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 شكر وتقدير

دنا سي   ،د الخمق أجمعينسي   ،د المرسمينالم عمى سي  الة والس  العالمين، والص   الحمد هلل رب  

أجمعين، يشرفني أن أقف وقفة عرفان ينسب فييا الفضل إلى أىمو محمد وعمى آلو وصحبو 

 والجميل إلى أصحابو.

إلى بجزيل الشكر والعرفان م ىذا إال أن أتقد   وال يسعني بعد االنتياء من مجيودي البحثي   

صحو عمى رسالتي، ومنحني من وقتو ون  ل باإلشراف تفض  لدكتور كمال مخامرة الذي ا

ة ح  عو بالص  أكبر األثر في إغناء ىذه الرسالة، جزاه اهلل خير جزاء، ومت   وتوجييو، ما كان لو

  ....والعافية.

بول ميم بق  قدير إلى أعضاء لجنة المناقشة لتفض  كر والت  أن أتقدم بخالص الش   أيضاً  نيويسر  

 .سامي عدوان والدكتورة منال أبو منشار، بالدكتور مة مناقشة ىذه الرسالة، والممث  

أدوات الدراسة عمى ما قدموه لي من حك موا جميع األساتذة األفاضل الذين إلى كر بالش  أتقدم و 

أساتذتي الكرام في  كربالذ   بشكل كبير في إتمام ىذه الرسالة، وأخص   أسيمت مةتوجييات قي  

 ....كٌل باسمو ولقبو. ،جامعة الخميل
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 الدراسةص ممخ  

ة األساسيّ  لدى مديري المدارسالخادمة عمى القيادة  ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف     

لممعممين من وجية نظر ة نة التنظيميّ واطَ بسموك المُ وعبلقتيا  ،في محافظة الخميل ةالحكوميّ 

 :لمتغيرات اتبعً الخادمة بسموك المواطنة التنظيمية  درجة اقتران القيادةوبيان  ،مين أنفسيمالمعمّ 

 .سنوات الخبرةو ، ل العمميّ المؤىّ و  ،الجنسو ة، المديريّ 

سموك و الخادمة لمعرفة العبلقة بين القيادة  االرتباطيّ  استخدمت الباحثة المنيج الوصفيّ       

بعد التحقق من صدقيا  االستبانة كأداة لجمع المعموماتاستخدام  وتمّ  ،ةنة التنظيميّ واطَ المُ 

 لثانياالمحور و  ،الخادمةالقيادة لقياس  األولالمحور : ، ىمامحورين تكونت منحيث ، وثباتيا

من  ومعممةً  ا( معممً 366ينة الدراسة )وبمغ عدد أفراد عّ ، ةنة التنظيميّ واطَ لقياس سموك المُ 

 ة التربية والتعميممديريّ وىي ) ،مديريات محافظة الخميل األربع منة ة الحكوميّ األساسيّ المدارس 

رية مديّ و ، ة التربية والتعميم جنوب الخميلمديريّ و  ،الخميل شمالة التربية والتعميم ريمديّ و  ،الخميل

 تمّ قد و  ((2020/2019األول من العام الدراسيّ  ا( في الفصل الدراسيّ التربية والتعميم يطّ 

 رات الدراسة.بقية تبعًا لمتغيّ ريقة العشوائية الطّ اختيارىم بالطّ 

سموك و  ،الخادمةحصائيًا بين القيادة إ دالةً  موجبةً  طرديةً  النتائج أن ىناك عبلقةً وأظيرت      

درجة ممارسة مديري  أنّ و  ،رات الدراسةلمتغيّ  امات وفقً مين والمعمّ لدى المعمّ ة نة التنظيميّ واطَ المُ 

جاءت مييم من وجية نظر معمّ لمقيادة الخادمة في محافظة الخميل  ةالحكوميّ  ةالمدارس األساسيّ 

 ، وأنّ (0.51) ( واالنحراف المعياريّ 4.11) يّ الكمّ  ط الحسابيّ ، حيث بمغ المتوسّ مرتفعةٍ  بدرجةٍ 

جاءت  ( التنظيم اإلداريّ و التواضع، و ة، المحبّ و اإليثار، و مجاالت القيادة الخادمة )التمكين، جميع 

