الحكػػػيـ بالفطنػػػة وسػػػرعة البدييػػػة ويقػػػدـ الحمػػػوؿ الموضػػػوعية والمختمفػػػة 
يمتمػػؾ خبػػرات عمميػػة  لممشػػكبلت ولديػػو مػػدى واسػػع مػػف المعػػارؼ والمعمومػػات المعقػػدة، كمػػا

غزيػرة ويسػتفيد مػف خبراتػو السػابقة ويفيػـ أمػػور الحيػاة فيمػًا جيػدًا ويتسػـ بدرجػة مرتفعػة مػػف 
اليقظة العقمية ويقدر الطبيعة اإلنسانية ويتسـ باالتزاف االنفعالي وينجح في حؿ الصراعات 

  .(0222صادؽ، الشخصية ويتمتع بالرحمة. )

عػػات المممكػػة العربيػػة السػػعودية كشػػفت نتػػائج عمػػى الجانػػب اآلخػػر وفػػي بعػػ  جامو 
 لمخادمػػة لمقيػػادة األقسػػاـ رؤسػػاء أعضػػاء درجػػة ممارسػػة عػػف أف (0224دراسػػة )الشػػمري، 

درجػػػػة ممارسػػػػة القيػػػػادة عػػػػف أف ( 0224مرتفعػػػػة، كػػػػذلؾ كشػػػػفت نتػػػػائج دراسػػػػة )عقػػػػيبلت، 
ة طف مرتفعػجامعػة حفػر البػابداب الخادمة لدى أعضاء ىيئة التدريس لػدى كميػة العمػـو واأل

المممكػػة العربيػػة السػػعودية كشػػفت نتػػائج  . بينمػػا فػي مػػدارسجميػػع أبعػػاد القيػػادة الخادمػػة فػي
درجػة ممارسػة قائػدات المػدارس لميػارات الػذكاء عف أف  (0224)الشايع والمطيرى، دراسة 

. فيػػػؿ سػػػتوجد عبلقػػػة بػػػيف ميػػػارات القيػػػادة العػػػاطفي والقيػػػادة الخادمػػػة متحققػػػة بدرجػػػة كبيػػػرة
ة وأبعػػاد الحكمػػة لػػدى مػػديري المػػدارس الثانويػػة فػػي منطقػػة حائػػؿ بالمممكػػة العربيػػػة الخادمػػ

 السعودية؟
     Reasearch Problem   :البحثمشكمة 
والتي تتمثؿ في سػيادة  التربوية حالًياجد بع  المشکبلت التي تعاني منيا القيادة تو 

ح الفريػػؽ والعمػػؿ الجمػػاعي، فکػػرة القائػػد األوحػػد، واالعتمػػاد عمػػى العمػػؿ الفػػردي، وغيػػاب رو 
وضػػعؼ المشػػارية فػػي صػػنع القػػرارات مػػف قبػػؿ العػػامميف، ىػػذا باإلضػػافة إلػػى وجػػود النزعػػة 

 (.0200)ىاشـ وغنيـ والفواخري،  التسمطية لدى بع  المديريف في إدارة شئوف المدرسة
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أف األسػاليب القياديػة لمػديري المػدارس  عػف (0222الشريؼ، )دراسة كشفت نتائج و 
منفػػرًدا ا التػػي تتبمػػور فػػي شػػخص المػػدير بوصػػفو قائػػدً  الفرديػػةويػػة العامػػة تنحػػو صػػوب الثان

ويخشػػي فقػػدانيا إذا مػػا مػػنح العػػامميف معػػو  ويةلممدرسػػة يعمػػؿ جاىػػدا عمػػى التشػػبث بالسػػمط
ىػػو  االىتمػاـ خشػية ظيػػورىـ كقػادة وأف الػػنمط القيػادي السػائد فػػي مؤسسػات التعمػػيـ الثػانوي

 النمط التسمطي.
العامػػة  مػػديري المػػدارس الثانويػػة ( عػػف أف0222)عمػػى،  سػػةادر نتػػائج  فتكػػذلؾ كشػػ

األنمػػػاط اإلداريػػػة الحديثػػػة يـ بوعػػػي انخفػػػا يواجيػػػوف العديػػػد مػػػف المشػػػكبلت الناجمػػػة عػػػف 
دعو إلػى األنمػاط وتػشجب ىػذه بالمدرسة، التي ت ت والمستجدات المحيطةابالرغـ مف التغير 

 وية العالمية.ات الترببني أنماط تتبلءـ مع المستجدت
 سئمة اآلتية:مشكمة البحث الحالى فى األ ومف خبلؿ العر  السابؽ تتحدد

 لدى مديري المدارس الثانوية في منطقة حائؿ؟ ميارات القيادة الخادمةمستوى ما  -2س

 مستوى أبعاد الحكمة لدى مديري المدارس الثانوية في منطقة حائؿ؟ما  -0س
وأبعاد الحكمة لدى مديري المدارس الثانوية  ادة الخادمةميارات القيالعبلقة بيف ما  -8س

 في منطقة حائؿ؟
  Reasearch Objectives: البحثأهداف 

لدى مديري المدارس الثانوية ؼ بمنطقة  ميارات القيادة الخادمةالتعرؼ عمى مستوى  -2
 حائؿ.

 التعرؼ عمى مستوى أبعاد الحكمة لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة حائؿ. -0
وأبعاد الحكمة لدى مديري المدارس  ميارات القيادة الخادمةلكشؼ عف العبلقة بيف ا -8

 الثانوية بمنطقة حائؿ.

   Reasearch Significance    :البحثأهمية 

 همية البحث الحالى من خالل النقاط التالية:أ تظهر
مة عمى تبحث أثر ميارات القيادة الخادألبحاث مستقبمية  يةالحال الدراسةميد تُ قد  .2

 .أداء مديري المدارس بمختمؼ المراحؿ التعميمية
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لدى  حديثةمتغيرات  يتقصبتيتـ أدوات قياس ا الستخداـ اقً فم الدراسة قد تفتح .0
 .مديري المدارس مثؿ ميارات القيادة الخادمة

ي مخرجات الميداف التربو  يإحداث نقمة نوعية ف يف الدراسةقد ُتسيـ نتائج  .8
باإلدارة المدرسية ؛ وذلؾ بتوجيو أنظار السادة المعنييف وديةبالمممكة العربية السع

 إلى أىمية ميارات القيادة الخادمة.

لمعبلقة بيف مديري المدارس ُتساعد الدراسة الحالية في تعميؽ فيـ السادة قد  .4
 .ميارات القيادة الخادمة وأبعاد الحكمة

     Reasearch Terms   :البحثمصطمحات 
مجموعة ميارات قيادية تتسـ بالفعالية  تعرفيا الباحثة بانيا: خادمةمهارات القيادة ال -2

ميارة منح  -االىتماـ العاطفيفي تحقيؽ األىداؼ المؤسسية وتتمثؿ في: )ميارة 
مساعدة ميارة  -المرؤوسيف تمكيفميارة  -العقميةالميارات  -قيمة لممجتمع المحمي
 (بلؽالتصرؼ باخميارة  -والتطور المرؤوسيف عمى النمو

 القدرة عمى إصدارمفيوـ متشابؾ األبعاد ينطوى عمى  تعرفيا الباحثة بانيا: الحكمة -0
صدار وحؿ المشكبلت العقبلنية واتخاذ القرارات الجيدة األحكاـ  التفكير العميؽ وا 

دراؾ ما ىو قيـ  ح البناءالنصتقديـ والقدرة عمى التنظيـ الذاتي و  لآلخريف وتوجيييـ وا 
 لمفرد ولآلخريف.

تخطيط وتصميـ وتنفيذ  المنوط بوبانو الفرد  ةعرفو الباحثتدير المدرسة الثانوية: م -8
دارة  التربوية  األىداؼ تحقيؽبغية وغير الصفية  الصفية جميع األنشطة المدرسيةوا 
 العبلقات توثيؽو  والتطور مساعدة المرؤوسيف عمى النمومف خبلؿ ، المزمعة
الثانوية في منطقة حائؿ بالمممكة  رسةبيف جميع أعضاء مجتمع المد اإلنسانية

 .العربية السعودية
 Review of Literature أدبيات البحث:

 :مهارات القيادة الخادمةأوًًل:  
مػف قبػؿ العممػاء والبػاحثيف  غباىتمػاـ بػال -تزاؿ تحظى وال –قد حظيت القيادة لبداية 

المؤسسػة التعميميػة، ويبػدو والميتميف بيذا المجاؿ؛ نظػرا لػدورىا الحيػوي فػي تحقيػؽ أىػداؼ 
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شػؾ أف  بحاث العممية التي تحمؿ عنواف القيادة والا في عدد الكتب والدراسات واألذلؾ جميً 
)ىاشػػػػػـ وغنػػػػػيـ  تقػػػػػدـ المجتمعػػػػػات وتطػػػػػور مؤسسػػػػػاتيا يعتمػػػػػد بشػػػػػكؿ رئػػػػػيس عمػػػػػى القيػػػػػادة

ألف  ؛خػػػػرىمػػػداخؿ القيػػػػادة األ عمػػػػىمػػػدخؿ القيػػػػادة الخادمػػػة  ويتفػػػػوؽ .(0200والفػػػواخري، 
دفيا األسػػػػمى يتخطػػػػى المصػػػػالح الشخصػػػػية الفرديػػػػة الضػػػػيقة وتسػػػػعى إلػػػػى رفػػػػع مسػػػػتوى ىػػػػ

بنػػػي مصػػػطفى، المؤسسػػػة، وبػػػذلؾ فػػػ ف المعنػػػى الحقيقػػػي لمقيػػػادة الخادمػػػة يكػػػوف قػػػد تحقػػػؽ )
0224 .) 

تاتي أىمية القيادة الخادمة في كونيا تمبي احتياجات العامميف المينية وتستجيب كما 
ات البلزمػػػػة لمقيػػػػاـ بواجبػػػػاتيـ الوظيفيػػػػة، وتتػػػػيح ليػػػػـ فػػػػرص لرغبػػػػاتيـ، وتمػػػػنحيـ الصػػػػبلحي

المشػاركة فػػي صػػنع القػػرارات المدرسػػية، وتشػجعيـ عمػػى طػػرح المبػػادرات واإلبػػداع واالبتكػػار 
تػػدعـ بيػػنيـ العمػػؿ بػػروح الفريػػؽ فػػي كافػػة كمػػا عمػػة، افػػي العمػػؿ، وتػػوفر ليػػـ بيئػػة ممنػػة ود
أكثػػر  صػػبحواإيجابػػا عمػػى سػػموكياتيـ فييػػنعكس ىػػذا و ميػػاديف ومجػػاالت العمميػػة التعميميػػة، 

 .(Stewart, 2017)بيئة المدرسية النشاًطا والتزاًما وانتماًء في 

تجعػػػؿ العػػػامميف أكثػػػر  تػػػؤثر القيػػػادة الخادمػػػة فػػػي المنػػػاخ التنظيمػػػي بصػػػورة إيجابيػػػةو 
أكثػر  ايكونو كما الواجبات الوظيفية الصعبة دوف خوؼ، بإيجابية في بيئة العمؿ، ويقوموف 

 وفشػعر عػبلوة عمػى أنيػـ ي باإلجياد في العمؿ، يـ إحساسوينخف  معدؿ اًما تنظيمًيا، التز 
فػػػي العمػػػؿ  مػػػف اإلنجػػػاز مرتفعػػػةمسػػػتويات  ويحققػػػوف، لممؤسسػػػة بػػػالفخر واالنتمػػػاء والػػػوالء

(Jaramillo, Grisaffe, Chonko & Roberts, 2010). 

جموعػػة مػػف م يػػا( القيػػادة الخادمػػة بانChan, Mak, 2014عػػرؼ شػػاف ومػػاؾ )و 
السػػػػػػموكيات التػػػػػػي تتركػػػػػػز عمػػػػػػى إشػػػػػػباع الرغبػػػػػػات الشخصػػػػػػية لمتػػػػػػابعيف وتحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػدافيـ 

 انتمائيـ وحبيـ الوظيفي لمعمؿ.تطوير حصوؿ عمى والئيـ و الومساعدتيـ مف أجؿ 

 ,Center fo Servant Leadership) مركػػز القيػادة الخادمػػةعرفيػا فػي حػػيف 

قائد ىو الذي يخدـ أواًل ولديو شعور طبيعي بػاف ( بانيا القيادة التي تركز عمى أف ال2022
لكػي يصػبحوا أكثػر حكمػة واسػتقبللية ؛ خدمة التابعيف وتمبيػة احتياجػاتيـ ليػا أولويػة قصػوي
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التػػاثير  ومػػف ثػػـيسػػتطيع قيػػادتيـ بسػػيولة ويسػػر وسبلسػػة عميػػو واسػػتعداًدا لخدمػػة اآلخػػريف و 
 موحاتيـ.طتحقيؽ ومساعدتيـ وتمكينيـ مف اشباع حاجاتيـ و  ييـعم

( بانو أحد المػداخؿ الحديثػة لمقيػادة يركػز فييػا مػديري مػدارس 0200وعرفتيا جابر )
المرحمػػة الثانويػػة العامػػة فػػي المقػػاـ األوؿ عمػػى خدمػػة المعممػػيف داخػػؿ المدرسػػة مػػف خػػبلؿ 
حػداث قيمػة لممجتمػع المحمػي،  األبعاد السػبعة لنمػوذج ليػدف ومخػروف )االىتمػاـ العػاطفي، وا 

فكريػػة، والتمكػػيف، ومسػػاعدة المرؤوسػػيف عمػػى النجػػاح، وضػػع المرؤوسػػيف أواًل، والميػػارات ال
والتصػػػرؼ بػػػاخبلؽ( األمػػػر الػػػذي يػػػنعكس عمػػػى المنػػػاخ المدرسػػػي باإليجػػػاب، وسػػػيادة روح 

 العمؿ الجماعي والمشاركة لتحقيؽ أىداؼ المدرسة بكفاءة وفاعمية.

