
 341-325، 2021، 3، عدد 17المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد 

325  

  القيادة الخادمة ملديري املدارس وعالقتها بالروح املعنوية للمعلمني 
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*   
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 26/4/2020 :تاريخ قبوله                                                                                                     23/12/2019 :تاريخ تسلم البحث

إلى التعرف على درجـة ممارسـة مـديري المـدارس      الحالية هدفت الدراسة :ملخص
من وجهة نظر معلمي ومعلمات المرحلة وعالقتها بالروح المعنوية للقيادة الخادمة 

اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي بشــقيه التحليلــي  و .المتوســطة بدولــة الكويــت
 امعلمـ ) 353(وقوامهـا   الطبقيـة تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية و؛ االرتباطيو

استجابات عينة : لعل أبرزها اآلتيلى عدد من النتائج، إوخلصت الدراسة  .ومعلمة
 حصـل  حيـث (بدرجـة مرتفعـة    بعادها كانت جميعهاأالدراسة نحو القيادة الخادمة و

فــي المرتبـة الثالثـة بعــد    وحـل ، المرتبــة األولـى، تـاله بعــد المحبـة    علـى  بعـد اإليثـار  
تعـزى   لـة الفـروق ذات د  وجـود و؛ )التواضع، وفي المرتبة األخيرة جاء بعد التمكين

فـروق  ؛ وعـدم وجـود   وكانـت لصـالح اإلنـاث    اإليثار والتواضـع  يالجنس في بعد إلى
ــي  دالــةفــروق  وجــودو؛ الخبــرة التدريســية المســتوى التعليمــي و  إلــى تعــزى دالــة ف

؛ لصــالح تخصـص المـواد األدبيــة   تبعـد التواضـع وكانـ    فــي تخصـص القسـم العلمـي   
وجـود  وتبـين  روح المعنوية بدرجـة مرتفعـة؛   الاستجابات عينة الدراسة نحو وكانت 
إيجابيــة بــين درجـــة ممارســة مــديري المــدارس للقيــادة الخادمـــة       ارتباطيــة  عالقــة  

  .ودرجة الروح المعنوية للمعلمين األربعة وأبعادها

  )مديري المدارس، الروح المعنوية ،القيادة الخادمة: الكلمات المفتاحية(
  

دى الباحثين في مجال حظي موضوع القيادة باهتمام كبير ل :مقدمة
ة ات نجاح المنظميمن ضرورفهي  .ُلب ذلك العلم يهالقيادة ف ؛علم اإلدارة

 مرهونالمنظمات نجاح و". تدار"من أن أكثر " تقاد"بحاجة أن  التي
قيادة  من خالل تحقق أهدافها وغاياتهافالمنظمة . بقيادتهابدرجة كبيرة 

الرئيس لمبدأ الخدمة والمصلحة المشتركة لكل من  ةمدركوواعية 
الدعم بتقديم  يخدمهم ويهتم فالمنظمات بحاجة لنمط قيادة. والمرؤوس
مصلحة ويتمحور حول بأنفسهم، ثقتهم  يعزز منوللعاملين  المطلوب

  .العاملين أكثر من مصلحة قادتها

لخدمة  القائد ميل نمط قيادي ينطلق من هي القيادة الخادمةو
القائد الخادم  ويقوم ،)Al-Deereah & Salamah, 2018(االخرين 

ويشدد على  اآلخرين، القيادي وخدمة لدوره تهحداث توازن بين ممارسبإ
وتشجع القيادة  .الشخصيةته مصلحهتمام باال من بدًالالعاملين خدمة 

وخدمة التنمية الذاتية بداع وعلى اإلالخادمة العاملين في المنظمة 
وتحفيزهم  طبيعة عمل العاملينهو تحسين لها  الجوهري الهدفف ؛خريناآل

 وتعزز .)Spears, 2005(المنشودة من خاللهم  المنظمةهداف أوتحقيق 
الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي والمواطنة  متغيراتالقيادة الخادمة 

 ,Rashid & Matar, 2016; Georgolopoulos(التنظيمية 
Papaloi & Loukorou, 2018.(   
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Servant Leadership of Principals and Its 
Relationship to Teachers’ Morale 
 
Ahmad Al-Anezi, Kuwait University, Kuwait.   
 
Abstract: The study aimed to identify the degree of practice 
of school principals of servant leadership and its relationship 
to teachers’ morale from the perspective of middle-school 
teachers in Kuwait. The study applied the descriptive-
analytical and correlation methods and the sample was chosen 
using stratified random sampling and consisted of (353) 
teachers. The study concluded a number of results: The 
responses of the sample towards the servant leadership and its 
dimensions were all high (where the altruism dimension was 
recorded first, followed by love, then humility, and finally, 
empowerment); There were no significant differences due to 
gender, in the dimensions of altruism and humility, in favor of 
females; there were no significant differences due to the level 
of education and teaching experience; there were significant 
differences due to the scientific department’s specialization in 
humility, in favor of literary subjects; the responses of the 
sample towards the teachers’ morale were high; there was a 
positive relatioship between servant leadership and its four 
dimensions and teachers’ morale. 

(Keywords: Servant Leadership, School Principals, Teachers’ 
Morale) 

  

  
  

قيادة الخادمة يتناقض إلى حد كبير مع أنماط القيادة ونمط ال
، والقيادة التي تستند التوجيهيةالقيادة التبادلية، والقيادة : التقليدية، مثل

نمط القيادة التحويلية، ليس مع يتناقض نه إللتحفيز، بل ) X(إلى نظرية 
فقط في منهجية القيادة، بل حتى في طريقة تصنيف العاملين على أنهم 

 & Giambatista, McKeage( غايات لتحقيق أهداف المنظمة
Brees, 2020(.  القيادة الخادمة، مفهوم من الباحثين عن  عددوكتب

للقرن الحادي والعشرين  نموذج القيادة المالئمعلى أنه  وشددوا
)Spears, 2010( ،  
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فقد  خادمة بحد ذاتها ليست فكرة جديدة؛لكن فكرة القيادة الو
) Lao-Tzu(عنها الشاعر والفيلسوف الصيني القديم الو تزو كتب 

إذا : "، ونصح القادة الجدد بالتاليفي القرن الخامس قبل الميالد
كنت تريد أن تحكم الناس، يجب أن تتحدث معهم بتواضع، وإذا كنت 

 ,Stewart(" تريد أن تقود الناس، يجب أن تتعلم كيف تتبعهم
2017, p. 1( . وأول من تحدث عن مفهوم القيادة الخادمة بأسلوب

وكان  ،)Robert Greenleaf(علمي ومنهجي هو روبرت جرينليف 
  .1970ذلك في عام 

إن فوعلى الرغم من تدشين المفهوم منذ ذلك الحين، 
 Van(الدراسات التجريبية بدأت ُتطبق عليه منذ عقدين فقط 

Dierendonck, 2011.(  وال يوجد حتى اآلن توافق في آراء
قيادة الخادمة، ولكن يمكن للنمط اموحد الباحثين حول تعريف 

المحور الرئيسي  نالعاملو الذي يمثل فيهه نمط القيادة تعريفه بأن
وتوفير هم ومصالح اياهمهتمام بقضالهتمامات القائد، حيث يقوم باال

احتياجاتهم وتقديم الدعم والمساندة بشكل أفضل لخدمة المنظمة، 
العاملين في فمصلحة  .الشخصية القائد دون التركيز على احتياجات

ف وعرLiden et al., 2015(. ( اعتبارفوق كل  هذا النمط هي
أنها أسلوب من أساليب بالقيادة الخادمة ) Andre, 2015(آندري 

لتحسين  العاملينقترح على القائد خدمة ت تيالقيادة الحديثة ال
) Al-Abriyah, 2017( العبرية كما عرفتها، المنظمةاألداء داخل 

قوم يو، بأنها فلسفة إدارية يتبناها القائد لتحقيق أهداف المنظمة
وتشجيعهم على  العاملين،على أن القائد يعمل على خدمة  هاؤمبد

سلوب اإلقناع أ اضمن فرق عمل مستخدم ،المبادرة الفعالة واالبتكار
  .والتعزيز

 ؛اإليثار :وتناولت الدراسات أبعاد القيادة الخادمة، ومن أبرزها
على  العاملينوهو تجرد القائد من حب ذاته وتغليب مصلحة 

وهي حب القائد الخادم للمؤسسة التي  ؛المحبةو .الذاتيةمصلحة ال
 ؛)Al-Adwan, 2017(وللمجتمع ولنفسه  وللعاملينيقودها، 

وهو المفهوم التحفيزي الذي يمكن من خالله منح  ،التمكينو
 & Dennis(العاملين القوة الشخصية التخاذ القرارات 

Bocarnea, 2005(عرض نفسه ل استعداد القائد ووه ،التواضعو ؛
كون تأن و نقاط القوة ومساهمات اآلخرين، ، وتقديربشكل واضح

 & Owens, Johnson( لديه قابلية للتعلم من الجميع
Mitchell, 2013.( هي لقيادة الخادمةاباحثون أن أبعاد  وأكد :

األصالة، والتواضع، والنزاهة، واإلصغاء، والتعاطف، والمساءلة، 
شراف، والرؤية العالقات، والتمكين، واإلبناء و والشجاعة، واإليثار،

ن وأل ).Coetzer, Bussin & Geldenhuys, 2017(المقنعة 
 نأفمن المتوقع  يتمحورحول العامل،القيادة الخادمة أسلوب قيادة 

   .داًءوأ اوالتزام ضاأكثر ر نوعامل القائد الخادملدى  يكون

تعزيز المواقف اإليجابية من  علىفالقادة الخادمون يعملون 
إلى األدب  اواستناد .تباعهماالحتياجات النفسانية أل خالل توفير

 التى ترتبط بالعاملين بعادعدد من األ فهناك ،النظري للقيادة الخادمة
 ،النمو الشخصي: من خالل القيادة الخادمة وهي يمكن تجذيرها

لوك المواطنة سو ،روح المعنويةة، والحكمال، والنفسية صحةوال
 Van(والعمل الجماعي التعاوني  ،)OCB(التنظيمية 

Dierendonck, 2011(.  