حصائية عند مستوى الداللة إفروق ذات داللة كما أظيرت النتائج عدم وجود ، مرتفعةٍ  بدرجةٍ 
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(0.05 ≥ α)  ّظة الخميل ة في محافة الحكوميّ مي المدارس األساسيّ بين متوسطات تقديرات معم

وسنوات  ،ل العمميّ والمؤىّ  ،متغيرات الجنسعزى إلى مقيادة الخادمة تُ لدرجة ممارسة مديرييم ل

ة ة لصالح مديريّ المديريّ متغير دت فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى إلى جفي حين وُ الخبرة، 

ة في ة الحكوميّ مي المدارس األساسيّ درجة ممارسة معمّ  أنّ ، كما أظيرت النتائج الخميلشمال 

ط حيث بمغ المتوسّ ، مرتفعةكانت ة من وجية نظرىم نة التنظيميّ واطَ محافظة الخميل لسموك المُ 

حصائية عند إذات داللة  فروق ، وعدم وجود(0.47) المعياريّ  ( واالنحراف4.31) الحسابيّ 

ة في ة الحكوميّ مي المدارس األساسيّ طات تقديرات معمّ بين متوسّ  (α ≤ 0.05مستوى الداللة )

ل والمؤىّ  ،الجنسمتغيرات عزى إلى ة تُ نة التنظيميّ واطَ محافظة الخميل لدرجة ممارستيم لسموك المُ 

 0.05)عند مستوى الداللة جدت فروق ذات داللة إحصائية وسنوات الخبرة، في حين وُ  ،العمميّ 

≥ α)  شمال الخميل وجنوب الخميل. تيّ ر المديرية لصالح مديريّ متغيُتعزى إلى  

صمت الدراسة إلى عدد من التوصيات كان أىميا: تطوير برامج تدريبية، وورشات عمل وقد تو 

أجل تطوير مياراتيم القيادية والعبلقات مشتركة، وعقد لقاءات لكل من المديرين والمعممين من 

 فيما بينيم، والعمل عمى إجراء مزيد من البحوث والدراسات في ىذا المجال.

  

 .محافظة الخميل  ،ةنة التنظيميّ واطَ سموك المُ  ،الخادمة: القيادة  الكممات المفتاحية
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Abstract 

     This study aimed at finding out the degree of practicing the servant 

leadership among governmental primary school principals in Hebron 

Governorate and its relation to teachers organizational citizenship 

behavior from the perspective of the teachers’ themselves. Also, it aimed 

at showing the difference of servant leadership in relation to 

organizational citizenship behavior according to some variables: gender, 

years of experience, scientific qualifications and the directorate.  

      A relational descriptive approach was used in order to investigate the 

relation between servant leadership and organizational citizenship 

behavior .The questionnaire, which consists of two parts, was used to 

collect information. The first is the tool of servant leadership and the 

second is the tool of organizational citizenship behavior. The 

questionnaire was distributed to a sample of (366) male and female 

teachers from selected  primary schools from the four directorates of 

Hebron (Hebron City, North Hebron, South Hebron and Yata Directorate) 

using the Stratified Random Sample Method. This study was done during 

first semester of (2019-2020) and the sample of the study was chosen 

randomly according to the variables of the study.  

     The results showed that there was a positive relationship between the 

servant leadership and organizational citizenship behavior for both male 
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and female teachers. It also showed that the existence of servant 

leadership among school principals  from the perspective of male and 

female teachers of primary schools was high, with a mean of (4.11), and 

standard deviation  of (0.51), and all the five domains of servant 

leadership: empowerment, altruism, love, humility and administrative 

organization were also high.  In addition, the results showed that there 

were no significant differences at the level of (α ≤ 0.05) among the 

averages of government primary school teachers in Hebron Governorate 

that their principals practice servant leadership  due to some variables: 

gender, years of experience, scientific qualifications, while statistically 

significant differences were found attributed to the directorate variable in 

favor of North Hebron Directorate.  