لعمػػؿ ويعمػػػؿ كفػػرد مػػػنيـ، والقائػػد الخػػادـ ىػػػو قائػػد فػػػوؽ العائػػدة يقػػػود بفعاليػػة فريػػػؽ ا
ويركػػز فػػي عممػػو عمػػى تحقيػػؽ األىػػداؼ والتعامػػؿ بجديػػة مػػع كافػػة القضػػايا والمشػػكبلت فػػي 

 & Moll (2017بيئػة العمػؿ، ويتامػؿ ويتفكػر جيػًدا فػي كافػة الممارسػات التػي يقػوـ بيػا 
Kretzschmar,). 

الرؤيػػػة التػػػي يتمتػػػع بيػػػا القائػػػد الخػػػادـ: )و ومػػػف الخصػػػائص األساسػػػية المتفػػػؽ عمييػػػا 
الواضػػػحة والتمكػػػيف، والريػػػادة، والخدمػػػة، والنمذجػػػة، وتقػػػدير األخػػػريف، والثقػػػة، واالسػػػتقامة، 
والنزاىػػػة، والتسػػػيير، والمقػػػدرة(. كمػػػا يوجػػػد بعػػػ  الخصػػػائص الثانويػػػة والتػػػى تتمثػػػؿ فػػػى: 

عبػػػد )االتصػػػاؿ واإلصػػػغاء، والتػػػاثير، وتعزيػػػز وتشػػػجيع األخػػػريف، والمصػػػداقية، واإلقنػػػاع. )
 (040، ص0220د السادة، الرسوؿ وعب

ال يغمػػػب مصػػػالحو الذاتيػػػة وال يرغػػػب فػػػي أنػػػو  خصػػػائص القائػػػد الخػػػادـكمػػػا أف مػػػف 
يعمػػػؿ عمػػػى بنػػػاء ثقافػػػة سػػػماع صػػػوت ، و التمجيػػػد أو التعظػػػيـ بػػػؿ يسػػػعى لتطػػػوير التػػػابعيف

، يشػػجع قيػػاـ التػػابعيف بالمبػػادرات دوف انتظػػار لضػػعؼ بعػػ  القػػادة أحياًنػػاكػػذلؾ التػػابعيف، 
قامػػة الحفػػبلت  يسػػعى إلػػى تمييػػز إنجػازات التػػابعيفأنػػو عػبلوة عمػػى  دوف انتظػػار األوسػػمة وا 

يقػػػدـ التضػػػحيات لمحفػػػاظ عمػػػى توحػػػد ، وأخيػػػًرا والمناسػػػبات لتقػػػدير نجاحػػػاتيـ واالحتفػػػاؿ بيػػػا
 (. 822، ص0220ندا، التابعيف مع مباركة إنجازاتيـ)
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الخػػادـ لمقائػػد  أساسػػيةخمسػػة خصػػائص بوجػػود (Dennis, 2004)  دينػػيس وأفػػاد
 وىي:

: الحب في القيادة الخادمة يشمؿ الرعاية الحقيقية ألعضاء الفريؽ كبشر وجعميـ الحب -
نيـ صادقوف كبشر وىذا ما يؤدي إلى توحد الفريؽ وفعاليتو.  يشعروف باىميتيـ وا 

يتعمػؽ باإلنصػات الجيػد وجعػؿ األتبػاع يشػعروف بػاىميتيـ مػع التركيػز عمػى و  ن:يالتمك  -
 .بيف الجميع محب والمساواةتقدير فريؽ العمؿ ل

: تعمؿ الرؤية عمى دفع أداء الفريؽ باعتبار أف القائػد الخػادـ ىػو بمثابػة الوكيػؿ الرؤية -
 عف المؤسسة.

بداء الشكر واإلمتناف لمفريؽ.التواضع:  -  أي إبداء االحتراـ لؤلتباع وا 

 العمؿ.  : أي االعتماد والثقة باعضاء الفريؽ مع تييئة البيئة المبلئمة لفريؽالثقة -
التخمػي عػف المفيػـو التقميػدي لمقيػادة  (0222العبريػة، )تسػعى القيػادة الخادمػة إلػى و 

، كمػا تسػعى إلػى القائـ عمى اليرمية، وسمطة المركز، موضحا أنماط ونماذج قياديػة جديػدة
المشػػػاركة فػػػي صػػػنع القػػػرار، وااليتمػػػاـ بالعػػػامميف، ، و تشػػػجيع العمػػػؿ التعػػػاوني بػػػروح الفريػػػؽ

مف إطػػػار أخػػػالقي إنسػػػاني يعميػػػؿ بتػػػزامف عمػػػى االرتقيػػػاء بيػػػاداء المنظميػػػة، وتعزيػػػزىـ ضػػػ
خدمػة التػابعيف بحيػث  ، كػذلؾىتمػاـ بيػـونوعيية إنتياجييا مػع االعتنيػاء بيالعيػامميف، واال

خريف، ويتـ ذلؾ بتشػجيعيـ وتحفيػزىـ، ويشػترط أف آلفيما بعد أكثر استعدادا لخدمة ا ايكونو 
إحػداث التػوازف ، كػذلؾ تسػعى إلػى ستعداد، والميؿ لمخدمةدييـ االفراد ممف ليكوف أولئؾ األ
خػػريف، كمػػا تعمػػؿ عمػػى اسػػتثمار المواقػػؼ لممارسػػة آلفػػراد بػػيف القيػػادة وخدمػػة افػػي حيػػاة األ

د ومػف افػر أدوار قيادية فييا؛ لتكوف المحصمة النيائية مػف تمػؾ الحركػة ىػي تحسػيف حيػاة األ
 .ثـ دفع مستوى مؤسساتيـ

لخادمة عدة أبعاد تتمثؿ في العقبلنية والحكمة، والحرية واالسػتقبلؿ الػذاتي، ولمقيادة ا
واإليثار، والمعالجة، والتخطيط المقنع، والتنظػيـ اإلداري المتميػز، وتقػديـ مصػمحة اآلخػريف 

. وتقػـو القيػادة الخادمػة عمػى أسػاس (Hayden, 2011, p.5) عمػى مصػمحتو الشخصػية
يخػػدميـ ليكونػػوا أكثػػر اسػػتعداًدا لخدمػػة اآلخػػريف؛ فػػ ف القػػادة  أف القائػػد عنػػدما يقػػود األتبػػاع
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الػذيف يسػػعوف إلنجػػاح القيػػادة الخادمػػة يكونػػوا مػػف نمػػط القػػادة الػػذيف يميمػػوف لمخدمػػة أواًل أي 
لػدييـ اإلسػػتعداد عنػد خػػدمتيـ أف يكونػوا خػػدًما لآلخػريف، ويبػػدو األمػر لموىمػػة األولػى غريًبػػا 

ف الواقػػػع الموضػػػوعي الػػػذي يتجمػػػى مػػػف ذلػػػؾ يجعػػػؿ ىػػػذا عنػػػدما يقػػػاؿ أف القائػػػد خػػػادـ، لكػػػ
المفيوـ أكثر تجسيًدا لواقع القيادة ودورىا في تحقيؽ أىداؼ المؤسسسػات اإلنسػانية العاممػة 

 (.228، ص0222)نجـ، 

( بػػػاف العمػػػؿ عمػػػى خدمػػػة Patterson, 2003وفػػػي ذات السػػػياؽ أفػػػاد باترسػػػوف )
ثػـ يركػزوف بعػد ذلػؾ عمػى النشػاطات والقضػايا التابعيف تاتي فػي أولويػة القيػادات الخادمػة، 

التنظيميػػة األخػػرى؛ إذ أف ىػػػذا النػػوع مػػػف القيػػادة تبنػػػي عمػػى أسػػػاس سػػموكيات واالتجاىػػػات 
 تتميز بنوع مف التواضع والفضائؿ وأخبلقيات العمؿ. 

( أف أىمية القيادة الخادمة تتجمى في معاممة مديري المدارس 0200وأشارت جابر )
عممػػيف والعػػامميف داخػػؿ المدرسػػػة، حيػػث أنيػػـ ييتمػػوف بالعػػامميف، ويقػػػدموف الثانويػػة مػػع الم

المعمومػػات والػػدعـ البلزمػػيف ليػػـ مػػف أجػػؿ االرتقػػاء بالعمميػػة التعميميػػة، كمػػا أنيػػـ يحفػػزوف 
 المعمميف عمى االبتكار واإلبداع.  

 ,Cerit)؛ (Liden & et. Al, 2008)(؛ Bass, 2000ويػػرى كػػبًل مػػف: )
 ,Yoshida, Sendjaya, Hirst, &  Cooper)؛ (Dierendonck, 2011)؛ (2010
 أف لمقيادة الخادمة أىمية كبيرة تكمف مف خبلؿ ما يمي: (2013

دوًرا كبيًرا في تشجيع العمؿ بروح الفريؽ والتي تؤدي بدورىا إلػى تحسػيف فػي اإلنتاجيػة  -
 وتحقيؽ تحسيف المستمر.

منػو تعزيػز حالػة الرضػا الػوظيفي  المساعدة عمى خمؽ مناخ تنظيمي مبلئـ بحيث تبرز -
 وبالتالي تحقيؽ إخبلص والوالء التنظيمي لمعامميف تجاه عمميـ.

 تشجيع التابعيف عمى التعمـ والنمو واالبداع، وبالتالي بناء القيادات المستقبمية. -

المسػػاعدة فػػي الحصػػوؿ عمػػى نتػػائج إيجابيػػة لممؤسسػػة كػػالتركيز عمػػى القيمػػة والميمػػة،  -
 ونة، وبناء األفراد المبتكريف وكفايات الجوىرية، وبناء جماعات العمؿ.االستجابة والمر 
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المسػػاعدة فػػي تحويػػؿ المؤسسػػات مػػف مؤسسػػات تقميديػػة إلػػى مؤسسػػات متعممػػة تتميػػز  -
بتشجيع التعاوف وفرؽ التعمـ، والحوار، وتبني فمسفة التعمـ المستمر لؤلفراد والجماعػات 

 والعمؿ عمى كؿ المستويات في المنظمة.

ىػػػػدفت دراسػػػػة  جريػػػػت العديػػػػد مػػػػف الدراسػػػػات فػػػػي ميػػػػارات القيػػػػادة الخادمػػػػة حيػػػػثوأ
إلى تقصى العبلقػة بػيف القيػادة الخادمػة وبعػ  المتغيػرات  (Jackson, 2010)جاكسوف 

الديموغرافيػػػػة، وكػػػػذلؾ فحػػػػص تصػػػػورات وممارسػػػػات القيػػػػادة الخادمػػػػة لػػػػدى قػػػػادة المػػػػدارس، 
س المناطؽ الحضرية بػ نجمترا، ومػف أىػـ ( قائد ببع  مدار 24وتكونت عينة الدراسة مف )

% مف العينة تـ تصػنيفيـ كقػادة خػادميف،  وال توجػد 82ما كشفت النتائج أف ما يقرب مف 
فػػروؽ كبيػػرة فػػي التصػػورات الذاتيػػة لمقيػػادة الخادمػػة بػػيف مػػديري المػػدارس تبًعػػا لمتغيػػر النػػوع 

وبػػػػيف مػػػػديري المػػػػدارس  )ذكػػػػر/ أنثػػػػى(، كػػػػذلؾ بػػػػيف مػػػػديري المػػػػدارس االبتدائيػػػػة والثانويػػػػة،
األمريكيػػة األفريقيػػة، والقوقػػازييف، أو غيػػرىـ. ومػػف أىػػـ الممارسػػات الميينػػة لمقيػػادة الخادمػػة 
التػػػي يقػػػـو بيػػػا مػػػدراء المػػػدارس بشػػػكؿ إيجػػػابي والتػػػي تػػػنـ عػػػف أبعػػػاد القيػػػادة الخادمػػػة ىػػػى: 

لياـ القيادة، وخدمة اآلخريف، وخدمة المجتمع، واإليماف  .التواضع، وا 
( إلػى تحديػد أثػر خصػائص القيػادة 0220دراسة )عبد الرسوؿ وعبد السػادة، وىدفت 

( عضػػو مػػف 32الخادمػػة فػػي تعزيػػز ثقػػة المرؤوسػػيف بالقائػػد، وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
أعضاء ىيئة التدريس بكميػة اإلدارة واالقتصػاد بجامعػة كػرببلء بػالعراؽ، وقػد كشػفت النتػائج 

القيػادة الخادمػة والثقػة بالقيػادة ممػا يعنػي أف توجػو وجود عبلقة أثر وارتبػاط بػيف خصػائص 
القائػػد لتمبيػػة حاجػػات العػػامميف يسػػيـ فػػػي تعزيػػز ثقػػة المرؤوسػػيف بقدراتػػو ومعارفػػو وبالتػػػالي 

 نجاحو  الميني والقيادي.
( إلػػى التعػػرؼ عمػػى دور 0222كمػػا ىػػدفت الدراسػػة دراسػػة )عبػػد الفتػػاح وأبوسػػيؼ، 

مػع اليويػة التنظيميػة بػبع  المػدارس بمصػر وذلػؾ مػف  القيادة الخادمة في تحقيؽ التماثػؿ
( معمػػػـ ومعممػػػة، وكشػػػفت نتػػػائج 844وجيػػػة نظػػػر المعممػػػيف، وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف )

الدراسة عف ضعؼ تواصػؿ المدرسػيف بػالمجتمع المحمػى المحػيط بالمدرسػة؛ ممػا ولػد لػدييـ 
نتػػائج عػػف أف  تػػوافر فراًغػػا مػػف المعمومػػات حػػوؿ رأي المجتمػػع فػػي المدرسػػة، كمػػا كشػػفت ال
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قػػيـ إيجابيػػة لػػدى المدرسػػػة يػػنعكس بشػػكؿ إيجػػابي عمػػػى المعممػػيف العػػامميف فييػػا، وبالتػػػالي 
 ينعكس عمى تطوير أدائيـ الميني وتحقيؽ أىداؼ المدرسة. 