عليه أن يتخلى عن ، فاخادم اقائد يصبحفإذا أراد القائد أن 
ويذهب إلى أبعد العاملين، تلبية حاجات يتجه لالسلطة والتحكم، و

ملين على الفرص المتوفرة لمساعدة العا ويركزمن مصلحته الذاتية، 
لتحقيق غايات  ال يستخدم سلطته القائد الخادمف .على النمو المهني
فالقائد . لإلقناع بأهمية تحقيق تلك الغايات هاالعمل، بل يوظف

عبر تحفيزهم وتشجيعهم  العاملينالخادم يقود من خالل خدمة 
 أن يكون لدى العاملين ميلمن بد  وال، إلنجاح فكرة القيادة الخادمة

وتطرق عدد  ).Gali, 2015( اآلخرين ومساعدتهملخدمة  ذاتي
اللتزام بتلبية حاجات ا: ، ومنهاالقائد الخادممن الباحثين إلى سمات 

جبار، وتحقيق اآلخرين بالحوار واالنفتاح وليس بالسلطة واإل
استمرارية العمل، وااللتزام بنمو اآلخرين من خالل تقدير ما يقوم 

، ةتام ةبالتعبير عن نفسه بحريبه األفراد، والسماح لكل فرد 
، )Melchar & Bosco, 2010(حساس بروح الجماعة واإل
مهارات  وامتالكإلى آراء ومقترحات اآلخرين،  نصات الجيدواإل

ن والصعوبات التى يواجهها العاملمع  والتعاطفاتصال عالية، 
 ,Sendjaya, Sarros & Santora( تقديم الخدمات لهمو

 واالتصافرة على استشراف المستقبل، القد وامتالك، )2008
المهارات القيادية وتشتمل . )Spears, 2005( بالحكمة واالتزان
على حسن اإلنصات، والتعاطف، واإلقناع، وتحمل للقائد الخادم 

 & Robbins(المسؤولية، وتطوير إمكانيات العاملين بفاعلية 
Judge, 2017( .التواضع من  افالقائد الخادم هو الذي يمتلك قدر

ويستفيد من تجاربهم ويأخذ بها  يجعله يعترف بقدرات العاملين،
)Wheeler, 2007&Barbuto ( . يبعض أن كلمتال يعتقدوقد 
يحدد ألن القائد هو الذي ؛ نامتناقضت" قائد"و" خادم"

تسير عليها المنظمة، والخادم هو الذي يقوم  التيات االستراتيجي
تغير هذا التصور، وأصبح القائد هو الذي  ابتنفيذها، ولكن مؤخر

  ).Spears, 2010( العاملين بخدمةيقوم 

وذكر عدد من الباحثين أن القيادة الخادمة هي أسلوب قيادة 
، )Salameh, 2011;Stewart, 2017(ناجح لقادة المدارس 

يخشى من الشفافية مدير المدرسة الخادم الأن  :لعدة اسباب، منها
، هم من خالل العقول والقلوب معاوينصت لهم، ويقودمع العاملين، 

ويدير الصراع في المدرسة بوعي ومسؤولية، ويعترف بأخطائه، 
وينظر للمواقف التربوية من زوايا مختلفة، ويمتلك حس التعاطف، 

ن معه لالزدهار العقلي والوجداني، ويذكر الحقيقة يلعاملاويدفع 
قيادة الخادمة في الف). Schwantes, 2016(بصدق ونزاهة 

وتحسينها  المعلمينتطوير مهارات ل الظروف المالئمةالمدرسة توفر 
، والتحلي ةمساعدالمن خالل االستماع والرعاية واالهتمام و

 همإلى أفكار واالستماع، وشفافية معهمبصدق  بالتعاطف والتصرف
  ).Kamal, 2019(لهم والفهم  التقدير هم وإظهارمشاعراحترام و
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أن  الذي يتبنى نمط القيادة الخادمة الممكن لمدير المدرسةومن 
يمهد الطريق لتطوير الكفاءة الذاتية لدى المعلمين من خالل ثالثة 

  :أشكال رئيسية

الخبرات المتقنة؛ ويتم تقديمها من خالل تدشين رؤية لدور ) أ
العاملين في المدرسة، وتمكينهم وإظهار الثقة فيهم وإعطائهم 

  .الكافية للتطورالمساحة 

التجارب غير المباشرة؛ بحيث يكون مدير المدرسة هو القدوة ) ب
  .األخالقية والسلوكية للمعلمين ولجميع العاملين في المدرسة

اإلقناع اللفظي؛ ويشتمل على إقناع العاملين بقدرتهم على ) ج
التأثير والتغيير، ويتم ذلك من خالل األحاديث الجانبية معهم، أو من 

   ).Cerit, 2010(ل وسائل التواصل المختلفة خال

الشعور  اأنهب افقد تم تعريفهأما فيما يتعلق بالروح المعنوية، 
عن درجة سعادتهم ورضاهم عن العمل والتعبيرالعام لدى العاملين 

)Al-Jalabanh, 2018(، كيالني ومقابلة اعرفهو )Kilani & 
Magablh, 2014( األفراد الذين يعملون المزاج السائد بين  اأنهب

 ي، وهاأو انخفاضه اتدل على ارتفاعه سماتعدة  الهو ،في جماعة
يشعر بشعور إيجابي أو سلبي  الفردالعاطفة والروح التي تجعل 

: هيجوانب رئيسية،  ةشتمل الروح المعنوية على ثالثتو. تجاه عمله
الجانب و ؛ويتضمن تدريب العاملين وتحفيزهم ،الجانب المهني

الجانب و ؛والمجتمع العاملويكون بتعزيز العالقات بين  ،االجتماعي
المستمر حتى يتمكن من أداء العمل  العاملويكون بدعم  ،النفسي

وهناك عدة  .)Luleci & Coruk, 2018(نتاجية أكبر إبسرور و
ميل الجماعة للتماسك  :منها ،فوائد الرتفاع الروح المعنوية للعاملين

معدل النزاعات والخالفات بينهم، والعمل بروح نخفاض ا، واداخلي
 .وقدرة العاملين على التكيف مع الظروف المختلفة ،الفريق

و كثرة  ،إلى فقدان االهتمام بالعمل يانخفاض الروح المعنوية يؤدو
  ).Nagah & Barkikah, 2012(الغياب والتأخير المستمر 

مهم  هابرفعاالهتمام وبالنسبة للروح المعنوية للمعلمين، فإن 
فالروح المعنوية للمعلم لها أثر فعال في  ؛لتطوير التعليم وجودته
الطالب تنمية مستوى على  انعكس إيجابتتحقيق اإلنجازات، كما 

رف وتعAbazaoglu & Aztekin, 2016(. (والبيئة المدرسية 
تحددها التي  الحالة الذهنية والعاطفية أنهابالروح المعنوية للمعلم 

تصوره تؤثر بقدر كبير علي في توقعات المعلم الحتياجاته التي 
تدعم العوامل التي  الباحثونوقد حدد . )Evans, 2001(مهنته 

التواصل الفعال، والتقدير، والتعاون، : معنويات المعلمين، وهي
والتطوير المهني، والدعم، والثقة، واالنضباط، وجودة المناخ 

 Hickman, 2017; Kessler(واالحترام المدرسي، والتعاطف، 
& Snodgrass, 2014(.  وذكر ويب)Webb, 2014 ( عوامل

العالقة مع مدير المدرسة، : أخرى تؤثر على معنويات المعلم، أبرزها
وقضايا المناهج الدراسية، والرضا عن التدريس، وعدد الحصص 
التي يقوم بتدريسها، والعالقة مع زمالئه، وراتب المعلم، وسمعة 
المعلم في المجتمع، ودعم المجتمع للتعليم، ومرافق المدرسة 

بدرجة بط الروح المعنوية للمعلمين بشكل وثيق وترت. وخدماتها
هم ؤداأمن معنوياتهم، وبالتالي يصبح  رفع؛ فهي ترضاهم الوظيفي