     The results also showed that the level of organization citizenship 

behavior from the perspective of teachers themselves was high and equals 

at the arithmetic average of (4.31) and (0.47) of standard deviation, and 

there was no statistical differences at the level of (α ≤ 0.05) in the average 

of organizational citizenship behavior of the teachers in governmental 

primary schools from their own perspective according to the following 

variables: gender, years of experience and scientific qualification. 

However,  statistically significant differences were found attributed to the 
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directorate variable in favor of North Hebron Directorate and South 

Hebron Directorate.  

According to the study results, several recommendations have been 

suggested, included the importance of developing training programs, 

meetings, and mutual workshops for both teachers and principals in order 

to develop their leadership skills, and conducting  more studies about the 

same subjects 

  

Key words:                                                                                                                                     

Servant Leadership,  Organizational citizenship behavior, Hebron 

Governate. 
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 دراسةالمقدمة 

ة يدعو مات التربويّ في المنظّ  جديدٌ  وٌ ة الجديدة ظير توجّ وبداية األلفيّ  مع نياية القرن العشرين    

واالىتمام  ، والمشاركة في صنع القرار،عاونيّ شجع العمل التفي القيادة، تُ  جديدةٍ   ي أنماطٍ إلى تبنّ 

مة باالرتقاء بأداء المنظّ  ييتمّ  إنساني   أخبلقيٍ  من خبلل إطارٍ  ىم،بالمرؤوسين وتعزيز نموّ 

من القيادة  نوعاً  عدّ دمة التي تُ ة القيادة الخانظريّ ومنيا نفسو،  الوقت واالعتناء بالعامل في

ن أول مَ جرينميف روبرت  عدّ آلخرين، ويُ إلى االخدمة  وتقديم، ؤمن بالمساعدةخبلقية التي تُ األ

حيث تقوم فكرة القيادة الخادمة  "،م الخادمو "المعمّ في التعميم في كتاب" القيادة الخادمة"أدخل مفيوم 

يقومون ذاتو كونيم قادة، وفي الوقت  عمى تشجيع األفراد عمى إحداث توازن في حياتيم، في ظلّ 

مع تشجيعيم  وتمبية احتياجاتيم ،بخدمة اآلخرين، فاألولوية لدى القائد الخادم ىي خدمة التابعين

فيما بعد، فالغاية من وراء مفيوم القيادة  أن يكونوا قادةً  من معمى استثمار المواقف التي تمكني

مستوى المنظمات  سيعممون جاىدين عمى ِرفعةالذين  الخادمة ىي تحسين مستوى حياة التابعين

 (.Spears, 2005)وينتمون إلييا التي يعممون لدييا

 إاّل أّن الواقع العمميّ  ،مؤخراً  تّم التركيز عميو "القيادة الخادمة"وعمى الرغم من أن مفيوم      

ول المأثور "سّيد جّسد القالذي  -مى اهلل عميو وسمّ صمّ -ة الرسول د منذ زمن بعيد في شخصيّ يتجسّ 

رقية، فيي غريبَا عمى المجتمعات الشّ  " وفمسفتياالقيادة الخادمة"لذا ال يعد مفيوم القوم خادميم"؛ 

 (.  2019ة )مخامرة،سبلميّ الجذور في العقيدة اإل عميقةِ  تستميم مبادئيا من قيمٍ 

بل من قِ  كبيرٍ  نوات األخيرة باىتمامٍ األبعاد التي شكمت القيادة الخادمة في السّ حظيت وقد      

مات من خبلل تنمية م في حل مشكبلت المنظّ يسىذه النظرية تُ  وذلك بسبب كون ؛الباحثين

ة نة التنظيميّ واطَ والمساعدة التي ىي جوىر سموكيات المُ  ،بوسائل الخدمة وبناء المجتمع، التابع
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وتقوم القيادة  ،(2016)رشيد ومطر، التي يرعاىا القائد الذي يساعد تابعيو من أجل الوصول إلييا

لخدمة  اتخدميم لكي يكونوا أكثر استعدادً  عندما تقود األفراد وأنّ  وىي ،ذكيةٍ  الخادمة عمى فكرةٍ 

في أن يخدموا أواًل ومن ثّم يقودوا، ويكونوا والقدوة مون النموذج قدّ دمون يُ اآلخرين، فالقادة الخا