( إلػػى تقصػى درجػػة مسػػاىمة القيػػادة الخادمػػة فػػي 0223وسػعت دراسػػة )ابػػف طالػػب، 
لثانوية بمحافظتي حوطة بني تميـ والحريؽ بالمممكػة تحقيؽ الثقة التنظيمية لقادة المدارس ا

( معمًمػػػا، 222السػػػعودية مػػػف وجيػػػة نظػػػر المعممػػػيف، وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف ) العربيػػػة
وكشػػفت نتػػائج الدراسػػة عػػف أف درجػػة مسػػاىمة القيػػادة الخادمػػة فػػي تحقيػػؽ الثقػػة التنظيميػػة 

السػعودية مػف  بالمممكػة العربيػة لقادة المدارس الثانوية بمحافظتي حوطة بنػي تمػيـ والحريػؽ
 وجية نظر المعمميف ما بيف مرتفعة ومرتفعة جًدا.

( إلػػى الكشػػؼ عػػف العبلقػػة بػػيف 0224فػػي حػػيف ىػػدفت دراسػػة )الشػػايع والمطيػػرى، 
درجة ممارسة قائدات المدارس لميارات الذكاء العاطفي ودرجة ممارسة القيادة الخادمة مػف 

ب بالمممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية، كػػػذلؾ الكشػػػؼ عػػػف وجيػػػة نظػػػر المعممػػػات بمحافظػػػة المػػػذن
العبلقػػػة بػػػيف الػػػذكاء العػػػاطفي والقيػػػادة الخادمػػػة لػػػدي قائػػػدات المػػػدارس بمحافظػػػة المػػػذنب، 

( معممػػة، وكشػػفت نتػػائج الدراسػػة عػػف أف درجػػة ممارسػػة 024وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
ة بدرجػػػػة كبيػػػػرة، كمػػػػا قائػػػػدات المػػػػدارس لميػػػػارات الػػػػذكاء العػػػػاطفي والقيػػػػادة الخادمػػػػة متحققػػػػ

وكشفت نتائج الدراسة عف وجػود عبلقػة موجبػة دالػة إحصػائًيا بػيف الػذكاء العػاطفي والقيػادة 
 الخادمة لدى قائدات المدارس بمحافظة المذنب.

التعػػػرؼ عمػػػى واقػػػع ممارسػػػة أبعػػػاد القيػػػادة  ( إلػػػى0224كمػػػا ىػػػدفت دراسػػػة )الشػػػمري، 
وتكونػت حفر الباطف بالمممكػة العربيػة السػعودية.  الخادمة لدى رؤساء األقساـ العممية بجامعة

( عضػو مػػف أعضػػاء ىيئػة التػػدريس بجامعػػة حفػر البػػاطف، وكشػػفت 282)عينػة الدراسػػة مػػف 
نتػػػائج الدراسػػػة عػػػف أف درجػػػة ممارسػػػة أعضػػػاء رؤسػػػاء األقسػػػاـ لمقيػػػادة لمخادمػػػة مرتفعػػػة، وأف 

جػاء فػي المرتبػة األولػى بعػد ترتيب أبعاد القيادة الخادمة حسب درجة ممارسة رؤساء األقساـ 
الميػػػارات المفاىيميػػػة، وفػػػي المرتبػػػة الثانيػػػة بعػػػد التمكػػػيف، وفػػػي المرتبػػػة الثالثػػػة بعػػػد االنتبػػػػاه 

تبًعػػػا ممارسػػػة أبعػػػاد القيػػػادة الخادمػػػة لممرؤوسػػػيف أواًل، كػػػذلؾ وجػػػدت فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائًيا فػػػي 
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ممارسػة أبعػاد القيػادة ا فػي لمتغير النوع لصالح الذكور، في حيف لػـ توجػد فػروؽ دالػة إحصػائيً 
 تبًعا لمتغير المستوى العممي.الخادمة 

درجػػة ممارسػػة القيػػادة الخادمػػة لػػدى أعضػػاء ىيئػػة ( 0224وتناولػػت دراسػػة )عقػػيبلت، 
( 202التدريس لدى كمية العمـو واألداب بجامعة حفر الباطف، وتكونت عينػة الدراسػة مػف )

( عضػو ىيئػة تػدريس، وكشػفت نتػائج 22عضو ىيئة تػدريس، وتكونػت عينػة الدراسػة مػف )
الدراسة عف أف درجة ممارسة القيادة الخادمة لػدى أعضػاء ىيئػة التػدريس لػدى كميػة العمػـو 
واألداب بالنعيرية جامعة حفر الباطف مرتفعػة فػي جميػع أبعػاد القيػادة الخادمػة، كمػا كشػفت 

المؤىػػؿ تبًعػػا لمتغيػػرات مػػة ممارسػػة أبعػػاد القيػػادة الخاددالػػة إحصػػائًيا فػػي نتػػائج الدراسػػة وجػػود 
 العممي والتخصص والجنس والوظيفة.

( إلػػػػػى توضػػػػػيح األسػػػػػس النظريػػػػػة 0200ىػػػػدفت دراسػػػػػة )ىاشػػػػػـ وغنػػػػػيـ والفػػػػػواخري، 
 –أبعادىػػػػػػا  –أىميتيػػػػػػا  –أىػػػػػػدافيا  –والمفاىيميػػػػػػة لمقيػػػػػػادة الخادمػػػػػػة مػػػػػػف حيػػػػػػث )نشػػػػػػاتيا 

واقػػػػػع القيػػػػػادة  العيػػػػػوب(، وتحميػػػػؿ –المميػػػػزات  –مليػػػػػات وأسػػػػاليب تطبيقيػػػػػا  –خصائصػػػػيا 
بالمدارس الثانوية العامة في مصر مف خػبلؿ دراسػة المػوائح والقػوانيف واألدبيػات والدراسػات 
السػػابقة، وتػػػـ عػػر  مجموعػػػة مػػف المقترحػػػات لتطبيػػؽ القيػػػادة الخادمػػة بالمػػػدارس الثانويػػػة 
العامػػة وتحديػػد مليػػات تطبيقيػػا مػػف أجػػؿ اإلفػػادة منيػػا فػػي تطػػوير القيػػادات بالمػػدارس، وقػػد 
توصػػمت الدراسػػة إلػػى عػػدة نتػػائج، منيػػا وجػػود بعػػ  المشػػکبلت التػػي تعػػاني منيػػا القيػػادة 
بالتعميـ الثانوي والتػي تتمثػؿ فػي سػيادة فکػرة القائػد األوحػد، واالعتمػاد عمػى العمػؿ الفػردي، 
وغيػػػػاب روح الفريػػػػؽ والعمػػػػؿ الجمػػػػاعي، وضػػػػعؼ المشػػػػارية فػػػػي صػػػػنع القػػػػرارات مػػػػف قبػػػػؿ 

لػػى وجػػود النزعػػة التسػػمطية لػػدى بعػػ  المػػديريف فػػي إدارة شػػئوف العػػامميف، ىػػذا باإلضػػافة إ
المدرسػػة، وقػػد أوصػػت الدراسػػة بضػػرورة تعزيػػز العمػػؿ بممارسػػات القيػػادة الخادمػػة، وتوعيػػة 
مديري المدارس والعامميف معيـ بخصائص، وأبعاد القيادة الخادمة مف خبلؿ تصميـ برامج 

ة بابعادىا المختمفة، ويذلک الترييز عمػى عقػد تدريبية مناسبة لتنمية ميارات القيادة الخادم
الندوات والمحاضرات لممػديريف، والمعممػيف لتوضػيح أىميػة القيػادة الخادمػة، وقػدرتيا الفائقػة 

 عمى توفير مناخ تنظيمي إيجابي، وداعـ لجميع العامميف داخؿ المدارس.
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رسة مديري ( إلى الكشؼ عف العبلقة بيف مما0200وأخيًرا ىدفت دراسة السواعير )
المدارس الحكومية الثانوية في مديرية التربية والتعميـ في لواء مادبا لمقيادة الخادمػة والتميػز 

( معممػػػًا 428التنظيمػػػي، وتػػػـ اختيػػػار عينػػػة الدراسػػػة بالطريقػػػة العشػػػوائية البسػػػيطة وبمغػػػت )
 (، وكشفت النتائج عف وجود مستوى244( وعدد اإلناث )484ومعممة وكاف عدد الذكور )

متوسط لممارسات القيادة الخادمة والتميز التنظيمي لدى مديري المدارس الحكومية الثانوية 
فػي لػواء مادبػا، مػع التاكيػد عمػى عػدـ حصػوؿ أي بعػد مػف أبعػاد القيػادة الخادمػة، وأي بعػػد 
مػػػف أبعػػػاد التميػػػز التنظيمػػػي عمػػػى مسػػػتوى مرتفػػػع حسػػػب المتوسػػػطات الحسػػػابية لتقػػػديرات 

ت النتػػائج إلػػى وجػػود عبلقػػة ارتباطيػػة موجبػػة ذات دالػػة إحصػػائًيا بػػيف المعممػػيف، كمػػا أشػػار 
درجػػة ممارسػػة القيػػادة الخادمػػة ومسػػتوى التميػػز التنظيمػػي لػػدى مػػديري المػػدارس الحكوميػػة 
الثانويػػػة فػػػػي لػػػػواء مادبػػػا، وعميػػػػو فقػػػػد أوصػػػت الدراسػػػػة بضػػػػرورة ممارسػػػة مػػػػديري المػػػػدارس 

دمػػة لمكػػؿ بػػيف العػػامميف فػػي المدرسػػة، وتغميػػب الحكوميػػة الثانويػػة فػػي لػػواء مادبػػا ثقافػػة الخ
 .مصمحة الكؿ عمى المصمحة الفردية، وذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى أبعاد القيادة الخادمة

يتضػػػح مػػػف خػػػبلؿ فحػػػص الدراسػػػات السػػػابقة أف جميػػػع الدراسػػػات التػػػي أجريػػػت فػػػي 
وجيػة نظػر  المممكة العربية السػعودية لػـ تيػتـ بتقصػى مسػتوى ميػارات القيػادة الخادمػة مػف

( 0223المػديريف أنفسػػيـ بػؿ بحثتيػػا مػف وجيػػة نظػر المعممػػيف كمػا فػػي دراسػة)ابف طالػػب، 
( ومف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس كمػا فػي دراسػة 0224ودراسة )الشايع والمطيرى، 

(، كػػذلؾ ال توجػػد دراسػػة سػػابقة جمعػػت بػػيف 0224(  ودراسػػة )عقػػيبلت، 0224)الشػػمري، 
 ة والحكمة.ميارات القيادة الخادم

 ثانًيا: الحكمة:
لقد ذكرىا ا سبحانو وتعالى الحكمة في كتابو العزيز في قولو تعالى ﴿يؤتي 

 الحكمة مف يشاء ومف يؤت الحكمة فقد أوتي خيًرا كثيًرا﴾".   
ـق  َمِة َوالقَموقِعَظِة القَحَسَنِة َوَجاِدلقُي ُع ِإَلى َسِبيِؿ َربَِّؾ ِبالقِحكق ِباللِتي  كما قاؿ تعالى: ﴿ادق

َسُف﴾ )سورة النحؿ، اآلية  (.202ِىَي َأحق
 خبلؿ رؤيتيـ مف يجذبوف أتباعيـ فالقادة تاريخًيا بالقيادة، الحكمة مفيـو وارتبط
 عمى األتباع يمشوف ىؤالء يجعؿ مما الرؤية ىذه تجسيد عمى وقدرتيـ الجيدة لمحياة
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 طواؿ المستغرب س مففمي واضحة، ولذلؾ رؤية مف لدييـ لما خاطر عف طيب خطاىـ
 قادة والمسيح وبوذا سقراط وكونفوشيوس مثؿ حكماء اعتبار يتـ أف البشرية تاريخ

 . (Yang, 2011)عظماء
كما ترتبط الحكمة بعوامؿ داخمية تنبع مف داخؿ الفرد مثؿ اإلدراؾ واإلبداع 

نة، واالنفتاح، وعوامؿ خارجية تتعمؽ بالخبرة مثؿ اإلرشاد والخبرة في مجاالت معي
 ,Mickler & Staudinger)والسياقات التجريبية مثؿ السف، والتعميـ، والعمؿ، واألبوة 

2008) . 
الحكمة عمى أنيا تطبيؽ الذكاء  (Sternberg, 2004) وعرؼ ستيرنبرغ

واإلبداع والمعرفة عمى الصالح العاـ مف خبلؿ الموازنة بيف المصالح البينشخصية 
خريف( والمصالح الخارجية )المؤسسية أو غيرىا( عمى )الخاصة بالفرد( والشخصية )اآل

 .المدى الطويؿ والقصير، مف خبلؿ وساطة القيـ، وذلؾ لمتكيؼ مع البيئات وتشكيميا
 المعرفة لمثيرات المرء ( الحكمة بانيا استجابة0202في حيف عرؼ بخيت )

تخاذ دارة القرارات وا   المشكبلت. وحؿ اإلنفعاالت وا 
( الحكمة بانيا قدرة الفرد عمى توظيؼ معرفتو 0202)وأخيًرا عرؼ عواجي 

الذاتية وخبراتو ومياراتو الحياتية وفيمو العميؽ ومرونتو وقدراتو التحميمية وبصيرتو بيدؼ 
تقديـ حؿ فعاؿ ومثالى ومقبوؿ لما يواجيو مف مشكبلت وصراعات شخصية، وتتمثؿ 

جودة  -ميارات فعالية الحياة -ليالثبات اإلنفعا -أبعاد الحكمة في )الوعي بقدرات الذات
 التعامؿ البناء مع الآلخريف(.  -إصدار القرارات

مفيوـ متشابؾ األبعاد ينطوى عمى القدرة ومما تقدـ ترى الباحثة أف الحكمة ىي 
صدار األحكاـ الجيدة واتخاذ القرارات العقبلنية وحؿ  عمى إصدار التفكير العميؽ وا 

دراؾ ما المشكبلت والقدرة عمى التنظيـ  الذاتي وتقديـ النصح البناء لآلخريف وتوجيييـ وا 
 ىو قيـ لمفرد ولآلخريف.