 & Jackson, Rossi, Hoover( أعمقفضل والتزامهم أ
Johnson, 2012.(  ويرجع انخفاض الروح المعنوية بين المعلمين
خفاض في القسم العلمي، وان قلة المعلمين: لعدة أسباب، منها

  ).Ngambi, 2011(رواتبهم، وافتقار اإلدارة إلى الروح القيادية 

وعلى الرغم من العوامل المختلفة التي تساهم في رفع 
من نمط القيادة أهمية  معنويات المعلم، لم يظهر عامل واحد أكثر

 ,Roncesvalles & Gaerlan( الذي يمارسه مدير المدرسة
2020.( افمدير المدرسة يلعب دور في تطوير معنويات  احاسم

التواصل اإليجابي وتعزيز الثقة  ىمن خالل القدرة عل ،المعلمين
ر المدير متطلبات المعلم فكلما وفَّ. وبناء العالقات اإلنسانية

على قواعد االحترام والمشاركة  ، وتعامل معه بناًءواحتياجاته
 حصب، وأوالتنظيم، ساعد ذلك على تحسين روح المعلم المعنوية

الروح و ).Hasaballah, 2014(في عمله  اورض انتاجإأكثر 
بسبب عالقتها  ،تحفيز والدافعيةلل مهممعلمين عنصر للالمعنوية 

. )Saud, 2009(العمل  فينتاجية نجاز واإليجابية باألداء واإلاإل
جودة تقديم  ىمباشر علبشكل معنويات المعلمين وينعكس ارتفاع 

مواقف وعلى ال، واإلدارةالعالقة بين المعلم  علىالدروس، و
والمدرسة التي ، الطالب مع ء المعلمأدا وعلىالطالب، التعليمية مع 

يكون لديها مناخ تربوي عادة ما ترتفع الروح المعنوية لمعلميها 
  .(Rebore & Walmsley, 2007)يجابية إأكثر 

درسية للقيادة الم الجوهرية األمورمن خرى، فإن أومن ناحية 
 إلى تعزيز معنوياتهميقود والذي  ،توفيرحاجات المعلمينعم ود

Friedman & Reynolds, 2011)(.  فالعالقة الجيدة بين القائد
من خالل تفهم  ،لهم التربوي ومعلميه تؤدي إلى رفع الروح المعنوية

ليهم واالهتمام بإنجازاتهم، وفتح الباب لهم إصغاء واإللهم المدير 
ومن وسائل رفع  .هماالدائم واالستماع لمقترحاتهم وشكاو للتواصل

 لديهماالهتمام بتوفير األمن الوظيفي : الروح المعنوية للمعلمين
الضغوطات، وترسيخ فكرة أن المدرسة بيئة عمل آمنة و  موتجنيبه

 ,Mustafa(منتجة، باإلضافة إلى الحوافز المادية والمعنوية 
ي تنمية الروح نتهجه المدير أثر فوللنمط القيادي الذي ي .)2016

ن الممارسات اإلدارية السليمة تساعد على إإذ  ؛المعنوية للمعلمين
وبالتالي تؤدي إلى رفع الروح  .بناء الثقة بين القائد ومعلميه

المعنوية للمعلم، وتحقيق األهداف التربوية والتعليمية للمدرسة 
)Hantoul, 2017(.  قيادة المدير  تبط بطريقةمرالمدرسة ونجاح

فالقائد الناجح يسعى إلى تعزيز معنويات المعلم حتى يتم  ؛لمعلميه
 ,Eboka(تحقيق األهداف وسط جو يسوده التعاون والرضا 

2016(.  

وكان موضوع القيادة الخادمة والروح المعنوية محل دراسات 
اعديدة عربي اوعالميهدفت فقد  .ا، وقد رتبت هذه الدراسات تنازلي

لتعرف إلى درجة ل ) ,2019Abu-Alkanem( أبو الغانم دارسة
ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في 
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محافظة مأدبا وعالقتها بالمناخ التنظيمي السائد في مدارسهم من 
 الدراسةوتكونت عينة  .المديرين وجهة نظر المعلمين ومساعدي

سة إلى أن راوأشارت نتائج الد. ومساعد مدير امعلم) 265(من 
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية للقيادة الخادمة 

درجة المناخ التنظيمي السائد في مدارسهم وأن كانت متوسطة، 
ذات  ارتباطيةهناك عالقة كشفت الدراسة أن و .اكانت متوسطة أيض

ميع بين جو بين جميع مجاالت القيادة الخادمة إحصائية داللة
أن نتائج ت الكما بين.ما عدا مجال التباعد ،المناخ التنظيميمجاالت 

الجنس في الدرجة  متغيرإلى ذات داللة إحصائية تعزى  افروًقهناك 
فروق كن هناك ت، لكن لم لصالح اإلناثكانت و ،الكلية للقيادة الخادمة

سنوات الخدمة والمؤهل  يمتغيرإلى ذات داللة إحصائية تعزى 
  .العلمي

 ,Luleci & Coruk( لوليشي وكورك كان غرض دراسة
الروح المعنوية والرضا  مستوياتفي  الفروق استكشاف) 2018

 تبعاوالثانوية  والمتوسطة االبتدائيةالوظيفي للمعلمين في المدارس 
، وتخصص المعلم، والعمر ،الجنس(الديموغرافية  مخصائصهل

وتحليل العالقة  ،)واألقدميةوالوضع األسري، والمرحلة التعليمية، 
تألفت عينة الدراسة من . ورضاهم الوظيفي روحهم المعنويةبين 

)288( ت أداة الدراسة لقياس الروح المعنوية هيوكان ،امعلم 
 The Purdue Teacher( روح المعنوية للمعلمينللمقياس بوردو 

Morale Scale(، وتكونت من )مقياس الرضا تكون ، وفقرة) 100
. فقرة )36(من ) The Job Satisfaction Scale( الوظيفي

 .الختيار العينة البسيطة العشوائية العيناتطريقة  واستخدم الباحثان
معنويات المعلمين  ارتفاع مستوى: وكشفت نتائج الدراسة عن االتي

استجابات عينة الدراسة في في  فروق ووجود ،ورضاهم الوظيفي
تخصص  يمتغيرل تبعا ورضاهم الوظيفيمعنويات المعلمين درجة 
متغير الجنس ا لتبع ، وعدم وجود فروقوالمرحلة التعليميةالمعلم 

بين  وموجب مرتفعارتباط ووجود  في مستوى الروح المعنوية،
  .معنويات المعلمين ورضاهم الوظيفي

إلى ) Al-Harahsheh, 2017(الحراحشة  دراسةت هدفو
لتجوال لدى مديري المدارس في درجة ممارسة اإلدارة با معرفة

محافظة إربد وعالقتها في رفع الروح المعنوية للمعلمين من وجهة 
. ومعلمة امعلم) 1064(وتكونت عينة الدراسة من . نظرهم

أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة اإلدارة بالتجوال لدى مديري و
 المدارس في محافظة إربد من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة،
وأن مستوى الروح المعنوية للمعلمين في محافظة إربد من وجهة 

هناك عالقة ارتباطية  كما أظهرت النتائج أن .انظرهم كان متوسًط
التقويم والتطوير، والمتابعة (بين جميع مجاالت اإلدارة بالتجوال 

) واإلشراف، والتحفيز، والتغذية الراجعة، واالتصال والتواصل
  .نوية للمعلمينومستوى الروح المع

إلى التعرف ) Al-Daihani, 2017(الديحاني دراسة وهدفت 
على أساليب القيادة السائدة لمديري المدارس في دولة الكويت، من 
خالل النظر في تأثير سلوكيات القيادة الخادمة على التخطيط 

تم جمع البيانات من خالل المقابالت الشخصية و .االستراتيجي
معلمين  )10(لتحديد وجهات نظر عينة الدراسة التي تكونت من 

 .قسام من المناطق التعليمية الست في دولة الكويتأرؤساء ) 10(و
وتمت دراسة أساليب القيادة الخادمة التي ركزت على امتالك رؤية 

يم، وامتالك مهارات واضحة، والثقة بالنفس، والتنوع في التقي
وجاءت . التفاوض، والقدرة على االستماع، واحترام آراء االخرين

مديري المدارس  ىتوافر أساليب القيادة الخادمة لدالنتائج لتؤكد 
خالل تنفيذ  االستراتيجيوأنها تؤثر على التخطيط  ،في دولة الكويت

ت شراف عليها وزيادة الوعي بالتغيراة واإلاالستراتيجيالخطط 
اقترح الباحث و .يمية والدولية المرتبطة بالتعليمالمحلية واإلقل

إجراء دراسات مشابهة تهتم بموضوع أساليب القيادة الخادمة 
  .وعالقتها بالعمليات اإلدارية األخرى في البيئة المدرسية

 إلى تعرف) (Al-Abriyah, 2017 العبرية هدفت دراسةكما 
الموزعة بعملية صنع القرار القيادة الخادمة و ةعالقة نمطي القياد