عد خدمة المجتمع ، وتُ ( 2011بخدمة اآلخرين )نجم، ونمعين عمى أن يقوم العامزين ومشجّ محفّ 

سيجعميم  مساعدة األتباع عمى النموّ  وىذا يعني أنّ  األولى لمقيادة الخادمة، ةمن المبادئ األساسيّ 

 الخدمةتقديم ن نة تتضمّ واطَ ق بسموك مُ لممجتمع تتعمّ  ، ويخمقون قيمةً فون بشكل أخبلقي  يتصرّ 

  .(Liden, Wayne, Zhao &Henderson, 2008ة)والتنظيميّ  ةة الشخصيّ االجتماعيّ 

و أعمال وأدوار تطوعية اختيارية تتجاوز نطاق عمى أنّ " ةنة التنظيميّ واطَ سموك المُ "ف عرّ ويُ      

فون بيدف إشباع حاجياتيم ولمساعدة اآلخرين، يمارسيا الموظّ التي  الرسميةالمكافآت والحوافز 

  المبلحظ أنّ  نمو  ،( 2014القحطاني،) سيم في تحقيق أىدافياوتُ  مة،وتعود بالفائدة عمى المنظّ 

ثار ييشتركان في تقديم الخدمة واإل "التنظيمية طنةالمواسموك "ومفيوم  "القيادة الخادمة"مفيوم 

فممارسة القيادة الخادمة  ؛منيما مضمون كلّ دور حوليما ن يين أساسيتيركيزتُيعّدان ن يوالمذ

زة لمعاممين لممارسة سموك من العوامل الدافعة والمحفّ ُيعّد القائمة عمى إشباع حاجات العاممين 

ء ما سبق تسعى ىذه وْ ة، وفي ضَ يساعد في تحقيق األىداف التنظيميّ  اة، ممّ نة التنظيميّ واطَ المُ 

 الحكومّية ةإلى الكشف عن عبلقة ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس األساسيّ الدراسة 

 مين.ة لممعمّ نة التنظيميّ واطَ في محافظة الخميل بسموك المُ 
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 مشكمة الدراسة

في الدراسات  ارً التركيز عمييا مؤخّ  من النظريات التي يتمّ  "الخادمةالقيادة "نظرية  عدّ تُ      

وتقديم  ،ينتمبي احتياجات العامم حكيمةٍ  يجاد قيادةٍ إعمى  العمل ية فيلما ليا من أىمّ  ،الحديثة

 لمؤسسة إلى اوالئيم وانتمائيم وزيادة  عمى االرتقاء بمستوى أدائيم،أيًضا  وتعمل ،الخدمة ليم

أىداف  ال يكفي لتحقيق الرسميّ  والدور، وتحقيق أىدافيا سةبمستوى المؤسّ االرتقاء  وبالتالي

ىو و  ،د بالوصف الوظيفيّ الذي ال يتحدّ  والتطوعيّ  من تفعيل الدور اإلضافيّ  إذ البدّ  ؛سةالمؤسّ 

منظمتو بدافع إلى يقدمو الفرد  ىو سموك تطوعيّ  الحوافز والمكافآت، إنما غير مشمول بنظام

دات المحدّ  منُيعّد ، والذي "ةنة التنظيميّ واطَ سموك المُ "طمق عميو والذي يُ  إلييا، والئو وانتمائو

نة واطَ سموكيات المُ تعزيز القادة  عمىا ، لذا أصبح لزامً أو فشميا سةمؤسّ  أيّ  ة لنجاحالرئيسيّ 

القيادة مة التي تسعى حصّ من المُ  اميا حتى أصبحت تمك السموكيات جزءً ة وتنسيقيا وتنظيالتنظيميّ 

 .تحقيقياإلى 

ة في بناء األجيال القادمة، ومن منطمق الحاجة الماسة سات التربويّ ة المؤسّ ونظرَا ألىميّ      

 خادمةٍ  من أجل إحداث التغيير والتطوير المنشود، برزت أىمية وجود قيادةٍ  حديثةٍ  قياديةٍ  ألنماطٍ 

المحبة  عمى قائمةٍ  عبلقاتٍ  وتعمل عمى بناء ،مينفي المدارس يكون ليا تأثير في سموك المعمّ 