الحكمة باستخداـ خمسة   Baltes and Jacqui Smith (1990)وصنؼ
 معايير لممعرفة: 
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 وىي معرفة عامة ومحددة حوؿ استراتيجيات الحكـ والمشورة  -معرفة واقعية غنية
 المتعمقة باحداث الحياة.

 وىي معرفة عامة ومحددة حوؿ استراتيجيات الحكـ  -إلجرائية الغنيةالمعرفة ا
 والمشورة المتعمقة باحداث الحياة.

 معرفة سياقات الحياة والعبلقة التنموية. -المعرفة في سياؽ الحياة 
 معرفة االختبلفات في القيـ واألىداؼ واألولويات. -النسبية 
 عدـ إمكانية التنبؤ بالحياة وطرؽ المعرفة حوؿ عدـ اليقيف النسبي و  -عدـ اليقيف

 . (Kwon, 2009)إدارتيا
 ( أف لمحكمة خمسة أبعاد ىي:0202وأفاد عواجي )

: وتعني قدرة قائد المدرسة عمى الوعي بحدود معرفتو وكذلؾ الوعي بقدرات الذات -
تحديد نقاط قوتو وضعفو، وكذلؾ قدرتو عمى تحديد ما يحتاج إليو مف معمومات، 

دراة المواقؼ االجتماعية والوعي بحدود مياراتو، والتمكف مف التمييز بيف الصواب  وا 
 والخطا.

نفعالي - : وتعني قدرة قائد المدرسة عمى مواجية المواقؼ الضاغطة، وتوظيؼ الثبات اإل
دارة انفعاالتو لتحقيؽ  انفعاالتو بشكؿ فعاؿ واالحتفاظ بيدوئو في األوقات العصيبة، وا 

غضب، والتفكير في النتائج المترتبة عمى انفعاالتو أىدافو، وضبط نفسو أوقات ال
والسيطرة عمى حالتو المزاجية وصناعة دوافع لنجاح مخر مف إحباطاتو، واالنزعاج مف 

 المشكبلت الطارئة.
: وتعني قدرة قائد المدرسة عمى حؿ المشكبلت االجتماعية، مهارات فعالية الحياة -

نجاز أعمالو في الوقت المحدد ليا، وتفض يؿ المياـ التي تتطمب منو اإليجابية وا 
والتطوع ألداء المياـ المختمفة، وقيادة اآلخريف لتحقيؽ أىداؼ محددة وبذؿ قصارى 
جيدىـ لمحصوؿ عمى أفضؿ النتائج، والتخطيط الستخداـ وقتو بكفاءة، وأخذ المبادرة 

 في المواقؼ المختمفة.
التميؿ قبؿ إصدار القرار، واقتراح  : وتعني قدرة قائد المدرسة عمىجودة اتخاذ القرارات -

عدد مف الخيارات لحؿ المشكمة، وطمب المزيد مف الوقت إلتخاذ بع  القرارات، 
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والتحري عف األسباب قبؿ إصدار القرار، وتناوؿ القرار عمى أنو جزء مف منظومة، 
ؽ وتقبؿ وجيات نظر اآلخريف، والمثابرة واإلصرار عند أداء المياـ، وقدرتيـ عمى تحقي

 التميز فيما يتخذه مف قرارات، والنظر لمموضوع مف وجيات نظر متعددة.
: وتعني قدرة قائد المدرسة عمى تقبؿ اآلخريف، واالعتذار التعامل البناء مع الآلخرين -

لآلخريف إذا لـز األمر، وتقديـ نصائج جيدة لآلخريف عف الحياة، والتاثير في اآلخريف، 
تقدير اآلخريف، وتحفيز اآلخريف لمتعمـ والنجاح في واالىتماـ  بقضايا اآلخريف، و 

 الحياة، والتواصؿ بشكؿ جيد مع اآلخريف.
وتكمف أىمية الحكمة في أنيا مصدر ىاـ لحياة جيدة. كما توفر رؤى وتوجييات 

، كما تعد (Ferrari & Potworowski, 2008)لمناس ليعيشوا حياة ىادفة وسعيدة 
ؿ بيف الناس وحؿ المشكبلت التي تتسـ بالجدة؛ إذ إف الحكمة ميارة مف ميارات التعام

القدرة عمى حؿ المشكبلت تتطمب قدًرا مف الخبرة وميارات تجييز المعمومات، لذا ف ف 
نما في القدرة عمى  ىدؼ التربية والتعميـ ال يتمثؿ في تنمية المعارؼ والميارات فقط وا 

ف المجتمعات اليوـ مشغولة بتنمية استخداـ ىذه المعارؼ والميارات بفعالية، فالعديد م
الميارات المعرفية األساسية لدى الطمبة ولكف ىذه الميارات غير كافية لجعؿ المجتمعات 
متناغمة وسعيدة، لذا مف الضروري التركيز عمى تنمية الحكمة وال سيما في المدارس 

فكير لمساعدة الطمبة عمى االستخداـ الحكيـ لممعارؼ المقدمة في المدارس والت
 .(Sternberg, 2001)بحكمة

 ( إلػي0202بخيػت ) حيػث ىػدفت دراسػة وأجريت العديػد مػف الدراسػات فػي الحكمػة
 التػدريس، ىيئػة أعضػاء ومكوناتيمػا لػدي بالػذات والػوعي الحكمػة بػيف العبلقة عف الكشؼ

 -02بػيف ) ما وتتراوح أعمارىـ ( عضو،222وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة تكونت مف )
 وجػود وكشػفت نتػائج الدراسػة عػف ( عاًمػا،22.22±84.48عمػري ) بمتوسػط عامػاً  (22

 فروؽ وجود وعدـ عينة الدراسة، لدي وأبعادىما بالذات والوعي الحكمة بيف إيجابية عبلقة
 بالػذات لمحكمػة والػوعي مػف كػؿ الكميػة الدرجػة فػي إنػاث(/)ذكػور الجنسػيف بػيف دالػة

 الكميػة فػي الدرجػة والعمميػة النظريػة خصصػاتالت ذوي بػيف دالػة فػروؽ ووجػود وأبعادىمػا،
 وتبػايف مسػتوي النظريػة، التخصصػات تجػاه في وأبعادىما بالذات والوعي الحكمة مف لكؿ
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 بالذات أسيـ الوعي وأف المسنيف، تجاه في العمرية المراحؿ بتبايف بالذات والوعي الحكمة
 بالحكمة. التنبؤ في

 بالرضػا الحيػاة فػي ى عبلقة الحكمػةالتعرؼ عم ( إلي0202طوىري ) ىدفت دراسة
مكانية التنبؤ بالرضا الميني والنفسي مف الحكمة في الحياة الميني  لدى المرشد والنفسي وا 

( 222جػازاف، وطبقػت ىػذه الدراسػة عمػى عينػة تكونػت مػف ) تعمػيـ إدارة بمػدارس المدرسػي
ائًيا بيف الحكمة مرشد، وكشفت نتائج الدراسة عف وجود عبلقات ارتباطية موجبة دالة إحص

في الحياة والرضا الميني والنفسػي، وأنػو يمكػف التنبػؤ بالرضػا المينػي والنفسػي مػف الحكمػة 
 )األبعاد والدرجة الكمية(. في الحياة

 المرحمة طبلب لدى الحكمة مستوى عمى التعرؼ ( إلى0202ىدفت دراسة غنايـ )
ؽ فػػي الحكمػػة بابعادىػػا وبػػدرجتيا الجامعيػػة المتفػػوقيف أكاديمًيػػا، وكػػذلؾ التعػػرؼ عمػػى الفػػرو 

الكميػػػة وفقًػػػا ألنمػػػاط االسػػػتثارات النفسػػػية الفائقػػػة لػػػدى طػػػبلب المرحمػػػة الجامعيػػػة المتفػػػوقيف 
أكاديمًيا، والكشؼ عف الفروؽ في كؿ مف الحكمة، وأنمػاط االسػتثارات النفسػية الفائقػة لػدى 

عمػػى عينػػة تكونػػت مػػف  طػػبلب المرحمػػة الجامعيػػة المتفػػوقيف أكاديمًيػػا، وطبقػػت ىػػذه الدراسػػة
( إنػاث(، 22ذكػور و ) 28( طالًبا وطالبًة مف المتفوقيف أكاديمًيا بكمية التربية، منيـ )03)

وكشػػػفت نتػػػائج الدراسػػػة عػػػف امػػػتبلؾ طػػػبلب المرحمػػػة الجامعيػػػة المتفػػػوقيف أكاديمًيػػػا مسػػػتوى 
ألنمػػاط متوسػط مػف الحكمػة، وعػدـ وجػود فػروؽ فػػي الحكمػة بابعادىػا وبػدرجتيا الكميػة وفقًػا 

 االستثارات النفسية الفائقة لػدييـ، وعػدـ وجػود فػروؽ فػي الحكمػة تبًعػا لنػوع الجػنس إضػافة
الحكمػة وأنمػاط االسػتثارات النفسػية الفائقػة تبًعػا لمحػؿ  كػؿ مػف فػي فػروؽ وجػود عػدـ إلػى

  اإلقامة.

( إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف أبعػاد الحكمػة واليقظػة 0202ىدفت دراسة المرشود )
ميػػػة، والتعػػػرؼ عمػػػى العبلقػػػة بػػػيف أبعػػػاد الحكمػػػة وميػػػارات فعاليػػػة الحيػػػاة لػػػدى طالبػػػات العق

جامعػػة القصػػػيـ، كػػذلؾ الكشػػػؼ عػػف الفػػػروؽ فػػػي الحكمػػة واليقظػػػة العقميػػة وميػػػارات فعاليػػػة 
الحيػػػاة تبعػػػًا لمتغيػػػر الفرقػػػة الدراسػػػية والتخصػػػص، والتنبػػػؤ باليقظػػػة العقميػػػة وميػػػارات فعاليػػػة 

عػػة القصػػيـ مػػف خػػبلؿ درجػػاتيـ فػػي أبعػػاد الحكمػػة، وُطبقػػت ىػػذه الحيػػاة لػػدى طالبػػات جام
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( طالبػػػػة بجامعػػػػػة القصػػػػػيـ بمتوسػػػػط عمػػػػػر زمنػػػػػى 822الدراسػػػػة عمػػػػػى عينػػػػة مكونػػػػػة مػػػػػف )
( عػاـ، وكشػػفت نتػائج الدراسػػة عػف وجػػود عبلقػة دالػػة إحصػائيًا بػػيف أبعػػاد 02.84±0.24)

د الحكمػػة وميػػارات فعاليػػة الحكمػػة واليقظػػة العقميػػة، ووجػػود عبلقػػة دالػػة إحصػػائيًا بػػيف أبعػػا
الحيػػػاة لػػػدى طالبػػػات جامعػػػة القصػػػيـ، ال توجػػػد فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا فػػػي الحكمػػػة واليقظػػػة 
العقميػػة وميػػارات فعاليػػة الحيػػاة لػػدى طالبػػات جامعػػة القصػػيـ تبعػػًا لمتغيػػر الفرقػػة الدراسػػية، 

بعػًا لمتغيػر وأخيرًا عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في الحكمة لدى طالبات جامعة القصػيـ ت
التخصػػص، ووجػػود إسػػياـ نسػػبى داؿ إحصػػائيًا  ألبعػػاد الحكمػػة فػػي التنبػػؤ باليقظػػة العقميػػة 

 وميارات فعالية الحياة لدى طبلب جامعة القصيـ.