ساسي في محافظة مسقط خالقي لدى مديرات مدارس التعليم األاأل
تم  ،ولتحقيق هذا الهدف .سلطنة عمان من وجهة نظر المعلماتب

 ،اتمعلم )306(اختيار عينة طبقية عشوائية بلغ عدد أفرادها 
 26نت قامت الباحثة بتطوير استبانة القيادة الخادمة التي تضمو

 .فقرة 29الموزعة التي اشتملت على فقرة، واستبانة القيادة 
درجة ممارسة أن : ، منهانتائجوتوصلت الدراسة إلى عدد من ال

وللقيادة الموزعة مديرات مدارس التعليم األساسي للقيادة الخادمة 
، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين درجة ممارسة مرتفعةكانت 

المديرات للقيادة الخادمة ودرجة ممارسة صنع القرار األخالقي، 
في وعدم وجود فروق تعزى لمتغيري الخبرة والمؤهل العلمي 

  .لقيادتين الخادمة والموزعةا

بدراسة استهدفت التعرف ) Hantoul, 2017( حنتول وقام
في ية لدى معلمي ومعلمات التعليم العام على مستوى الروح المعنو

كما استهدفت  .الجنوبي بالمملكة العربية السعودية مدارس الحد
المرحلة وسنوات الخبرة، والنوع، (ا التعرف على تأثير كل من أيض

على الروح ) المستوى االجتماعي واالقتصادي والثقافيوالدراسية، 
) 230( ؛ومعلمة امعلم )436(وتكونت عينة الدراسة من  .المعنوية

أن المعلمين  وتوصلت الدراسة إلى .من اإلناث) 206(و من الذكور
ة، وأن روح معنوية مرتفعتعون بتميالجنوبي  مدارس الحدفي 

بالروح المعنوية من المعلمات، وأن هناك  االمعلمين أكثر شعور
متغير المستوى الروح المعنوية تبعا ل ذات داللة إحصائية في افروًق

  . االجتماعي واالقتصادي والثقافي

إلى تأثير أساليب ) Eboka, 2016(ايبوكا وأشارت دراسة 
نوع جنسهم على معنويات المعلمين،  القيادة لدى المديرين وتأثير

 امدير )72(عشوائية بسيطة مكونة من  ةعينوقد تم أخذ 
في  دلتامناطق تعليمية في والية  ثالثةمن  ينمعلم )2506(و

استبيان القيادة متعدد  وظفت الدراسةوقد  .جمهورية نيجيريا
 Multifactor Leadership Questionnaire)( العوامل
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 Purdue Teacher( راء المعلمينآلواستبيان بوردو 
Opinionnaire( .  

وكشفت نتائج الدراسة أن أساليب قيادة المديرين ونوع 
كان ، ومعنويات المعلمينبشكل مشترك على ران ؤثي جنسهم

على  التأثير األكبرألسلوب القيادة التحويلية والمديرين الذكور 
  .معنويات المعلمين

تعرف على دراسة لل) Mustafa, 2016( مصطفى أجرتكما 
درجة التمكين اإلداري وعالقتها بالروح المعنوية لدى معلمي 

في رم المدارس الحكومية األساسية ومعلماتها في محافظة طولك
من وجهة نظرهم، في ضوء متغيرات الدراسة المستقلة فلسطين 

 .)مكان السكنوالخبرة، والتخصص، والمؤهل العلمي، والجنس، (
 امعلم) 225(عنقودية مكونة من  عشوائية عينةالدراسة واختارت 

نتائج الدراسة  وكشفت .المنهج الوصفي التحليلي تواتبع ،ومعلمة
 داري لدى معلمي المدارس الحكومية في التمكين اإل درجةأن

أن درجة و ،ةمتوسطت المرحلة األساسية في محافظة طولكرم جاء
. اة أيضالروح المعنوية لدى هؤالء المعلمين قد جاءت متوسط

بين درجة  موجبةرتباطية اعالقة وجود  اوكشفت الدراسة أيض
  . للمعلمين التمكين اإلداري والروح المعنوية

تعرف إلى  (Al-Tamam, 2016) التمام ةوهدفت دراس
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بالمدينة المنورة ألسلوب 

وكذلك معرفة الفروق  ،القيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين
سلوب القيادة الخادمة التي أالفردية لدى أفراد العينة في ممارسة 

تكونت . )لتخصصاوالمؤهل، والخبرة، (:تعزى للمتغيرات التالية
قد استخدم الباحث المنهج و، امعلم) 60(عينة الدراسة من 

مقياس  استبانة كأداة للدراسة مستخدمواال، الوصفي التحليلي
– The Servant Leadership Survey(القيادة الخادمة 

SLS.(  يمدير أن: إلى عدة نتائج، من أبرزهاوتوصلت الدراسة 
أسلوب القيادة الخادمة يمارسون المدارس الثانوية بالمدينة المنورة 

عينة أبعاد القيادة الخادمة من  ترتيب ممارسةأن ، وبدرجة مرتفعة
التسامح، وتقديم الخدمة، و، ةالمساند :الدراسة كان كالتالي

 الثقة، وأن أقل األبعاد ممارسًةوالتمكين، والتواضع، والمساءلة، و
، كما تبين عدم بدرجة متوسطة ، وكان يمارسشجاعةبعد الكان 
 يمتغيرالى فروق ذات داللة ألسلوب القيادة الخادمة تعزى  وجود

تعزى  افروق دالة إحصائي ووجودالتخصص، و سنوات الخبرة
  . لمتغير المؤهل لصالح الحاصلين على درجة البكالوريوس

-Al-Nashash & Al( النشاش والكيالني وهدفت دراسة
Kilani, 2015( تطوير مدونة أخالقية للقيادة الخادمة  إلى
الدراسة من القيادات التربوية في  ، وتكونت عينةالتربوية في األردن

مديرات التربية والتعليم في األردن، واألردن المتمثلة في مديري 
باإلضافة إلى مديري المدارس . ومساعدي مديري التربية والتعليم

وأظهرت نتائج الدراسة  .)510(ردن، البالغ عددهم الثانوية في األ
تمارس القيادة الخادمة بدرجة  أن القيادات التربوية في األردن

، وحصلت مجاالت المدونة األخالقية للقيادة الخدمية متوسطة

داللة ذات  األردن على أهمية عالية، وتبين وجود فروق التربوية في
ألهمية القيادة الخدمية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة 

  .وذلك لصالح األهمية ،وواقع ممارستها

دراسة  (Rashid &Matar, 2014) راشد ومطر كما أجرى
هدفت إلى التعرف على دور القيادة الخادمة في تعزيز سلوكيات 

رئيس قسم وعضو ) 293(بلغت عينة الدراسة . المواطنة التنظيمية
، واعتمد في جامعة القادسية في ست كلياتهيئة تدريس يعملون 

وأظهرت .لوصفي التحليليافي دراستهما على المنهج  انالباحث
بدرجة  كانت ادة الخادمةيقأن ممارسة عينة الدراسة للالنتائج 
ارتباطية موجبة بين أبعاد القيادة وجود عالقة مع  ،متوسطة
الخصائص الشخصية، والخصائص الموجهة نحو : (الخادمة

صائص الموجهة نحو المهمة، والخصائص الموجهة اآلخرين، والخ
اإليثار، : (المواطنة التنظيمية وبين أبعاد سلوكيات) نحو العمليات

، )والضمير الحي، والروح الرياضية، والكياسة، والسلوك الحضاري
بين القيادة الخادمة وسلوك المواطنة  وتبين وجود عالقة تأثير

  .التنظيمية

اإلشارة إلى  يمكن ،الدراسات السابقةاستعراض  وفي ضوء
قطاع التعليم العام تلك الدراسات في  جميعطبقت : النقاط التالية

 & Rashid( بمراحله المختلفة، ما عدا دراسة راشد ومطر
Matar, 2014 (أداة كانت ، وطبقت في قطاع التعليم العالي التي

راسة د ما عدااالستبانة السابقة الدراسة في جميع الدراسات 
انفردت بتوظيف المنهج  التي) Al-Daihani, 2017(الديحاني 

وقد أسهمت الدراسات السابقة في إثراء األدب النظري ، النوعي
عدد  وبالرغم من تشابه الدراسة الحالية مع، ا، وأخيرلهذه الدراسة

 اعنه نها تنفردفإالموضوع والعينة،  الدراسات السابقة من حيث من
  .ومكان تطبيقهاومتغيراتها من حيث عينتها 

  مشكلة الدراسة

لتحديث منظومتها اإلدارية في وزارة التربية في الكويت تسعى 
يختص الذي  التعليممركز تطوير  تخصيص من خالل المدراس

 حثهم علىوة لمديري المدارس، والفني ةاإلدارياألبعاد تطوير ب
 ,Ministry of Education(أنماط قيادية معاصرة تطبيق 
مدير المدرسة يصبح إلى أن وتطمح الوزارة في خطتها  ).2019

هو الرئيس التنفيذي للمنظومة المدرسية، ويتصف بصفات قيادية 
. لكن الواقع يشير إلى غير ذلك ،مولأالمهو ذلك  ؛فريدةوفنية 