 ،ة لدييمنة التنظيميّ واطَ أجل رفع مستوى سموك المُ ون بين جميع العاممين في المدرسة من والتعا

 .تحقيق األىداف التربوية المرجوة بيم من أجل االرتقاء ومن ثمّ 

إال أن  ،المواطنة التنظيميةسموكيات ودورىا في تعزيز الخادمة القيادة وبالرغم من أىمية      

ال يولونيا أىمية كبيرة، فقد أشارت العديد من الدراسات التي سمطت الضوء عمى كل المديرين 

ممارسة المدير لمقيادة وعبلقتيا بمتغيرات أخرى أن الخادمة وسموك المواطنة التنظيمية من القيادة 
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 نصيب من البحث، ومن ىذه الدراسات:التنظيمية لم يكن لو  الخادمة وعبلقتيا بسموك المواطنة

المتان أوصتا بعمل  ((Butarbutar,2010بوتاربوتارودراسة  ((Trivers,2009دراسة ترايفرز 

، ودراسة مزيد من البحوث من أجل اختبار العبلقة بين القيادة الخادمة وسموك المواطنة التنظيمية

تغيرات أخرى مثل القيادة التي أوصت بدراسة سموك المواطنة وربطيا بم (2016خضير)

ماط القيادية عمى نالتي أوصت بدراسة تأثير األ (2017، ودراسة عبد المجيد والعوفي)الخادمة

(، ودراسة  النشاش 2014المعشر) نتائج دراسةىذا وقد أشارت ، سموك المواطنة التنظيمية

 مستويات القيادةأن ( 2019(، ودراسة مخامرة)2019، ودراسة أبو الغنم )2015)والكيبلني )

معممة ثم مديرة ومن خبلل عمل الباحثة  .مدراء المدارس جاءت بدرجة متوسطةلدى  الخادمة 

الخادمة الحظت أن درجة ممارسة مديري المدارس لمقيادة مدرسة في مدارس محافظة الخميل، 

والظروف المعيشية والبيئية أحيانا  ،التقمبات المزاجية أحياناً  ألخر وتحكمياتتغير من مدير 

ذلك كيؤثر  وإما بشكل ايجابي أو سمبي،  ، أخرى، مما يؤثر في العبلقات بين المدير والمعممين

ممارسة المعممين لسموك المواطنة المنشود، واعتمادًا عمى ذلك تسعى ىذه الدراسة في مستوى 

محافظة الخميل لمقيادة الخادمة إلى الكشف عن درجة ممارسة مديري المدارس األساسية في 

 وعبلقتيا بسموك المواطنة التنظيمية لممعممين.
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 :أسئمة الدراسة

 اآلتية: الدراسة إلى اإلجابة عن األسئمة تسعى ىذه

لمجاالت  محافظة الخميل فيالحكومية األساسية  دارسمديري الم ممارسة ما درجة -1

وجية نظر ( من التنظيم اإلداريّ و التواضع، و المحبة، و اإليثار، و كين، التم)لقيادة الخادمة ا

 مييم؟معمّ 

 ة في محافظة الخميل لسموكالحكوميّ  ةمي المدارس األساسيّ ما درجة ممارسة معمّ  -2
 ة من وجية نظرىم؟نة التنظيميّ واطَ المُ 

متوسطات  ( فيα≤0.05الداللة )عند مستوى ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية  -3

مارسة مديرييم درجة ملة في محافظة الخميل الحكوميّ  ةاألساسيّ  المدارسمي معمّ تقديرات 

الجنس والمؤىل العممي وسنوات المديرية و متغيرات إلى  قيادة الخادمة تعزىالمجاالت ل

 الخبرة؟

متوسطات  ( فيα≤0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -4

لسموك  درجة ممارستيمفي محافظة الخميل ل ةالحكوميّ  ةمي المدارس األساسيّ معمّ تقديرات 

وسنوات  ،والمؤىل العمميّ  ،الجنسو ة، المديريّ متغيرات إلى عزى ة تُ نة التنظيميّ واطَ المُ 