( إلػى التعػرؼ عمػى درجػة إسػياـ كػؿ مػف االمتنػاف 0202ىدفت دراسة سػالـ ومػراد )
( مػػف طمبػػة كميػػة التربيػػة 022) والعفػػو فػػي التنبػػؤ بالحكمػػة، وتكونػػت عينػػة البحػػث مػػف عػػدد

بالتخصصػػػػات العمميػػػػة واألدبيػػػػة جامعػػػػة حمػػػػواف، واعتمػػػػد البحػػػػث عمػػػػى المػػػػنيج الوصػػػػفي 
االرتباطي التحميمي، وأسػفرت النتػائج عػف وجػود عبلقػة ارتباطيػة موجبػة دالػة إحصػائيا بػيف 

طية درجات الطمبة عمى مقياس االمتناف ودرجاتيـ عمى مقياس الحكمة، ووجود عبلقة ارتبا
موجبة دالة إحصائًيا بيف درجات الطمبة عمى مقياس العفو ودرجاتيـ عمى مقياس الحكمة، 
كذلؾ أظيرت النتائج أف االمتنػاف والعفػو يسػيماف إسػياما داال إحصػائيا عنػد مسػتوى داللػة 

(، كمػػا بمغػػت 222.220( فػػي التنبػػؤ بالحكمػػة، حيػػث بمغػػت قيمػػة )ؼ( المحسػػوبة )2.22)
%( مػػف 22(، أي أف االمتنػػاف والعفػػو يفسػػراف نحػػو )2.224( )0)ر قيمػػة معامػػؿ التحديػػد

 .أداء أفراد العينة عمى متغير الحكمة

( إلى التعرؼ عمى عبلقػة الحكمػة الشخصػية بالتسػامح 0202ىدفت دراسة العنزي )
النفسػػي والكشػػؼ عػػف الفػػروؽ فػػي متغيػػري الحكمػػة والتسػػامح والتػػي تعػػزى لمنػػوع االجتمػػاعي 

مكانيػػة التنبػػؤ بالدرجػػة الكميػػة لمحكمػػة الشخصػػية مػػف خػػبلؿ التسػػامح والتخصػػص وتحديػػد إ
( طالبا وطالبة، 220النفسي وأبعاده لدى طمبة جامعة الجوؼ. وتكونت عينة الدراسة مف )

وأظيػػػرت نتػػػائج الدراسػػػة وجػػػود عبلقػػػة ارتباطيػػػو موجبػػػة دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف أبعػػػاد مقيػػػاس 
حكمػػة والدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس الحكمػػة، ووجػػود التسػػامح )والدرجػػة الكميػػة( وأبعػػاد مقيػػاس ال

فروؽ ذات داللة إحصائية في جميع أبعاد مقياس الحكمػة، والدرجػة الكميػة لمقيػاس الحكمػة 
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تبعا لمتغير النوع االجتمػاعي لصػالح اإلنػاث وعػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عمػى 
، والػى وجػود فػروؽ ذات جميع أبعاد مقياس الحكمة والدرجػة الكميػة تبعػا لمتغيػر التخصػص

داللػػػػة إحصػػػػائية فػػػػي جميػػػػع أبعػػػػاد التسػػػػامح والدرجػػػػة الكميػػػػة لمتسػػػػامح تبعػػػػا لمتغيػػػػر النػػػػوع 
االجتمػػػاعي لصػػػالح الػػػذكور، وكػػػذلؾ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي جميػػػع أبعػػػاد 
التسػػػػامح والدرجػػػػة الكميػػػػة لمتسػػػػامح تبعػػػػا لمتغيػػػػر التخصػػػػص لصػػػػالح التخصػػػػص العممػػػػي، 

لى أنو يمكف التنبؤ بدرجات الطمبة في مقياس الحكمة لدى طمبػة جامعػة وخمصت الدراسة إ
 .الجوؼ مف خبلؿ درجاتيـ في مقياس التسامح النفسي

ومف خبلؿ عر  العديد مف الدراسات السابقة في الحكمة يتضح عدـ وجود 
دراسة سابقة جمعت بيف متغيري البحث الحالي وىما ميارات القيادة الخادمة وأبعاد 

 بمنطقةة، كذلؾ ال توجد دراسة تناولت أبعاد الحكمة لدى مديري المدارس الثانوية الحكم
 حائؿ.

  Reasearch Procedures:    البحث إجراءات
نظرًا لطبيعة البحث الحالي وأىدافو اعتمدت الباحثة عمى المنيج منهج البحث:  -2

نيايات الوصفى حيث أنو فى الدراسات الوصفية يجمع الباحث البيانات ذات ال
 المفتوحة ويحمميا بحثًًا عف فيـ الظاىرة بشكؿ أفضؿ.

                                          (Creswell, 2014; Patten, 2012) 
  Reasearch Delimitationsحدود البحث:     -2

 إلتزمت الباحثة بحدود متغيرات البحث الحالي وىما ميارات حدود الموضوع :
وأبعاد الحكمة لدى مديري المدارس الثانوية القيادة الخادمة 

 حائؿ. بمنطقة
 تـ تطبيؽ الشؽ الميداني ليذا البحث خبلؿ الفترة الزمنية مف الحدود الزمنية :

 .82/8/0200إلى  8/8/0200
 ليذا البحث بالمدارس الثانوية بمنطقة  تـ تطبيؽ الشؽ الميداني :الحدود المكانية

 ة.حائؿ بالمممكة العربية السعودي
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 عينة البحث: -3
 تيدؼ العينة االستطبلعية إلى التاكد مف الخصائص اًلستطالعية:  العينة

(، وتكونت عينة الثبات -الصدؽالسيكومترية ألدوات البحث )
( مدير ومديرة مف مديري 23الدراسة االستطبلعية مف عدد )

 حائؿ. بمنطقة المدارس الثانوية

 ( مدير ومديرة مف 38لمبحث مف عدد ) تكونت العينة األساسيةاألساسية:  العينة
حائؿ، وبمتوسط عمر زمنى قدره  بمنطقةمديري المدارس الثانوية 

 .( عاـ84.23±8.20)
          Reasearch Tools    أدوات البحث: -4

 (1)ممحق      (  الباحثة)إعداد/  :مهارات القيادة الخادمة استبيان -أ

ميارات القيادة  ييدؼ ىذا االستبياف إلى قياسالهدف من اًلستبيان ووصفه:  (2)
الخادمة لدى مديري المدارس الثانوية في منطقة حائؿ. وتكوف االستبياف مف عدد 

 -ميارة منح قيمة لممجتمع المحمي -االىتماـ العاطفيستة ميارات وىي: )ميارة 
 النمومساعدة المرؤوسيف عمى ميارة  -المرؤوسيف تمكيفميارة  -العقميةالميارات 
( مفردات 2-2-2-2-2-2(، وبواقع عدد )التصرؼ باخبلؽميارة  -والتطور

لكؿ ميارة عمى الترتيب. وتـ تصحيح االستبياف تبًعا لتدريج ليكرت الثبلثي 
تـ عر  االستبياف عمى ( عمى الترتيب، و 2-0-8نادًرا( بواقع ) -أحياًنا -)دائًما
 السعوديةوالتخطيط بالجامعات دارة التربوية ( أساتذة مف أساتذة اإل2عدد )

مصحوًبا بمقدمة تمييدية تضمنت توضيًحا لميدؼ مف البحث والتعريؼ اإلجرائى 
ميارات القيادة الخادمة، لمصطمحاتو، بيدؼ التاكد مف صبلحيتو وصدقو لقياس 

 وتركزت مبلحظات السادة المحكميف في: 
  لتصبح أكثر وضوحًا.االستبياف تعديؿ صياغة بع  مفردات 

 . إعادة ترتيب لبع  المفردات بتقديـ بعضيا عمى بع 
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تساق الداخمي ل صدق (2)   الستبيان:اًل
الداخمى لمفردات  االتساؽأف قيـ  (Field, 2009, p.57)بداية يري فيمد 

مفردات إال أف كبلىما ذات التختمؼ بشكؿ كبير عف قيـ معامؿ ألفا كرونباخ لاالستبياف 
 موثوؽ فيو. 

عف طريؽ  ؽ الداخمي الستبياف ميارات القيادة الخادمةتـ حساب صدؽ االتسا
حساب: )معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات االستبياف ودرجة البعد الذي 

االستبياف والدرجة الكمية  معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات -تنتمي إليو
اف والدرجة الكمية لبلستبياف(. ويوضح معامبلت االرتباط بيف أبعاد االستبي -لبلستبياف
معامبلت االرتباط بيف درجة المفردة ودرجة البعد الذي تنتمي إليو والدرجة ( 2)جدوؿ 

 الكمية الستبياف ميارات القيادة الخادمة. 
معامبلت االرتباط بيف درجة المفردة ودرجة البعد الذي تنتمي إليو والدرجة  (2)جدوؿ 

 (23ياف ميارات القيادة الخادمة )ف=الكمية الستب

 م
 معامل

 االرتباط
 بالبعد

معامل 
 االرتباط
 بالدرجة
الكلٌة 

 لالستبٌان

 م
 معامل

 االرتباط
 بالبعد

 معامل االرتباط
 بالدرجة

 الكلٌة لالستبٌان
 م

 معامل
 االرتباط

 بالبعد

معامل 
 االرتباط
 بالدرجة
الكلٌة 

 لالستبٌان

 البعد األول
 عاطفًاالهتمام المهارة 

 البعد الثانً
 مهارة منح قٌمة للمجتمع المحلً

 البعد الثالث
 العقلٌةالمهارات 

1 .687** .655** 1 .538** .487** 1 .520** .486** 

2 .676** .610** 2 .556** .495** 2 .641** .602** 

3 .622** .570** 3 .590** .531** 3 .532** .498** 

4 .693** .645** 4 .569** .510** 4 .665** .613** 

5 .600** .576** 5 .695** .643** 5 .656** .620** 

6 .585** .550** 6 .643** .608** 6 .667** .624** 

 7 .627** .580**  

 الرابعالبعد 
 المرؤوسٌن تمكٌنمهارة 

 الخامسالبعد 
 مساعدة المرؤوسٌن على النمومهارة 

 والتطور

 السادسالبعد 
 قالتصرف بأخالمهارة 

1 .670** .623** 1 .640** .593** 1 .618** .587** 

2 .640** .605** 2 .685** .650** 2 .634** .590** 

3 .659** .610** 3 .674** .615** 3 .650** .560** 

4 .696** .651** 4 .680** .629** 4 .534** .492** 

5 .647** .606** 5 .691** .573** 5 .667** .605** 

6 .611** .558** 6 .606** .550** 6 .534** .491** 
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 م
 معامل

 االرتباط
 بالبعد

معامل 
 االرتباط
 بالدرجة
الكلٌة 

 لالستبٌان

 م
 معامل

 االرتباط
 بالبعد

 معامل االرتباط
 بالدرجة

 الكلٌة لالستبٌان
 م

 معامل
 االرتباط

 بالبعد

معامل 
 االرتباط
 بالدرجة
الكلٌة 

 لالستبٌان

 البعد األول
 عاطفًاالهتمام المهارة 

 البعد الثانً
 مهارة منح قٌمة للمجتمع المحلً

 البعد الثالث
 العقلٌةالمهارات 

 7 .583** .538**  

 ( أن:1يالحظ من جدول )
معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات استبياف ميارات القيادة الخادمة  -

(؛ مما يعني 2.22ودرجة البعد الذي تنتمي إليو دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )
 مع البعد الذي تنتمي إليو. اتساؽ مفردات االستبياف

معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات استبياف ميارات القيادة الخادمة  -
(؛ مما يعني اتساؽ 2.22والدرجة الكمية لبلستبياف دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )

 مفردات االستبياف مع درجتو الكمية.

د استبياف ميارات القيادة الخادمة والدرجة معامبلت االرتباط بيف أبعا( 0)ويوضح جدوؿ 
 الكمية لبلستبياف.

معامبلت االرتباط بيف أبعاد استبياف ميارات القيادة الخادمة والدرجة الكمية  (0)جدوؿ 
 (23)ف= لبلستبياف

 معامل االرتباط البعد م

.االهتمام العاطفًمهارة  1  .817** 

 **823. مهارة منح قٌمة للمجتمع المحلً. 2

العقلٌة.المهارات  3  .815** 

.المرؤوسٌن تمكٌنمهارة  4  .819** 

والتطور. مساعدة المرؤوسٌن على النمومهارة  5  .826** 

.التصرف بأخالقمهارة  6  .811** 

ومف خبلؿ حساب االتساؽ الداخمي الستبياف ميارات القيادة الخادمة يتضح 
ير إلى إمكانية استخدامو في البحث الحالي، يتمتع باالتساؽ الداخمي؛ مما ُيش االستبيافأف 

 والوثوؽ بالنتائج التي سُيسفر عنيا البحث.
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 Cronbach’sحساب ثبات االستبياف بطريقتي ألفا كرونباخ تـ ثبات اًلستبيان:  (3)
alpha  عادة التطبيؽ ( مدير، 23مكونة مف )عمى عينة  وذلؾ Test- Retestوا 

 (:8والنتائج يوضحيا جدوؿ )
عادة  ميارات القيادة الخادمةمعامبلت ثبات استبياف  (8جدوؿ ) بطريقتي ألفا كرونباخ وا 

 (23التطبيؽ )ف=
 األبعاد

 معامل ثبات

 إعادة التطبٌق ألفا كرونباخ

 مهارات 
 القٌادة 
 الخادمة

 **838. 796. .االهتمام العاطفًمهارة 

 **846. 810. مهارة منح قٌمة للمجتمع المحلً.

 **840. 803. قلٌة.العالمهارات 

 **836. 801. .المرؤوسٌن تمكٌنمهارة 

 **847. 805. والتطور. مساعدة المرؤوسٌن على النمومهارة 

 **841. 799. .التصرف بأخالقمهارة 

 **868. 830. المجموع الكلً

يتمتع بمعامبلت  ميارات القيادة الخادمةأف استبياف ( 8يتضح مف جدوؿ )
ا ُيشير إلى إمكانية استخدامو فى البحث الحالى والوثوؽ بالنتائج التى مقبولة، مم ثبات

 سُيسفر عنيا البحث.
 (2ممحق )  (  2221عواجي  )إعداد/ : الحكمة استبيان -ب

أبعاد الحكمة لدى  ييدؼ ىذا االستبياف إلى قياسالهدف من اًلستبيان ووصفه:  (1)
( مفردة، وتـ 22ستبياف مف عدد )حائؿ وتكوف اال بمنطقةمديري المدارس الثانوية في 

( 2-0-8نادًرا( بواقع ) -أحياًنا -تصحيح االستبياف تبًعا لتدريج ليكرت الثبلثي )دائًما
عدد مفردات الُمخصصة لكؿ بعد مف أبعاد  (4)ويوضح جدوؿ عمى الترتيب، 