ضعف : مثل، التي تعرقل تلك الجهودفهناك عدد من المعوقات 
مج إعدادهم، والحاجة لتصميم المدراس وبرا مديريمعايير اختيار 

 ,Alhouti & Male( منهج وطني شامل لتطوير اإلدارة المدرسية
قدرة مديري المدارس على تعديل ممارساتهم  ، وتدني)2017

النمط التقليدي للكثير  شيوعو، اإلدارية لتحقيق التغيير المطلوب
 محدودية، و(Al-Shammari, 2017) من اإلدارات المدرسية

باإلضافة العالقات اإلنسانية بين المدير والعاملين في المدرسة، 
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 المعلمين شراكإ وقلة، الفجوة بين اإلدارة المدرسية والمعلمالتساع 
  .)Alramezi, 2009(في عملية اتخاذ القرارات في المدرسة 

بعض الدراسات على أهمية  كدتوللحد من تلك المعوقات، أ
تبني مدير المدرسة ألنماط قيادية حديثة، ومن أبرزها نمط القيادة 

أنه يمكن  )Stewart, 2017(فقد أوضح ستوارت . الخادمة
 ويمارسأفضل للتعليم، عندما يتبنى  اللمدرسة أن تصبح مكاًن

) Black, 2010( وأكدت دراسة بالك قائدها نمط القيادة الخادمة،
إنه إذ  ؛أهمية توظيف مديري المدارس لنمط القيادة الخادمةعلى 

على مرتبط بقوة بتعزيز المناخ المدرسي اإليجابي، وشددت الدراسة 
يجب أن حسين مناخه المدرسي الذي يرغب في ت مدير المدرسةأن 

وخلصت دراسة شاو ونيوتن  .القيادة الخادمة نموذجيتبع 
)2014Shaw & Newton, (  إلى أن اإلنفاق على توظيف

كون له فائدة تلن الجودة  عالي اتعليم ليقدمواوتدريب المعلمين 
يمكنهم إيجاد مناخ مدرسي  ينملموسة دون توافر قادة خادم

 .إيجابي والمحافظة عليه، وإلهام العظمة لآلخرين

وبالنسبة للعالقة االرتباطية بين القيادة الخادمة والروح 
المعنوية للمعلمين، فلم يتوصل الباحث الى دراسة تؤكد أو تنفي 

على حد علم  –بسبب ندرة الدراسات وجود تلك العالقة، وذلك 
التي تطرقت لها، لكن هناك دراسات أكدت وجود عالقة  –الباحث 

 ة وأقرب المتغيرات للروح المعنوية،إيجابية بين نمط القيادة الخادم
  ;Din, 2012(وآخرون  كما ذكر دين وهو الرضا الوظيفي

Miears, 2004; Al-Mahdy, Al-Harthi & Salah, 
) Al-Daihani, 2017( الديحاني وأوصت دراسة .)2016

 تلقي الضوء على العالقة بينإجراء دراسات بالنوعية في الكويت 
ما بناًء على و .القيادة الخادمة والروح المعنوية للمعلمين نمط

اإلجابة عن األسئلة  محاولةفي الدراسة  مشكلة تتلخصسبق، 
  :اآلتية

ما درجة ممارسة مديري المدارس للقيادة الخادمة من وجهة  -1
 نظر معلمي المرحلة المتوسطة بدولة الكويت؟

قيادة الخادمة بين في الهل توجد فروق ذات داللة إحصائية  -2
، الجنس(متغيرات الدراسة  تعزى الىاستجابات المعلمين 

تخصص القسم ، والخبرة التدريسيةو ،المستوى التعليميو
 ؟)العلمي

ما درجة الروح المعنوية لمعلمي المرحلة المتوسطة بدولة  -3
 الكويت من وجهة نظرهم؟

والروح هل توجد عالقة ارتباطية بين القيادة الخادمة وأبعادها  -4
  المعنوية؟

  أهمية الدراسة

المحدودة  الدراسات إحدىكونها  منتستمد الدراسة أهميتها 
 فيتها وتكمن أهمي. تربط بين القيادة الخادمة والروح المعنوية يالت

المدارس في المرحلة المتوسطة  وتقصي الدور الذي يؤديه مدير

تساعد  وقد. دولة الكويت، وعالقته بالروح المعنوية لمعلميهمب
متعاونة يسودها الرضا والروح مدرسية نتائج الدراسة في خلق بيئة 

ويمكن لتوصيات ومقترحات هذه الدراسة أن . المعنوية المرتفعة
 ن وواضعي السياسات التربوية في وزارة التربيةيتعين القادة التربوي

ن تقدم أويمكن  .وضع السياسات المطلوبة لتطوير التعليمفي 
بيانات يستفيد منها طلبة الدراسات العليا والباحثون في نتائجها 

لهم وقاعدة لدراسات  امجال اإلدارة التربوية بحيث تكون مرجع
  .ةخرى مشابهأ

  حدود الدراسة

 اقياس القيادة الخادمة وفًقمهذه الدراسة على  اقتصرت
 اقياس الروح المعنوية وفًقم، و)Al-Adwan, 2017(لدراسة 
ة على طبقت هذه الدراسو. )Al-Mashhadani, 2017(لدراسة 

ت، وتم ذلك الكويدولة معلمي ومعلمات المرحلة المتوسطة في 
  .2018/2019 الدراسي خالل الفصل الثاني من العام

  التعريفات اإلجرائية

أسلوب من أساليب القيادة الحديثة يقترح هي  :القيادة الخادمة -
 .المنظمةعلى القائد خدمة العاملين لتحسين األداء داخل 

فها الباحث إجرائيمدارس ومديربأنها الدرجة التى يحققها  اويعر 
المرحلة المتوسطة في دولة الكويت على استبانة القيادة الخادمة 

  .المستخدمة في هذه الدراسة

 العاطفة والروح التي تجعل الشخص يشعرهي  :الروح المعنوية -
فالروح المعنوية الجيدة  ؛بشعور إيجابي أو سلبي تجاه عمله

ويعرفها الباحث  .للمعلم تجعله يؤدي العمل بكل رضا وسعادة
ومعلمات المرحلة  بأنها الدرجة التي يحققها معلمو اإجرائي

ة المتوسطة في دولة الكويت على استبانة الروح المعنوي
  .المستخدمة في هذه الدراسة

 الطريقة

  منهج الدراسة

بشقيه التحليلي  استخدمت الدراسة المنهج الوصفي
دور القيادة الخادمة وعالقتها بالروح الذي يتناول ، رتباطيواال

  .من وجهة نظر معلمي المرحلة المتوسطة بدولة الكويتالمعنوية 

 هاتمجتمع الدراسة وعين

المرحلة  ومعلمات جميع معلمي منتكون مجتمع الدراسة ي
 ،2018/2019الثاني  الفصل الدراسيفي بدولة الكويت  المتوسطة

 Ministry of(ومعلمة  امعلم) 22351(وبلغ عددهم 
Education, 2019.( تم اختيار عينة الدراسة بطريقة العينة و

في المرحلة  ومعلمة امعلم) 353(وقوامها  الطبقية،العشوائية 
الجدول في وجاءت خصائص العينة على النحو الموضح  .المتوسطة

)1.(  
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  )1( جدولال

  اتوزيع عينة الدراسة حسب فئات متغيراته

 (%) النسبة المئوية التكرار الفئات المتغير

 الجنس
 32 113 ذكور
 68 240 إناث

 المؤهل
 86.4 305 جامعي

 13.6 48 دراسات عليا

 سنوات الخدمة
 34.2 121 سنوات 5قل من أ

 28.6 101   سنوات 10–5
 37.1 131 سنوات10أكثر من 

 تخصص القسم العلمي
 41 145 دبيةأمواد 

 33.7 119 مواد علمية
 25.2 89 مواد األنشطة

 
 100.0 353 المجموع

      

  أداة الدراسة
االستعانة  تبعد مراجعة اإلطار النظري للبحث، فقد تم

القيادة  للمجال األول وهو Al-Adwan, 2017)(العدوان  بدراسة
المحبة ، و التمكين،و اإليثار،( :أبعاد) 4(الخادمة المكونة من 

وتم اعتماد المجال الثاني من  .فقرة) 20( والتي تتضمن )التواضعو
) 15(وتتضمن ) Al-Mashhadani, 2017(المشهداني  دراسة
 Likert(على نمط مقياس ليكرت التقديرات ، وقد جاءت فقرة

Scale (التدرج الخماسي  يذ) غير  ،)4(، أتفق )5(أتفق بشدة
وتكونت االستبانة  .))1(، ال أتفق بشدة )2(، ال أتفق )3(متأكد 

المجال  ؛فقرة موزعة على مجالين) 35(ة من في صيغتها النهائي
: القيادة الخادمة وتتكون من أربعة أبعاد، والمجال الثاني: األول

  .الروح المعنوية

وألغراض تحليل تقديرات البيانات والمعلومات التي تم 
و جمعها، تم تحديد درجة التقديرات بخمسة مستويات على النح