 الخبرة؟

في ساسية الحكومية األ ىل توجد عبلقة ارتباطية بين درجة ممارسة مديري المدارس -5

نة واطَ مين لسموك المُ ومستوى ممارسة المعمّ  ألبعاد القيادة الخادمة محافظة الخميل 

  ؟نميمعمّ الالتنظيمية من وجية نظر 
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  ات الدراسةفرضي  

 والمنبثقة عن أسئمتيا: اآلتيةات سعت الدراسة إلى فحص الفرضيّ 

 الفرضيات المنبثقة عن سؤال الدراسة الثالث:

( بين α≤(0.05مستوى الداللة  داللة إحصائية عند توجد فروق ذات ال: ة األولىالفرضي  

لمجاالت يم مي المدارس األساسية الحكومية في محافظة الخميل لدرجة ممارسة مديريتقديرات معمّ 

 ة.المديريّ ر متغيّ إلى عزى القيادة الخادمة تُ 

( بين α≤(0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ال توجد ة الثانية:الفرضي  

 لمجاالت يملدرجة ممارسة مديرية في محافظة الخميل الحكوميّ ة المدارس األساسيّ مي تقديرات معمّ 

 .ر الجنسمتغيّ إلى عزى لقيادة الخادمة تُ ا

( بين α≤(0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ة الثالثة:الفرضي  

 لمجاالت يملدرجة ممارسة مديري الحكومية في محافظة الخميل مي المدارس األساسيةتقديرات معمّ 

 .ر المؤىل العمميّ متغيّ إلى عزى لقيادة الخادمة تُ ا

( بين α≤(0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : ة الرابعةالفرضي  

لمجاالت  يملدرجة ممارسة مديري ة في محافظة الخميلالحكوميّ  ةيّ مي المدارس األساستقديرات معمّ 

 ر الخبرة.متغيّ إلى  عزىالخادمة تُ قيادة ال

 الفرضيات المنبثقة عن سؤال الدراسة الرابع:
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( بين α≤(0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : ة الخامسةالفرضي  

في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم لسموك الحكومّية  ةاألساسيّ  لمدارسا ميتقديرات معمّ 

 ة.المديريّ  رمتغيّ إلى ة تعزى نة التنظيميّ واطَ المُ 

( بين α≤(0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ة السادسة:الفرضي  

ممارستيم لسموك  لدرجة في محافظة الخميلة الحكوميّ ة مي المدارس األساسيّ تقديرات معمّ 

 ر الجنس.متغيّ إلى  عزىة تُ واطنة التنظيميّ المُ 

( بين α≤(0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ة السابعة:الفرضي  

ممارستيم لسموك  درجةفي محافظة الخميل ل الحكومّية مي المدارس األساسيةتقديرات معمّ 

 . ل العمميّ المؤىّ ر متغيّ إلى  عزىة تُ نة التنظيميّ واطَ المُ 

( بين α≤(0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال الفرضية الثامنة:

ممارستيم لسموك  درجةمحافظة الخميل ل في الحكومّية ةاألساسيّ  تقديرات معممي المدارس

 الخبرة. رمتغيّ إلى عزى ة تُ نة التنظيميّ واطَ المُ 

 ة المنبثقة عن سؤال الدراسة الخامس:الفرضيّ    

بين  (α≤0.05عبلقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) توجدال  ة التاسعة:الفرضي  

ممارسة  درجةالقيادة الخادمة و لمجاالت  ةة الحكوميّ األساسيّ  المدارس مديري ممارسة مستوى

 ة.نة التنظيميّ واطَ مين لسموك المُ المعمّ 
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 أىداف الدراسة 

 اآلتية: تحقيق األىداف ىالدراسة إلىذه تسعى 

ة في محافظة الخميل القيادة ة الحكوميّ األساسيّ  درجة ممارسة مديري المدارسف إلى التعر  -1

 مييم.الخادمة من وجية نظر معمّ 

ة في محافظة الخميل ة الحكوميّ التعرف إلى مستوى ممارسة معممي المدارس األساسيّ  -2

 ة من وجية نظرىم. نة التنظيميّ واطَ لسموك المُ 

اإلدارة ألساليب القيادة الخادمة ومستوى سموك العبلقة بين درجة ممارسة إلى  التعرف -3

ة في محافظة الخميل  ة الحكوميّ مين في المدارس األساسيّ نة التنظيمية لدى المعمّ واطَ المُ 

 من وجية نظرىم.