 الحكمة. استبياف
 انحكمة  استبيان( عذد مفردات انُمخصصة نكم بعذ مه أبعاد 4جذول )

 عدد المفردات األبعاد م

 11 الوعً بقدرات الذات. 1

 11 الثبات اإلنفعالً. 2

 11 مهارات فعالٌة الحٌاة. 3

 11 جودة اتخاذ القرارات. 4

 11 التعامل البناء مع اآلخرٌن. 5

 51 المجموع الكلى 
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 صدق اًلستبيان:  (2)

لبلستبياف أجرى معد االستبياف التحميؿ العاممي لمتاكد مف الصدؽ العاممي 
%( مف تبايف أداء العينة 23.84جود عامؿ واحد فقط ُيفسر )والذي كشؼ عف و 

 قد تشبعت بو بصورة جوىرية. االستبياف؛ حيث أف محاور االستبيافاالستطبلعية في 
صدؽ االتساؽ الداخمي عف طريؽ حساب حساب  وفي البحث الحالي تـ

، والنتائج يوضحيا جدوؿ كمية لبلستبيافبيف درجة كؿ مفردة والدرجة ال االرتباطمعامبلت 
(2:) 

 (23)ف= الحكمة معامبلت االرتباط بيف درجة المفردة والدرجة الكمية الستبياف (2)جدوؿ 
 م

 معامل
 االرتباط

 بالبعد

 معامل االرتباط
 بالدرجة

 الكلٌة لالستبٌان
 م

 معامل
 االرتباط

 بالبعد

 معامل االرتباط
 بالدرجة

 نالكلٌة لالستبٌا
 م

 معامل
 االرتباط

 بالبعد

 معامل االرتباط
 بالدرجة

 الكلٌة لالستبٌان
 البعد األول

 الوعً بقدرات الذات
 البعد الثانً

 الثبات اإلنفعالً
 البعد الثالث

 مهارات فعالٌة الحٌاة

1 .632** .539** 1 .651** .576** 1 .683** .651** 

2 .536** .495** 2 .616** .580** 2 .672** .613** 

3 .655** .600** 3 .632** .606** 3 .558** .506** 

4 .643** .590** 4 .640** .597** 4 .589** .491** 

5 .672** .621** 5 .636** .601** 5 .604** .560** 

6 .648** .603** 6 .554** .485** 6 .581** .496** 

7 .555** .502** 7 .591** .520** 7 .639** .560** 

8 .622** .551** 8 .567** .512** 8 .684** .652** 

9 .649** .610** 9 .693** .651** 9 .673** .614** 

11 .670** .634** 11 .648** .613** 11 .719** .697** 
 البعد الرابع

 جودة اتخاذ القرارات
 البعد الخامس

 التعامل البناء مع اآلخرٌن

 

1 .639** .586** 1 .531** .497** 

2 .530** .496** 2 .664** .602** 

3 .663** .621** 3 .655** .619** 

4 .651** .618** 4 .695** .550** 

5 .690** .649** 5 .646** .625** 

6 .625** .604** 6 .610** .554** 

7 .609** .573** 7 .557** .504** 

8 .538** .480** 8 .624** .575** 

9 .620** .582** 9 .651** .626** 

11 .583** .514** 11 .672** .512** 
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 ( أن:5يالحظ من جدول )
معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات استبياف الحكمة ودرجة البعد الذي  -

(؛ مما يعني اتساؽ مفردات 2.22تنتمي إليو دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )
 االستبياف مع البعد الذي تنتمي إليو.

امبلت االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف مفردات الستبياف الحكمة والدرجة الكمية مع -
(؛ مما يعني اتساؽ مفردات 2.22لبلستبياف دالة إحصائًيا عند مستوى داللة )

 االستبياف مع درجتو الكمية.

 

( معامبلت االرتباط بيف أبعاد مقياس الوظائؼ التنفيذية 2ويوضح جدوؿ )
 قياس.والدرجة الكمية لمم

 ( معامبلت االرتباط بيف أبعاد مقياس الوظائؼ التنفيذية والدرجة الكمية لممقياس2جدوؿ )
 (82)ف=

 معامل االرتباط البعد م

 **781. الوعً بقدرات الذات. 1

 **794. الثبات اإلنفعالً. 2

 **783. مهارات فعالٌة الحٌاة. 3

 **802. جودة اتخاذ القرارات. 4

 **790. ء مع اآلخرٌن.التعامل البنا 5

 Cronbach’sحساب ثبات االستبياف بطريقتي ألفا كرونباخ تـ ثبات اًلستبيان:  (3)
alpha  عادة التطبيؽ ( مدير، 23مكونة مف )عمى عينة  وذلؾ Test- Retestوا 

(، في حيف بمغت قيمة 2.322وبمغت قيمة معامؿ ثبات ألفا كرونباخ لبلستبياف ككؿ )
بمعامبلت  االستبياف يتمتع**(؛ وعميو 2.324طبيؽ لبلستبياف )معامؿ ثبات إعادة الت

مقبولة، مما ُيشير إلى إمكانية استخدامو فى البحث الحالى والوثوؽ بالنتائج التى  ثبات
 سُيسفر عنيا البحث.

وحددت الباحثة مستوى استجابات عينة  البحثالدرجات عمى أدوات  ولتقدير
 ، طبقا لممعادلة اآلتية:Triple Likert Scaleالثبلثي البحث عمى مقياس ليكرت 

 حيث أف "ف" تػُمثؿ تدرج االستبانة.    مدى اإلستجابة =
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  2.22=   مدى اإلستجابة =
وىى الواحد  االستبياف( إلى أقؿ قيمة في 22,2وقد تـ أضافة ىذة القيمة )

 .جة التوافرلدر الصحيح؛ وذلؾ لتحديد الحد األدنى واألقصى 
ودرجة التوافر لميارات القيادة المئوية  ةنسبالو  المتوسط الوزني( 2)جدوؿ  ويوضح

 .الخادمة وأبعاد الحكمة
ودرجة التوافر لميارات القيادة الخادمة وأبعاد المئوية  ةنسبالو  الوزنى ( المتوسط2جدوؿ )

 الحكمة
 فردرجة التوا النسبة المئوٌة للمتوسط ىالمتوسط الوزن

 نادًرا %55.3% ألقل من 33.3 1.66ألقل من  1

 أحٌاًنا %77.3% ألقل من 55.3 2.32ألقل من  1.6

 دائًما % 111 -% 77.3 3 - 2.32

درجة  عمى المتوسط الوزني لمتكرارات كمحؾ لتحديد ةالباحث تومف ثـ فقد اعتمد
 .لميارات القيادة الخادمة وأبعاد الحكمة التوافر

 Data Analyses  :صائيةالمعالجة اإلح

استخدمت الباحثة في التحميؿ اإلحصائي لمبيانات حزمة البرامج اإلحصائية لمعمـو 
حيث اعتمدت الباحثة عمى التكرارات والنسب المئوية والمتوسط  (،SPSS 20االجتماعية )

 معامؿ ارتباط بيرسوف.الوزني كذلؾ اعتمدت الباحثة عمى 
 Results Reasearch  :البحثنتائج 

يتناوؿ ىذا الجزء اختبار صحة فرو  البحث وتفسير ومناقشػة النتػائج فػى ضػوء 
ىػػذا الجػػزء بتوصػػيات البحػػث والبحػػوث  ةختػػتـ الباحثػػتو اإلطػػار النظػػرى والدراسػػات السػػابقة، 

اسػػتخدمت الباحثػػة فػػي التحميػػؿ اإلحصػػائي لمبيانػػات حزمػػة البػػرامج اإلحصػػائية و  المقترحػػة.
وفيم  ا يم  ي اختب  ار ف  روو البح  ث وتفس  ير ومناقش  ة (، SPSS 20لمعمػػوـ االجتماعيػػة )

 :النتائج
لدى مديري المدارس  مهارات القيادة الخادمةمستوى ما " :إجابة السؤال األول -1

  "الثانوية بمنطقة حائل؟
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واإلنحػػراؼ المتوسػػط الحسػػابي لئلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ اسػػتخدمت الباحثػػة 
لػدى مػديري المػدارس الثانويػة  يػادة الخادمػةميػارات القالمعياري والرتبة لتحديد مستوى 

 :(3)حائؿ، والنتائج يوضحيا جدوؿ  بمنطقة

 

ميارات المعياري والرتبة ودرجة التوافر لمستوى المتوسط الحسابي واالنحراؼ  (3)جدوؿ 
 (38لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة حائؿ )ف= القيادة الخادمة

 المفردات م
 المتوسط
 الحسابً

 افاإلنحر
 المعٌاري

 درجة
 التوافر

 الرتبة

 أوالً: مهارة االهتمام العاطفً:    

 6 دائًما 0.72 2.41 أتحدث مع المعلمٌن فً أمور شخصٌة. 1

 1 دائًما 0.59 2.66 أقدر ظروف المعلمٌن. 2

 5 دائًما 0.70 2.42 أعالج الصراعات بٌن منتسبً المدرسة. 3

 2 دائًما 0.57 2.65 منها المعلمٌن.  أشعر بالضغوط المهنٌة التً ٌعانً 4

 4 دائًما 0.67 2.43 أشارك المعلمٌن فً مناسباتهم االجتماعٌة. 5

 3 دائًما 0.53 2.63 أغلب الود على السلطة فً عالقاتً بالمعلمٌن.  6

 دائًما 0.63 2.53 المتوسط الكلً لمهارة االهتمام العاطفً

  لً:ثانٌاً: مهارة منح قٌمة للمجتمع المح

 6.5 دائًما 0.65 2.47 أشجع المعلمٌن على المشاركة فً العمل التطوعً. 1

 1 دائًما 0.50 2.72 أنظم دورات متنوعة لخدمة المجتمع المحلً. 2

3 
أستضٌف خبراء من المجتمع المحلً لتقدٌم ندوات 

 مدرسٌة.
 6.5 دائًما 0.69 2.47

 2.5 دائًما 0.55 2.71 أهتم بتطوٌر قدرات منتسبً المجتمع المحلً. 4

 5 دائًما 0.63 2.48 أشجع الطالب على المشاركة فً العمل التطوعً. 5

 2.5 دائًما 0.46 2.71 أعقد بروتوكالت تعاون مع مؤسسات المجتمع المحلً. 6

 4 دائًما 0.65 2.49 أشارك فً دعم المجتمع المحلً على المستوى الشخصً. 7

 دائًما 0.59 2.58 ة للمجتمع المحلًالمتوسط الكلً لمهارة منح قٌم

 ثالثاً: المهارات العقلٌة:

 1 دائًما 0.49 2.75 أعً أهداف العمل المدرسً. 1

 5 دائًما 0.69 2.49 أطرح أفكار بناءة لحل المشكالت المدرسٌة. 2

3 
أراع اإلمكانات المادٌة والبشرٌة عند وضع خطة مستقبلٌة 

 للمدرسة.
 2 دائًما 0.54 2.73

4 
أدعم المعلمٌن فً حل المشكالت التً تواجههم عند الحاجة 

 لذلك.
 6 دائًما 0.61 2.47

 3 دائًما 0.61 2.59 أضع خطط هادفة لتحقٌق تطلعات المدرسة. 5

 4 دائًما 0.65 2.55 أتناول المشكالت المدرسٌة من مناظٌر مختلفة. 6

 دائًما 0.60 2.60 المتوسط الكلً للمهارات العقلٌة

 :التمكٌنعاً: مهارة راب

 2 دائًما 0.62 2.64 القرارات.اتخاذ بعض أفوض المعلمٌن فً  1

 5 دائًما 0.65 2.52 أمنح المعلمٌن حرٌة التصرف فً العدٌد من المواقف. 2

 2 دائًما 0.53 2.64 أزود المعلمٌن بالمعلومات الالزمة. 3
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 المفردات م
 المتوسط
 الحسابً

 افاإلنحر
 المعٌاري

 درجة
 التوافر

 الرتبة

 6 دائًما 0.59 2.51 .أشرك المعلمٌن فً عملٌة التخطٌط المدرسً المستقبلً 4

 2 دائًما 0.53 2.64 أستمع لمشكالت المعلمٌن داخل المدرسة. 5

 4 دائًما 0.60 2.61 أنظم دورات تدرٌبٌة لجمٌع منتسبً المدرسة. 6

 دائًما 0.59 2.59 المتوسط الكلً لمهارة التمكٌن

 خامساً: مهارة مساعدة المرؤوسٌن على النمو والتطور:

 4 دائًما 0.61 2.67 ر المهنً والوظٌفً للمعلمٌن بالمدرسة.أهتم بالتطوٌ 1

 6 دائًما 0.65 2.55 .أكسب المعلمٌن مهارات جدٌدة فً العمل المدرسً 2

 2.5 دائًما 0.52 2.69 أستكشف التطلعات المهنٌة للمعلمٌن بالمدرسة. 3

ا. 4 ًٌ  7 دائًما 0.61 2.54 أعزز المعلمٌن الذٌن ٌطورون أنفسهم مهن

 2.5 دائًما 0.49 2.69 أوجد فرص للمعلمٌن لتحسٌن مهاراتهم المهنٌة. 5

 5 دائًما 0.57 2.66 أحث المعلمٌن على التعلم من الخبراء فً التخصص.  6

 1 دائًما 0.55 2.71 أقتنع بأن مساعدة المعلمٌن هً مسئولٌة إنسانٌة. 7

 دائًما 0.57 2.64 ورالمتوسط الكلً لمهارة مساعدة المرؤوسٌن على النمو والتط

 سادساً: مهارة التصرف بأخالق:

 3.5 دائًما 0.54 2.69 منتسبً المدرسة.  اإلٌثار بٌنأحرص على دعم قٌمة  1

 1 دائًما 0.50 2.73 أقدر قٌمة األمانة داخل المدرسة. 2

 2 دائًما 0.48 2.72 أتصرف داخل المدرسة كنموذج ٌقتدى به. 3

 3.5 دائًما 0.54 2.69 تعامل مع منتسبً المدرسة.أحرص على الرقً فً ال 4

 6 دائًما 0.52 2.60 .منتسبً المدرسةأمارس العدالة والشفافٌة مع جمٌع  5

 5 دائًما 0.55 2.66 أشجب التصرفات الالأخالقٌة بٌن منتسبً المدرسة. 6

 دائًما 0.52 2.68 المتوسط الكلً لمهارة التصرف بأخالق

 دائًما 0.58 2.60 رات القٌادة الخادمةالمتوسط الكلً لمها

  :( أنه8)يتضح من جدول 
 (.دائًما)درجة توافر ( وب0.28االىتماـ العاطفي )ميارة لبمغ المتوسط الكمي  -
 (.دائًما)درجة توافر ( وب0.23منح قيمة لممجتمع المحمي )ميارة لبمغ المتوسط الكمي  -
 (.دائًما)درجة توافر ( وب0.22لمميارات العقمية )بمغ المتوسط الكمي  -
 (.دائًما)درجة توافر ( وب0.24التمكيف )ميارة لبمغ المتوسط الكمي  -
درجة ( وب0.24مساعدة المرؤوسيف عمى النمو والتطور )ميارة لبمغ المتوسط الكمي  -

 (.دائًما)توافر 
 (.دائًما)درجة توافر ( وب0.23التصرؼ باخبلؽ )ميارة لبمغ المتوسط الكمي  -
 (.دائًما)درجة توافر ( وب0.22لميارات القيادة الخادمة )لكمي بمغ المتوسط ا -

وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف الدراسات والبحوث السابقة مثؿ  
درجة ممارسة قائدات المدارس التي كشفت عف أف ( و 0224دراسة )الشايع والمطيرى، 
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التي ( و 0224اسة )الشمري، در ، كما تتفؽ مع نتيجة مقيادة الخادمة متحققة بدرجة كبيرةل
، كذلؾ تتفؽ درجة ممارسة أعضاء رؤساء األقساـ لمقيادة لمخادمة مرتفعةكشفت عف أف 

درجة ممارسة القيادة الخادمة التي كشفت عف أف ( و 0224دراسة )عقيبلت، مع نتيجة 
 لدى أعضاء ىيئة التدريس مرتفعة 

التي كشفت و  (0200) السواعير دراسةفي حيف تختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة 
وجود مستوى متوسط لممارسات القيادة الخادمة والتميز التنظيمي لدى مديري  عف

 المدارس الحكومية الثانوية في لواء مادبا
وُترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى إدراؾ مديري المدارس ألىمية التعامؿ البناء مع 

ومعالجة  التي يتعرضوف ليا ةالضغوط المينيمنتسبي المدرسة مف حيث تقدير ظروفيـ و 
، كذلؾ أىمية مشاركتيـ في مناظير مختمفة يا مفتناولو  الصراعات التي قد تنشا بينيـ

 .بالمعمميف ةعبلقالعمى السمطة في وتغميب الود  مناسباتيـ االجتماعية
اىداؼ العمؿ كما وُترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى وعي مديري المدارس ب

وتشجيع المعمميف ومنتسبي المدرسة عميو كذلؾ  مؿ التطوعيالعوباىمية  المدرسي
بروتوكبلت تعاوف مع وسعييـ لعقد  قدرات منتسبي المجتمع المحمياىتماميـ بتطوير 

 ؛ ألف المدرسة جزء مف المجتمع.مؤسسات المجتمع المحمي
 مستوى أبعاد الحكمة لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقةما " :الثانيإجابة السؤال  -2

 حائل؟" 

واإلنحػػػػػراؼ المتوسػػػػػط الحسػػػػػابي لئلجابػػػػػة عػػػػػف ىػػػػػذا السػػػػػؤاؿ اسػػػػػتخدمت الباحثػػػػػة 
حائػؿ،  بمنطقػةلػدى مػديري المػدارس الثانويػة أبعاد الحكمػة المعياري والرتبة لتحديد مستوى 

 (:4والنتائج يوضحيا جدوؿ )
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أبعاد لمستوى المعياري والرتبة ودرجة التوافر المتوسط الحسابي واالنحراؼ  (4)جدوؿ 
 (38لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة حائؿ )ف=الحكمة 

 المفردات م
 المتوسط
 الحسابً

 اإلنحراف
 المعٌاري

 درجة
 التوافر

 الرتبة

 أوالً: الوعً بقدرات الذات:

 3 دائًما 0.53 2.72 أعً حدود معرفتً. 1

 8 دائًما 0.63 2.47 أدرك ما أعرفه وما أرٌد أن أعرفه. 2

 4.5 دائًما 0.49 2.70 أجٌد تحدٌد نقاط قوتً وضعفً. 3

 10 نادًرا 0.70 1.54 أقبل المهام التً أمتلك معرفة حولها فقط. 4

 1 دائًما 0.48 2.76 أستطٌع تحدٌد ما أحتاج إلٌه من معلومات. 5

 9 أحٌاًنا 0.65 2.28 أسأل عندما أحتاج إلى معرفة شٌئاً ما. 6

 4.5 دائًما 0.49 2.70 .ذا اكتشفت أن هناك فكرة أفضلأغٌر أفكاري بسهولة إ 7

 7 دائًما 0.63 2.54 .المواقف االجتماعٌةإدارة أجٌد  8

 2 دائًما 0.52 2.73 أتمكن من التمٌٌز بٌن الصواب والخطأ. 9

 6 دائًما 0.62 2.60 أعً حدود مهاراتً. 11

 ادائمً  0.57 2.50 المتوسط الكلً لبعد الوعً بقدرات الذات

 ثانٌاً: الثبات اإلنفعالً:

 1.5 دائًما 0.47 2.73 أجٌد مواجهة المواقف الضاغطة. 1

 9 دائًما 0.61 2.51 أوظف انفعاالتً بشكل فعال. 2

 3.5 دائًما 0.50 2.72 أحتفظ بهدوئً فً األوقات العصٌبة. 3

 6 دائًما 0.66 2.58 أدٌر انفعاالتً لتحقٌق أهدافً. 4

 1.5 دائًما 0.54 2.73 وقت الغضب. أسٌطر على نفسً 5

 10 أحٌاًنا 0.63 2.29 أنزعج من المشكالت الطارئة. 6

 5 دائًما 0.49 2.70 أتمكن من السٌطرة على حالتً المزاجٌة. 7

 8 دائًما 0.63 2.54 أنفعل بشدة عندما تبدو األمور غٌر جٌدة. 8

 3.5 ادائمً  0.53 2.72 أصنع من احباطاتً دوافع لنجاح آخر. 9

 7 دائًما 0.68 2.57 أفكر فً النتائج المترتبة على انفعاالتً. 11

 دائًما 0.57 2.61 المتوسط الكلً لبعد الثبات اإلنفعالً

 ثالثاً: مهارات فعالٌة الحٌاة:

 3.5 دائًما 0.51 2.71 أتمكن من حل المشكالت االجتماعٌة. 1

 9 أحٌاًنا 0.61 2.29 أخذ المبادرة فً المواقف المختلفة. 2

 1.5 دائًما 0.50 2.73 أنجز أعمالً فً الوقت المحدد لها. 3

 6.5 دائًما 0.70 2.57 أتطوع ألداء المهام المختلفة. 4

 10 أحٌاًنا 0.57 2.24 أعانً من مداهمة الوقت عند أداء المهام. 5

 8 دائًما 0.65 2.53 أحذر زمالئً من السلبٌة فً المواقف المختلفة. 6

 3.5 دائًما 0.53 2.71 تطٌع قٌادة اآلخرٌن لتحقٌق أهداف محددة.أس 7

 6.5 دائًما 0.61 2.57 .أبذل قصارى جهدي للحصول على أفضل النتائج 8

 1.5 دائًما 0.50 2.73 .أخطط الستخدام وقتً بكفاءة 9

 5 دائًما 0.63 2.59 أفضل المهام التً تتطلب منً اإلٌجابٌة. 11

 دائًما 0.58 2.57 مهارات فعالٌة الحٌاة المتوسط الكلً لبعد

 رابعاً: جودة اتخاذ القرارات:

 2 دائًما 0.50 2.73 أتمهل قبل إصدار القرار. 1
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 المفردات م
 المتوسط
 الحسابً

 اإلنحراف
 المعٌاري

 درجة
 التوافر

 الرتبة

 8 دائًما 0.61 2.54 .أقترح عدًدا عدد من الخٌارات لحل المشكلة 2

 5 دائًما 0.56 2.69 .أطلب المزٌد من الوقت إلتخاذ بعض القرارات 3

 6 دائًما 0.64 2.60 سباب قبل إصدار القرار.أتحرى عن األ 4

 4 دائًما 0.58 2.70 أتناول القرار على أنه جزء من منظومة. 5

 10 أحٌاًنا 0.63 2.31 أتقبل وجهات نظر اآلخرٌن. 6

 1 دائًما 0.49 2.75 أتسم بالمثابرة واإلصرار عند أداء المهام. 7

8 
خذه من أمتلك رغبة داخلٌة لتحقٌق التمٌز فٌما أت

 .قرارات
 9 دائًما 0.61 2.53

 3 دائًما 0.53 2.72 أتأمل السٌاق المرتبط بالقرار المطلوب. 9

 7 دائًما 0.63 2.58 أنظر للموضوع من وجهات نظر متعددة. 11

 دائًما 0.58 2.62 المتوسط الكلً لبعد جودة اتخاذ القرارات

 خامساً: التعامل البناء مع الآلخرٌن:

 2 دائًما 0.50 2.72 خرٌن.أتقبل اآل 1

 9 دائًما 0.61 2.58 أعتذر لآلخرٌن إذا لزم األمر. 2

 4 دائًما 0.56 2.69 أقدم لآلخرٌن نصائج جٌدة عن الحٌاة. 3

 6.5 دائًما 0.59 2.65 أستطٌع التأثٌر فً اآلخرٌن. 4

 10 أحٌاًنا 0.69 2.30 أهتم بقضاٌا اآلخرٌن. 5

 8 دائًما 0.55 2.64 أقدر اآلخرٌن. 6

 1 دائًما 0.54 2.73 أحفز اآلخرٌن للتعلم والنجاح فً الحٌاة. 7

 6.5 دائًما 0.55 2.65 أسعد بنجاح اآلخرٌن. 8

 5 دائًما 0.57 2.66 أمتلك آراًءا تكسبنً ثقة اآلخرٌن. 9

 3 دائًما 0.57 2.71 .أتواصل بشكل جٌد مع اآلخرٌن 11

 دائًما 0.57 2.63 مع الآلخرٌنالمتوسط الكلً لبعد التعامل البناء 

 دائًما 0.57 2.59 المتوسط الكلً ألبعاد الحكمة

  :أنه( 4)يتضح من جدول 
 (.دائًما)درجة توافر ( وب0.22لبعد الوعي بقدرات الذات )بمغ المتوسط الكمي  -
 (.دائًما)درجة توافر ( وب0.22لبعد الثبات اإلنفعالي )بمغ المتوسط الكمي  -
 (.دائًما)درجة توافر ( وب0.22لبعد ميارات فعالية الحياة )مي بمغ المتوسط الك -
 (.دائًما)درجة توافر ( وب0.20لبعد جودة اتخاذ القرارات )بمغ المتوسط الكمي  -
 (.دائًما)درجة توافر ( وب0.28لبعد التعامؿ البناء مع الآلخريف )بمغ المتوسط الكمي  -
 (.دائًما)ة توافر درج( وب0.24ألبعاد الحكمة )بمغ المتوسط الكمي  -

دراسة ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف الدراسات والبحوث السابقة مثؿ تختمؼ و 
عف امتبلؾ طبلب المرحمة الجامعية المتفوقيف أكاديمًيا ( والتي كشفت 0202غنايـ )

 .مستوى متوسط مف الحكمة
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ائؿ ح بمنطقةوُترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى وعي مديري المدارس الثانوية 
 كذلؾ ضعؼالو  ةقو التحديد نقاط بالمممكة العربية السعودية باىمية امتبلكيـ لمقدرة عمى 

إذا  رىـأفكاكذلؾ قناعتيـ باىمية تغيير  حتاج إليو مف معموماتيتحديد ما يـ و حدود ميارات
، كما ترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى تراكـ خبرات العمؿ لدى مديري فكرة أفضؿ وااكتشف
، وتوظيؼ االنفعاالت بشكؿ المزاجية ةحالالالسيطرة عمى س ومف ثـ تمكنيـ مف المدار 

، والتمكف مف حؿ المشكبلت االجتماعية بيف مجتمع مواجية المواقؼ الضاغطةجيد، و 
أخذ المبادرة في المواقؼ و  اآلخريف لتحقيؽ أىداؼ محددةالمدرسة، كذلؾ تمكنيـ مف قيادة 

ؿ إصدار القرارات وتقصي أسباب المشكبلت والبدائؿ ، عبلوة عمى التميؿ قبالمختمفة
 المتاحة.