 .)امرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جد ،امرتفعة جد( :تاليال
ولتحديد القيمة العليا لبدائل اإلجابة في أداة الدراسة، والقيمة 

القيمة : تاليأداة الدراسة، تم إجراء ال الدنيا لبدائل اإلجابة في
القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة  –العليا لبدائل اإلجابة في أداة الدراسة 

طول (في أداة الدراسة مقسومة على عدد المستويات الخمسة، 

 ଵିହ= الفئة 
ହ

قيم المتوسطات  تحدد ،وبالتالي. 0.80 =) 
قيم ) 1.80=  0.80+  1.0( :هكذا توافرالالحسابية لدرجة 

 2.61(قيم منخفضة؛ ) 2.60=  0.80+  1.81(؛ اجد منخفضة
) 4.20=  0.80+  3.41(قيم متوسطة؛ ) 3.40=  0.80+ 

  .امرتفعة جد قيم) 5=  0.80+  4.21(قيم مرتفعة؛ 

  صدق أداة الدراسة 

عرض الباحث أداة الدراسة  ،للتعرف على الصدق الظاهري
من الخبراء والمتخصصين في علم اإلدارة التربوية، وتم  ستٍةعلى 

وللوقوف على . على مالحظاتهم إجراء التعديالت المطلوبة بناًء
 سابتم ح ،له ةالدرجة الكلية للمجال التابعمع  فقرةاتساق كل 

وجود  صدق االتساق الداخلي أوضحفقد  .معامل ارتباط بيرسون
 0.01داللة العند مستوى  الفقراتجميع لرتباط دال موجب ا

على من أبحيث حصلت جميع الفقرات على درجة ارتباط  ،بالمجالين
درجة مقبولة من  تتوافر فيها االستبانةن أمما يشير إلى  ،)0.70(

تلك  )2(ويظهر الجدول  .)Gardner, 1995(التجانس الداخلي 
 .النتائج
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  )2( جدولال

  والثاني األول ينلمجالا لهالذي يتبع  بالدرجة الكلية للبعد الفقرةمعامالت ارتباط 

  المجال األول
 التواضع المحبة التمكين اإليثار

 درجة االرتباط الفقرة درجة االرتباط الفقرة درجة االرتباط الفقرة درجة االرتباط الفقرة
1 0.855** 6 0.722** 11 0.733** 16 0.788** 
2 0.831** 7 0.812** 12 0.776** 17 0.850** 
3  0.846** 8 0.851** 13 0.799** 18 0.866** 
4 0.803** 9 0.846** 14 0.801** 19 0.814** 
5 0.801** 10 0.812** 15 0.765** 20 0.886** 

  مجال الثانيال
  درجة االرتباط الفقرة درجة االرتباط الفقرة درجة االرتباط  الفقرة

21 0.701** 26 0.750** 31 0.799** 
22 0.799** 27 0.799** 32 0.819** 
23 0.831** 28 0.765** 33 0.711** 
24 0.709** 29 0.798** 34 0.801** 
25 0.761** 30 0.755** 35 0.766** 

  ).0.01( عند مستوى الداللة اإحصائيدال **

  أداة الدراسة ثبات

تم التحقق من ثبات األداة من خالل استخراج معامل الثبات 
 على العينة االستطالعية التي، "كرونباخ ألفا" الداخلي لالتساق

وتم استبعاد أفراد العينة  ،ومعلمة امعلم) 15(تكونت من 
االستبانة قيمة معامل ثبات وبلغت . االستطالعية من عينة الدراسة

بلغت قيمة وكذلك ، لألداة جيدمما يشير إلى ثبات . )0.922(ككل 

وقيمة معامل ثبات ) 0.885(مجال القيادة الخادمة معامل ثبات 
مما يعني  ،جيدة اقيمهذه  تعدو) 0.912(الروح المعنوية مجال 

 .(Gardner, 1995) من الثبات جيدةتمتع مجالي الدراسة بدرجة 
  .يوضح ذلك) 3(جدول الو

  )3( جدولال

  ألبعاد أداة الدراسة " كرونباخ ألفا "قيم معامل االتساق الداخلي

  ألفا كرونباخ ثباتال معامل  عدد الفقرات  األبعاد والمجاالت
  0.866  5  اإليثار
  0.892  5  التمكين
  0.855  5  المحبة
  0.849  5  التواضع

  0.885  20  )القيادة الخادمة(المجال األول 
  0.912  15  )المعنويةالروح (المجال الثاني 

  0.922  35  األداة ككل

 نتائج الدراسة ومناقشتها

ما درجة ممارسة مديري المدارس  :السؤال األولالمتعلقة بنتائج ال
للقيادة الخادمة من وجهة نظر معلمي المرحلة المتوسطة بدولة 

   الكويت؟

المتوسطات الحسابية  حسابتم  ،لإلجابة عن هذا السؤال
 )4(جدول الواالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير كما هو مبين في 

  .)5(الجدول و
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   )4(جدول ال

  االخادمة وأبعاده للقيادةدرجة التقدير والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

  الرتبة  درجة التقدير  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  األبعاد
  1  مرتفعة  0.77  3.92  اإليثار
  4  مرتفعة  0.71  3.76  التمكين
  2  مرتفعة  0.78  3.90  المحبة
  3  مرتفعة  0.79  3.87  التواضع

    مرتفعة  0.70  3.86  الدرجة الكلية

  )5( جدولال

  القيادة الخادمة  ألبعادالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لتصورات عينة الدراسة 

  الرقم
  الرتبة

  داخل الفقرة
 الفقرات  الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 التقدير

 مرتفعة 0.92 4.16 .يدرك المدير أن خدمة اآلخرين تعد جوهر القيادة الخادمة    1  1
 مرتفعة 0.80 4.05 .يشجع المدير اآلخرين ليكونوا مبادرين    3  2
 مرتفعة 0.99 4.11 .يسعى المدير لخدمة اآلخرين  اإليثار  2  3
 مرتفعة 1.01 4.01 .الخاصةيقدم المدير احتياجات المعلمين على احتياجاته     4  4

5  5    
ما يقوله بحيث ال يخالف  في تتضح خدمة المدير لآلخرين

 مرتفعة 0.92 3.86 .قوله فعله

 مرتفعة 1.12 633. .يأخذ المدير برأيي فيما يتعلق برؤية المدرسة   5 6

7 1   
يحترم المدير اآلراء التي يطرحها المعلمون بصدد العمل 

 مرتفعة 0.90 3.88 .المدرسي

  التمكين 4 8
تخاذ القرارات اا من الصالحيات يتيح لي يمنحني المدير هامش

 مرتفعة 0.89 3.71 .المتعلقة بعملي

9 2   
يقوم المدير بتوفير المعلومات التي أحتاج إليها للقيام بعملي 

 مرتفعة 0.82 3.82 .بشكل جيد

10 3   مرتفعة 0.80 3.78 .ا على تطوير نفسييساعدني المدير دائم 

11  5    
يعمل المدير على عدم تحميل المعلمين مسؤوليات فوق 

 مرتفعة 1.00 3.69 .مقدرتهم

 مرتفعة 1.01 3.80 .يصغي المدير لكل ما يقوله المعلمون بكل اهتمام    4  12
 مرتفعة 0.85 4.01 .يظهر المدير مصداقية عند تعامله مع اآلخرين  المحبة  2  13
 مرتفعة 0.90 3.93 .يعد المعلمين بهيلتزم المدير بما     3  14
15  1    مرتفعة 0.92 4.20 .ا باآلخرين بتشجيعه لهميظهر المدير اهتمام 
 مرتفعة 0.92 3.56 .يعتذر المدير عن كل خطأ يصدر منه تجاه أي معلم    5  16
 مرتفعة 0.85 3.99 .نجازات تربويةإيفخر المدير بما يقدمه المعلمون من     1  17
 مرتفعة 0.88 3.95 .يستشير المدير اآلخرين للحصول على معلومات إضافية  التواضع  2  18
 مرتفعة 0.97 3.71 .يتقبل المدير النقد البناء برحابة صدر من المرؤوسين    4  19

20  3    
يأخذ المدير بنظر االعتبار جميع المالحظات الموجهة إليه من 

 مرتفعة 0.97 3.80 .المرؤوسين

           
ن أ يتبين ،)5(و )4( ينجدولالبقراءة النتائج الواردة في 

تؤيد القيادة الخادمة التي تخص  الفقراتجابات أفراد العينة عن است
فقد بلغ المتوسط الحسابي  .توافر القيادة الخادمة بدرجة مرتفعة

مما يدل  .)0.70(، بانحراف معياري بلغ )3.86(للقيادة الخادمة 
بعد  وقد سجل .آراء أفراد العينة في هذا الجانبعلى انسجام 

نالت و ؛)3.92(اإليثار المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره 
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 يدرك المدير أن خدمة اآلخرين تعد جوهر(الفقرة التي نصت على 
 تال ذلك ).4.16(حيث بلغ  ،أعلى متوسط حسابي) القيادة الخادمة