وأبعاد الحكمة لدى  مهارات القيادة الخادمةالعالقة بين ما " :الثالثإجابة السؤال  -3
  ".مديري المدارس الثانوية بمنطقة حائل؟

 والجابة ىذا السؤاؿ استخدمت الباحثة معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب العبلقة بيف
وأبعاد الحكمة لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة حائؿ، والنتائج  الخادمةيادة ميارات الق

 (:22يوضحيا جدوؿ )
وأبعاد الحكمة لدى مديري  ميارات القيادة الخادمةالمصفوفة االرتباطية بيف  (22جدوؿ )

 (38)ف= المدارس الثانوية بمنطقة حائؿ

 المتغٌرات

 أبعاد الحكمة
 الوعً
 بقدرات
 الذات

 لثباتا
 اإلنفعالً

 مهارات
 فعالٌة
 الحٌاة

 جودة
 اتخاذ

 القرارات

 التعامل
 البناء مع
 اآلخرٌن

 المجموع
 الكلً

 مهارات
 القٌادة

 الخادمة

 **621. **591. **481. **595. **590. **599. .االهتمام العاطفًمهارة 

مهارة منح قٌمة للمجتمع 
 المحلً.

.584** .566** .571** .619** .638** .552** 

 **627. **563. **634. **595. **607. **608. العقلٌة.المهارات 

 **696. **544. **550. **561. **483. **595. .المرؤوسٌن تمكٌنمهارة 

مساعدة المرؤوسٌن مهارة 
 والتطور. على النمو

.620** .647** .616** .503** .617** .731** 

 **654. **675. **625. **650. **623. **674. .التصرف بأخالقمهارة 

 **786. **746. **648. **682. **697. **707. المجموع الكلى

ميارات القيادة أبعاد بيف ( وجود عبلقة موجبة دالة إحصائًيا 22يتضح مف جدوؿ )
 -العقميةالميارات  -ميارة منح قيمة لممجتمع المحمي -االىتماـ العاطفي)ميارة  الخادمة
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التصرؼ ميارة  -والتطور مساعدة المرؤوسيف عمى النموميارة  -المرؤوسيف تمكيفميارة 
 ( ومجموعيا الكمي وأبعاد الحكمة لدى مديري المدارس الثانوية بمنطقة حائؿ.باخبلؽ

دراسة )عبد وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج العديد مف الدراسات والبحوث السابقة مثؿ 
وجود عبلقة بيف خصائص القيادة ت عف والتي كشف( 0220الرسوؿ وعبد السادة، 

الخادمة والثقة بالقيادة مما يعني أف توجو القائد لتمبية حاجات العامميف يسيـ في تعزيز ثقة 
في  المرؤوسيفباعتبار أف ثقة  المرؤوسيف بقدراتو ومعارفو وبالتالي نجاحو الميني والقيادي

ـ يتخذ قرارات جيدة لحؿ المشكبلت مدير المدرسة لف تاتي إال إذا كاف حكيًما داعمًا لي
 المدرسية.

وجود والتي كشفت عف ( 0224دراسة )الشايع والمطيرى، كما تتفؽ مع نتيجة 
عبلقة موجبة دالة إحصائًيا بيف الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة لدى قائدات المدارس 

وابعاد الحكمة  باعتبار وجود قواسـ مشتركة بيف قدرات الذكاء الوجداني بمحافظة المذنب
وضبط االنفعاالت والسيطرة عمييا والتعامؿ  الذات وانفعاالت الوعي بقدرات تتمثؿ في

 والقدرة عمى حؿ المشكبلت االجتماعية. مع الآلخريفالبناء 

وُترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى أف امتبلؾ القائد لميارات القداة الخادمة )ميارة 
 تمكيفميارة  -العقميةالميارات  -مة لممجتمع المحميميارة منح قي -االىتماـ العاطفي

( لف التصرؼ باخبلؽميارة  -والتطور مساعدة المرؤوسيف عمى النموميارة  -المرؤوسيف
 -الثبات اإلنفعالي -الوعي بقدرات الذاتتتاتى إال إذا إمتمؾ أبعاد الحكمة بما تشممو مف )

 (.تعامؿ البناء مع الآلخريفال -جودة اتخاذ القرارات -ميارات فعالية الحياة
    :البحثومقترحات توصيات 

صانعوا السياسات التعميمية إلى أىمية تقصى أبعاد ميارات توجيو أنظار السادة  .2
بمختمؼ المراحؿ  المدارسلدى السادة مديري  وأبعاد الحكمة القيادة الخادمة

 التعميمية بالمممكة العربية السعودية.
لدى  وأبعاد الحكمة ميارات القيادة الخادمةتتناوؿ  يت التإجراء المزيد مف الدراسا .0

تحقيؽ مزيد مف الفيـ لطبيعتيا وعبلقتيا ببع  ل السادة مديري المدارس؛
 المتغيرات األخرى.
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إعادة تطبيؽ ىذا البحث الستجبلء العبلقة بيف متغيراتو لدى مديري المدارس  .8
 اإلبتدائية والمتوسطة.

ادة الخادمة وأبعاد الحكمة لدى مديري المدارس بحث الفروؽ في ميارات القي .4
بالمممكة العربية السعودية تًبا لمتغيرات النوع والمؤىؿ العممي وسنوات الخبرة وعدد 

 الدورات التدربية والمرحمة التعميمية.
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 العربية المراج ع
الخادمة في تحقيؽ الثقة (. درجة مساىمة القيادة 0223ابف طالب، بدر بف عبدا محمد ) -

مجمة  .التنظيمية لقادة المدارس الثانوية بمحافظتي حوطة بني تميـ والحريؽ مف وجية نظر المعمميف
 .204–222 صص، (4)ع (،84)كمية التربية، مج -كمية التربية: جامعة أسيوط 

(. 0223) ضي، أميف محمد عبد السبلـار و  حسيف، سبلمة عبد العظيـو أبو الوفا، جماؿ محمد  -
العولمة، مجمة كمية التربية  متطمبات تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر لمواجية تحديات

 .822-820صص (، 222)، ع(04مج)بنيا، 
التدريس بجامعة  ىيئة أعضاء لدي بالذات والوعي (. الحكمة0202) محمد بخيت، حسيف -

(، ص 222(، ع )82النفسية، مج ) لمدراسات المصرية جنوب الوادي دراسة تنبؤية مقارنة. المجمة
 .222-204ص

(. القيادة التربوية في الفكر اإلسبلمي: عمـ، سموؾ، 0224بني مصطفى، محمد أحمد عقمو ) -
 .موقؼ، عماف: دار الحامد لمنشر في التوزيع

 (. تصور مقترح لتطوير ممارسات مديري مدارس التعميـ الثانوي العاـ0200جػػابػػر، رحػػػاب ) -
. رسالة دكتوراه، كمية التربية سكندرية()دراسة تحميمية بمحافظة اإلفي ضوء مدخؿ القيادة الخادمة 

 جامعة اإلسكندرية.
 (. فنوف معاصرة في القيادة التربوية. عماف: دار المناىج لمنشر والتوزيع.0222رافدة ) الحريري، -
(. اإلسياـ النسبي 0202ف. )سالـ، رمضاف عاشور حسيف، ومراد، ىاني فؤاد سيد محمد سميما -

مجمة البحث العممي في  .لكؿ مف االمتناف والعفو في التنبؤ بالحكمة لدي عينة مف طمبة الجامعة
 .222-222،  2, ج02كمية البنات لآلداب والعمـو والتربية، ع -التربية: جامعة عيف شمس 

المدارس  ىظيمي لدى مدير نميز التقتيا بالتبلالقيادة الخادمة وع(. 0200السواعير، تغريد ) -
. رسالة ماجستير، كمية العمـو التربوية، الحكومية الثانوية في لواء مادبا مف وجية نظر المعمميف

 جامعة الشرؽ األوسط.
(. الذكاء العاطفي وعبلقتو بالقيادة 0224الشايع،عمى صالح؛ والمطيري، عواطؼ بطاح ) -

مف وجية نظر المعممات."المجمة الدولية الخادمة لدى قائدات المدارس في محافظة المذنب 
 .222-42 صص(، االردف، 0(، ع)2لمدراسات التربوية والنفسية"، مج)

دور القيادة التحويمية في تمكيف العامميف بمرحمة التعميـ  (.0222الشريؼ، محمود كماؿ ) -
شورة، كمية التربية، الثانوي العاـ دراسة تحميمية تقويمية بمحافظة االسكندرية. رسالة ماجستير غير من

 جامعة االسكندرية مصر.
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واقع ممارسة أبعاد القيادة الخادمة لدى رؤساء األقساـ (. 0224) الشمري، راضي تركي عذبي -
امعة حفر ، جالعممية في جامعة حفر الباطف مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة

 ،0224، أبريؿ (3)، ع(8)ية والنفسية. مجمجمة العمـو التربو  .الباطف، المممكة العربية السعودية
 .24-2 صص

(. البنية العاممية لمفيـو الحكمة كما تدركو الطالبات الجامعيات ببع  0222صادؽ، يسرية ) -
كميات جامعة الممؾ عبد العزيز وعبلقتو بطرؽ المعرفة لدييف. مجمة كمية التربية جامعة اإلسكندرية، 

02(8 ،)888-822. 
لدى  والنفسي الميني بالرضا وعبلقتيا الحياة في (. الحكمة0202يحيى ) أحمد عمى طوىري، -

-022(، ص ص222ونفسية، ع ) تربوية جازاف. دراسات تعميـ إدارة بمدارس المدرسي المرشد
042. 

 الدراسات طبلب مف عينة لدى التفاو  بميارات وعبلقتيا (. الحكمة0222عبد الجواد، وفاء ) -
جامعة الزقازيؽ،  –الخاصة. مجمة التربية الخاصة، كمية التربية  التربيةو  باإلرشاد النفسي العميا
 .202-22(، 20ع)

(. خصائص القيادة الخادمة وأثرىا 0220عبد الرسوؿ، حسيف عمى؛ وعبد السادة، ميثاؽ ىاتؼ ) -
في تعزيزثقة المرؤوسيف بالقائد دراسة تحميمية في كمية االدارة واالقتصاد،جامعة كرببلء، وقائع 
المؤتمر العممي السادس أىمية استراتيجيات التعميـ العالي والبحث العممي في تدعيـ العممية 

 .042-002 صص ،جامعة البصرة كمية االدارة واالقتصاد العراؽ االنمائية،
(. "تحقيؽ التماثؿ مع 0222عبد الفتاح، محمد زيف العابديف وأبو سيؼ، محمود سيد عمي ) -

التعميـ العاـ قبؿ الجامعي بمصر مف وجية نظر المعمميف"، مجمة العمـو  اليوية التنظيمية بمدارس
 .822-028صص (، 0(، ع)04التربوية، مج)

قة نمطي القيادة الخادمة والموزعة بصنع عبل. (0222)العبرية، نعيمة بنت سيؼ بنت زاىر  -
ماف مف وجية ساسي في محافظة مسقط بسمطنة عقي لدى مديرات مدارس التعميـ األخبلالقرار األ

 .نظر المعممات، مجمة كمية العمـو التربوية، جامعة الشرؽ االوسط، عماف
(. درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى أعضاء ىيئة التدريس 0224عقيبلت، ىند ناصر أحمد ) -

 -دراسات تربوية ونفسية: جامعة الزقازيؽ  .لدى كمية العمـو واآلداب بالنعيرية جامعة حفر الباطف
 .032-082صص (، 228ع) التربية.كمية 

 ضوء نمط في المدارس لمديري الوظيفي النجاح مقومات (.0222يحيى) محمد عمى عمى، -
 .28ص (،2(، ع)82مج) أسيوط، جامعة التربية كمية مجمة التحويمية. القيادة
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(. الحكمة الشخصية وعبلقتيا بالتسامح النفسى 0202العنزي، عبدا بف عبداليادى سميـ. ) -
مجمة العمـو التربوية والنفسية: جامعة البحريف  .دى طمبة جامعة الجوؼ بالمممكة العربية السعوديةل
 .222-422، 0, ع02مركز النشر العممي، مج -
 قادةلحكمة لدى وعبلقتيا باميارات التفكير االستراتيجي (. 0202عواجي، سمطاف بف أحمد ) -

كمية التربية  مقترح لدعميما(. رسالة دكتوراه، )مع تصور المدارس الثانوية في محافظة الطائؼ
 .جامعة أـ القري

 أنماط ضوء الجامعية في بالمرحمة أكاديمًيا المتفوقيف لدى (. الحكمة0202) محمد غنايـ، أمؿ -
التربوية بكمية التربية بسوىاج،  . المجمةOEsنظرية دابروسكي  وفؽ" الفائقة النفسية االستثارات

 42-2ص ص (، 22ع)
(. القيادة التحويمية في الميداف التربوي، 0222ساىرة فرج )  عناية حسف والعمراني، بمي،الق -

 السعودية، دار أماف لمطبع والنشر.
(. اإلسياـ النسبى ألبعاد الحكمة في التنبؤ باليقظة العقمية 0202المرشود، جوىرة صالح ) -

ب والعمـو االنسانية، جامعة الممؾ وميارات فعالية الحياة لدى طالبات جامعة القصيـ. مجمة اآلدا
 .42-2(، 4)03عبد العزيز، 

(. القيادة اإلدارية في القرف الواحد والعشريف، دار صفاء لمنشر والتوزيع، 0222نجـ، نجـ عبود ) -
 عماف األردف.

قياس خصائص القيادة الخادمة لدى المشرفيف عمى الرسائؿ  .(0220ندا، فوزي شعباف مدكور ) -
جية نظر المعيديف والمدرسيف المساعديف بجامعتي القاىرة وعيف شمس. المجمة الجامعية مف و 

 .404–822 صص( إبريؿ، 0العممية لئلقتصاد والتجارة، ع)
متطمبات تطبيؽ القيادة الخادمة (. 0200ىاشـ، سمر وغنيـ، صبلح والفواخري، محمد ) -

 .802-024  (،42)02. بالمدارس الثانوية العامة بمصر دراسة تحميمية
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