نالت الفقرة التي نصت و ؛)3.90(المحبة بمتوسط حسابي بلغ بعد 
أعلى متوسط ) ا باآلخرين بتشجيعه لهميظهر المدير اهتمام(على 

عد التواضع ب وحل في المرتبة الثالثة ).4.20(يث بلغ ، ححسابي
التي نصت ) 17(نالت الفقرة و ؛)3.87(بمتوسط حسابي مقداره 

أعلى  )نجازات تربويةإيفخر المدير بما يقدمه المعلمون من (على 
عد جاء ب ،وفي المرتبة األخيرة). 3.99(حيث بلغ  ،متوسط حسابي

نالت الفقرة التي نصت على و ؛)3.76(التمكين بمتوسط حسابي بلغ 
 يحترم المدير اآلراء التي يطرحها المعلمون بصدد العمل(

 ،وبشكل عام ).3.88(حيث بلغ  ،أعلى متوسط حسابي) المدرسي
تشير هذه النتائج إلى أن مديري المدارس المتوسطة يمارسون 

  .مرتفعًة القيادة الخادمة بدرجًة

ويعزو الباحث هذه الممارسة المرتفعة من القيادة الخادمة 
األنماط وأبعادها إلى العمل الحثيث لوزارة التربية في الكويت لتطوير 

خر التطورات النظرية آالقيادية لمديري المدارس وتزويدهم ب
والعملية في مجال أنماط القيادة المتعددة التي من ضمنها نمط 

ال نتاج لثقافة إن المدير ما هو ألى إباإلضافة هذا  .القيادة الخادمة
مثل ،من أبعاد القيادة الخادمة االمجتمع الكويتي الذي يمارس عدد: 

معرفة مسبقة بأنها  هدون أن تكون لدي) ثار، والمحبة، والتواضعياإل(
نه من المحتمل أن تكون إف ،وبالتالي .جزء من نمط القيادة الخادمة

تلك األبعاد مغروسة ومنسوجة في شخصية المدير حتى قبل 
واتفقت . حصوله على منصبه، ويمارسها بشكل تلقائي وغير مقصود

-Al-Daihani, 2017; Al( اتسدراال عدد من النتيجة مع هذه
Tamam, 2016; Al-Abriyah, 2017( ،مع ت فيما اختلف

 -Al-Nashash & Al-Kilani, 2015; Abu( أخرى اتدراس
Alkanem, 2019; Rashid & Matar, 2014 ( جاءت التي 

 .متوسطةبدرجة القيادة الخادمة  ممارسة افيه

في هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  :السؤال الثانينتائج 
 :ا لمتغيرات الدراسةقيادة الخادمة بين استجابات المعلمين تبعال
تخصص القسم ، والخبرة التدريسية، والمستوى التعليمي، والجنس(

  ؟)العلمي

للعينات ) ت(اختبار تم إجراء  ،لإلجابة عن هذا السؤال
الجنس  يلمتغير test) -(Independent Samples Tالمستقلة 

ay w–One( التباين األحادي تحليلواختبار ى التعليمي، ووالمست
ANOVA( الخبرة التدريسية وتخصص القسم العلمي يلمتغير. 

 .)12 - 6(الجداول في وجاءت النتائج كما 

  جنس لمتغير ال اتبعالفروق : أوًال

  )6( جدولال

  الجنسا لمتغير تبع) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

 الداللة )ت(قيمة  درجة الحرية المتوسط الحسابي العدد  الجنس  األبعاد

 اإليثار
 3.65 113 ذكر

351  -1.31  *0.00  
 3.96 240 نثىأ

 التمكين
 3.72 113 ذكر

351 -1.12  0.15  
 3.79 240 نثىأ

 المحبة
 3.83 113 ذكر

351 -1.10  0.32  
 3.90 240 نثىأ

 التواضع
 3.68 113 ذكر

351 -2.31  *0.00  
 3.87 240 نثىأ

 الدرجة الكلية
 3.75 113 ذكر

351 2.31 *0.00  
 3.97 240 نثىأ

  .)0.05(عند مستوى الداللة  اإحصائيدال  *

الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين عن ) ت(نتائج اختبار كشفت 
، حيث توجد فروق ذات داللة لممارسة القيادة الخادمةالمتوسطات الحسابية 

اإليثار، ( بعديفي و الدرجة الكليةفي  الجنس متغيرلى إإحصائية تعزى 
فقد حصلن على متوسطات حسابية أكبر  ؛اإلناث لصالح) التواضعو

، فيما لم تصل )0.05( داللةالذكور في البعدين عند مستوى من ال
خاصة اللمستوى الداللة لتقارب ) والمحبة ،التمكين( باقي األبعاد

فتشير  ؛على النتائجنعكست ويمكن أن تكون طبيعة كل جنس ا .بهما

يثار والتواضع بطبيعتها تميل الى اإلالمرأة أن إلى  الدراساتبعض 
 ;Peters, Rowat & Johnson, 2011( بفارق أكبر من الرجل

Mesch, Brown, Moore & Hayat, 2011(. هذه  واتفقت
  ).Abu-Alkanem, 2019(دراسة ابو الغانم  النتيجة مع
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الفروق : اثانيمستوى التعليمي تغير المل اتبع 

  )7( جدولال

  المستوى التعليميلمتغير اتبع) ت(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم 

 الداللة )ت( قيمة درجة الحرية المتوسط الحسابي العدد المستوى التعليمي  األبعاد

 اإليثار
 351 3.96 305 جامعي

 
1.64 
 

0.12 
 3.87 48 دراسات عليا 

 التمكين
 3.82 305 جامعي

351 0.80 
 

0.42 
 3.74 48 دراسات عليا 

 المحبة
 3.89 305 جامعي

351 1.54 
 

0.19 
 3.80 48 دراسات عليا 

 التواضع
 3.86 305 جامعي

351 0.65 
 

0.66 
 3.89 48 دراسات عليا 

 الدرجة الكلية
 3.83 305 جامعي

351 0.79 0.43 
 3.73 48 دراسات عليا

         

في وجود فروق ذات داللة إحصائية  عدم) ت(نتائج اختبار تكشف 
الكلية الدرجة  الخادمة تعزى لمتغير المستوى التعليمي فيممارسة القيادة 

داللة الفقد جاءت قيم مستوى  .وأبعادها األربعة للقيادة الخادمة
المرحلة  أن معلميمفادها ونخلص إلى نتيجة  .)0.05( أكبر من

هم ئال يختلفون في آرا عن شهاداتهم العلمية بغض النظر المتوسطة
ذلك إلى طبيعة العمل المدرسي وقد يعزى  .عن بعضهم البعض

سواء حملة شهادات الدراسات العليا أو  ،المتشابهة لجميع المعلمين
قد تكون فيها  نة المدرسية المتشابهة التي يعملوفالبيئ ؛الجامعيين

واتفقت هذه النتيجة مع عدد من الدراسات . انعكست على آرائهم
)Abu-Alkanem, 2019; Abriyah, 2017( اختلفت ، فيما

  ). (Al-Tamam, 2016 التمام هذه النتيجة مع دراسة

  الخبرة التدريسية لمتغير  اتبعالفروق : اثالًث

  )8( جدولال

  الخبرة التدريسيةاستجابات عينة الدراسة وفًقا لمتغيرللفروق بين متوسطات ) One-way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي 

  مستوى الداللة  "ف"قيمة   متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين األبعاد

 اإليثار
 0.19 2 0.38 بين المجموعات

0.77  
 

0.50  
 

 0.54 350 102.97 داخل المجموعات
  352 103.35 المجموع

 التمكين
 0.37 2 0.75 بين المجموعات

 0.58 350 109.17 داخل المجموعات 0.35  0.89
  352 109.92 المجموع

 المحبة
 0.18 2 0.37 بين المجموعات

0.54  
 

0.42  
 

 0.52 350 97.91 داخل المجموعات
  352 98.28 المجموع

 التواضع
 1.09 1.48 2 2.95 بين المجموعات

 
 

0.07 
 
 

 0.49 350 92.29 داخل المجموعات
  352 95.25 المجموع

 الدرجة الكلية
 1.76 0.42 2 0.85 بين المجموعات

 
 

0.66 
 
 

 0.42 350 78.68 داخل المجموعات
  352 79.53 المجموع
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وجود فروق ذات داللة  عدم تكشفنتائج تحليل التباين األحادي 
 .في ممارسة القيادة الخادمة الخبرة التدريسية إحصائية تعزى إلى متغير

وقد يعزى ذلك إلى طبيعة البيئة المدرسية المتشابهة لجميع 
واتفقت هذه  .المعلمين بغض النظر عن متغير الخبرة التدريسية

 ;Abu-Alkanem, 2019(النتيجة مع عدد من الدراسات السابقة 
Abriyah, 2017; Al-Tamam, 2016(. 

الفروق : ارابعتخصص القسم العلميمتغير ل اتبع 

  )9( جدولال   

  تخصص القسم العلميللفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة وفًقا لمتغير ) One-way ANOVA(نتائج تحليل التباين األحادي    

  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين األبعاد
متوسط 
  المربعات

  مستوى الداللة  "ف"قيمة 

 اإليثار
 2.08 1.11 2 2.22 بين المجموعات

 
 

0.33 
 
 

 0.54 350 101.13 المجموعاتداخل 
  352 103.35 المجموع

 التمكين
 0.17 0.10 2 0.20 بين المجموعات

 
 

0.84 
 
 

 0.58 350 109.72 داخل المجموعات
  352 109.92 المجموع

 المحبة
 0.64 0.33 2 0.66 بين المجموعات

 
 

0.52 
 
 

 0.52 350 97.62 داخل المجموعات
  352 98.28 المجموع

 التواضع
 4.10 1.98 2 3.96 بين المجموعات

 
 

*0.00 
 
 

 0.48 350 91.29 داخل المجموعات
  352 95.25 المجموع

 الدرجة الكلية
 1.57 0.65 2 1.30 بين المجموعات

 
 

0.21 
 
 

 0.41 350 78.23 داخل المجموعات
  352 79.53 المجموع

  .)0.05(عند مستوى الداللة  اإحصائيدال *   

في نتائج تحليل التباين األحادي وجود فروق ذات داللة إحصائية  كشفت
 بعدفي تخصص القسم العلمي فقط  متغيرلتعزى ممارسة القيادة الخادمة 

البعدية للبحث عن للمقارنات ) توكي(وباستخدام اختبار  .)التواضع(
) مواد أدبية(تبين وجود فرق دال بين تخصص  ،مصدر الفروق

عند مستوى ) مواد أدبية(لصالح تخصص ) مواد أنشطة(وتخصص 

دبية المواد األ يوهذا يدل على أن المعلمين من ذو .0.05داللة ال
بدرجة أكبر من بقية  يرون ممارسة مديري المدارس لبعد التواضع

من حيث واتفقت هذه النتيجة . خرىمية األلتخصصات األقسام الع
 التمام مع دراسةعدم وجود فروق في الدرجة الكلية للقيادة الخادمة 

)Al-Tamam, 2016(،  والجدول)يوضح النتائج )10.   

  )10( جدولال   

  بعد التواضعفي الفروق البعدية لمتغير تخصص القسم العلمي    

 مستوى الداللة الفرق المتوسط الحسابي التخصص المتوسط الحسابي  التخصص
 0.00* 0*480. 3.40 مواد أنشطة  3.88 مواد أدبية

  .)0.05(الداللة  عند مستوى اإحصائيدال * 

درجة ممارسة مديري المدارس للروح المعنوية  ما :الثالث السؤال
  من وجهة نظر معلمي المرحلة المتوسطة بدولة الكويت؟

تم استخراج المتوسطات الحسابية  ،لإلجابة عن هذا السؤال
الروح (واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لفقرات المجال الثاني 

  .)11(جدول الكما هو مبين في ) المعنوية
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  )11( جدولال

  للروح المعنويةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير لتصورات عينة الدراسة 

  الفقرات  الرتبة الرقم
 

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
  التقدير

  مرتفعة  0.77  3.92 .أشعر باالرتياح في عملي مع هذه اإلدارة  7 1
2 8  مرتفعة  0.88  3.79 .اتهتم إدارة المدرسة بتحفيز المدرسين معنوي  
  مرتفعة  0.96  3.99 .أشعر باالنتماء إلى مدرستي  5 3
  مرتفعة  0.93  3.93 .أنجز المهمات الموكلة لي بحماس  6 4
  مرتفعة  0.98  3.57 .أشتاق لعملي في المدرسة عندما أتغيب عنها  15 5
  مرتفعة  0.99  4.07 .المدرسة أشعر بأن عملي مهم داخل  3 6
  مرتفعة  0.89  3.62 .أرى أن هناك معايير عادلة لتقييم األداء  13 7
8 10  مرتفعة  0.99  3.72 .ا بتغيير مهنتيال أفكر أبد  
  مرتفعة  0.92  4.02 .أواظب على عملي دون تغيب  4 9

10 12  تمنحني المدرسة تحفيزمرتفعة  0.98  3.64 .ا باستمرارا معنوي  
11 9  مرتفعة  0.90  3.77 .اتسهم اإلدارة المدرسية في تنميتي مهني  
12 11  مرتفعة  0.88  3.66 .ا للتميزأشعر بأن المدرسة تمنحني فرص  
  مرتفعة  1.01  3.60 .يتناسب دخلي السنوي مع الجهد الذي أبذله في مهنتي  14 13
  مرتفعة  0.77  4.15 .يحفزني التقويم اإليجابي على إتقان عملي  2 14
  امرتفعة جد  0.91  4.25 .عالقتي مع العاملين في المدرسة قائمة على اإلحترام المتبادل  1 15

          
استجابات عينة الدراسة عن ن متوسط ألى إتشير النتائج 

) 3.92(الروح المعنوية كانت مرتفعة، بمتوسط حسابي كلي بلغ 
المتوسطات الحسابية  وقد تراوحت ،)0.71(بلغ وانحراف معياري 

نالت و، )4.25-3.57(لتقديرات أفراد الدراسة للروح المعنوية بين 
عالقتي مع العاملين في المدرسة قائمة على (الفقرة التي نصت على 

بدرجة ) 4.25(حيث بلغ  ،أعلى متوسط حسابي) االحترام المتبادل
يحفزني التقويم (ثم الفقرة التي نصت على  ،اتقدير مرتفعة جد

وحصلت  .)4.15(بلغ بمتوسط حسابي ) اإليجابي على إتقان عملي
أشتاق لعملي في المدرسة عندما أتغيب (الفقرة التي نصت على 

. )3.57(بواقع المجال في أقل المتوسطات الحسابية على ) اعنه
المعلمين في  تشير هذه النتائج إلى أن درجة معنويات ،وبشكل عام

لمهنة التعليم ذلك ويعزو الباحث  .المدارس المتوسطة كانت عالية
، وتقل فيها المخاطر البيئية ةتعد مهنة آمن فهي ؛نفسها في الكويت

دنى مستوياتها، وأيام العمل السنوي للمعلم تكون أالمهنية إلى  أو
هذا . )Al-Hobadah, 2019(كثير من الوظائف  ها فيأقصر من

لى أن هذه المهنة تتميز بجودة الرواتب والحوافز إباإلضافة 
نتائج  واتفقت هذه النتيجة مع). Al-Dhafiri, 2017(والمميزات 

 ,Luleci & Coruk, 2018; Hantoul ( اتدراسال بعض
 ;Mustafa, 2016 ( دراسات أخرىاختلفت مع فيما ، )2017

Al-Harahsheh, 2017(. 

هل توجد عالقة ارتباطية بين القيادة الخادمة  :السؤال الرابعنتائج 
  ؟والروح المعنوية

تم استخدام معامل ارتباط بيرسون  ،لإلجابة عن هذا السؤال
والروح ة درجة ونوع االرتباط بين القيادة الخادمعن للكشف 
  .المعنوية

  )12(جدول ال   

  الروح المعنوية بمعامالت ارتباط القيادة الخادمة وأبعادها    

 
اإليثار(عد ب( عد ب)التمكين( عد ب)المحبة( عد ب)التواضع( 

  القيادة الخادمة
 )الدرجة الكلية(

الروح المعنوية 
 **0.732 **0.865 **0.911 **0.894 **0.877  )ةيالدرجة الكل(

 ).0.01(عند مستوى الداللة  اإحصائيدال **  
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بين درجة ذات داللة أن هناك عالقة  )12(يتضح من الجدول 
ممارسة مديري المدارس في المرحلة المتوسطة للقيادة الخادمة 

) 0.01(الداللة وأبعادها والروح المعنوية للمعلمين عند مستوى 
قوية وموجبة وكانت هذه العالقة . من وجهة نظر المعلمين

قيادة الخادمة في البأن  ويمكن تفسير هذه العالقة). 0.73(
ثقافة  مدرسية صحية تقوم على نشر خلق بيئةلى إجوهرها تسعى 

يعمل ذلك النمط من  ،وفي ضوء ذلك .المحبة والتواضع واإليثار
القيادة على تحقيق متطلبات وحاجات المعلمين المتعددة، وذلك 

  .كفيل بارتفاع روحهم المعنوية

  التوصيات

يوصى  في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية،
  :تيباآل الباحث

والمشورة للمديرين والمعلمين على  الدعم والمساندة تقديم -1
 .حد سواء من المسؤولين في وزارة التربية

، بين جميع العاملين في مدراسهم الخادمة نشر ثقافة القيادة -2
 .اوحثهم على االستمرار فيه

عقد محاضرات وورش تدريبية لمديري المدارس عن نمط  -3
  .وتفعيله بالشكل السليمالقيادة الخادمة وكيفية صقله 

القيادة الخادمة والروح : (يإجراء دراسات مماثلة عن متغير -4
توسيع نطاق البحث إلى خرى وأا بمتغيرات موربطه )المعنوية
 .مختلفة ومناطق تعليميةأخرى دراسية  مراحل
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