عمى والمديرية وسنوات الخبرة  العممي ثر كل من متغيرات الجنس والمؤىلإلى أ التعرف -4

ة في محافظة الخميل لمقيادة الخادمة، الحكوميّ  ةدرجة ممارسة مديري المدارس األساسيّ 

 ة من وجية نظرىم.نة التنظيميّ واطَ ممارسة المعممين لسموك المُ درجة وعمى 

 ية الدراسةأىم  

عمم الباحثة التي  عمى حدّ القميمة العربية من البحوث  يتيا من كونيااكتسبت الدراسة أىمّ   -1

 وبالتالي تـأمل الباحثةك المواطنة التنظيمية، بسمو وعبلقتيا القيادة الخادمة تناولت دراسة 

ا منطمقً تكون أن وال سيما العربية منيا، و  ،دب التربويّ في إثراء األتساعد ىذه الدراسة أن 

 . ةرات ودعميا من الناحية النظريّ غيّ ز دراسة المتعزّ تُ أخرى ألبحاث 
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ُيعّد الذي  القطاع التعميميّ طبق في ة البحث من كونو يُ تنبع أىميّ ف ،أما من الناحية العممية -1

أمل وبالتالي ت ،الفمسطينيّ وبناء اإلنسان  يم في  التقدم والنموّ من أىم القطاعات التي تس

 في فمسطين.وتطويره ىذا القطاع الميم  أن يسيم ىذا البحث في دعمالباحثة 

في وزارة التربية والتعميم في اتخاذ  نتائج ىذه الدراسة صانعي القرار فيدن تُ أيمكن  -3

لئلدارات  امناسبً  اإداريً  باعتباره نمًطا استخدام القيادة الخادمةتشجع اإلجراءات التي 

 .التربوية

 -كونيا تعمل مديرة مدرسة -أن تفيد ىذه الدراسة الباحثة في مجال عممياأيًضا  ؤمليُ و  -1

وأن تفتح أماميا  ،والقيادة بصفة خاصة ،وتطوير قدراتيا في مجال اإلدارة بصفة عامة

 في المستقبل. جديدةً  عملٍ  آفاقَ 

 حدود الدراسة

 :في اآلتي حددت الباحثة دراستيا

 (.2019/2020) جريت ىذه الدراسة في الفصل األول من العام الدراسيّ : أُ الزمانيّ  الحدّ 

 ة في محافظة الخميل.الحكوميّ  ةمي المدارس األساسيّ جريت ىذه الدراسة عمى معمّ : أُ مكانيّ ال الحدّ 

ة من معممي المرحمة األساسية : اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة عشوائية طبقيّ البشريّ  الحدّ 

 في محافظة الخميل.األربع ات التربية والتعميم الحكومية بمديريّ 

نة واطَ : اقتصرت الدراسة عمى تناول موضوع القيادة الخادمة وعبلقتيا بسموك المُ الحد الموضوعيّ 

 ة.التنظيميّ 
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 مصطمحات الدراسة

بحيث يقوم القائد  بخدمة وممارستيا القيادة  ىي أسموب قيادي يقوم عمى فيمالقيادة الخادمة: 

 تمكينيم ومساعدتيم من أجل تحقيق النموّ ويعمل عمى  ، وجعل مصمحتيم قبل مصمحتو ،األتباع

القوة والمكانة، لتحقيق المصالح المشتركة بينيم، ومشاركتيم بوالتقدم من خبلل بناء روح الجماعة 

 .(Laub, 1999) سواء لمقائد والتابع عمى حدّ 

الذي يضع  القياديّ لؤلسموب  وممارستو فيم مدير المدرسةبأنيا وتعرف القيادة الخادمة إجرائيا 

وتمبية  ،نموىم وتقدميم عمى ويحرص ،الخدمةإلييم  ويقدم ،مين قبل مصمحتومصمحة المعمّ 

، والتنظيم اإلداريّ  ،والتواضعة، ، والمحبّ واإليثار ،احتياجاتيم من خبلل تطبيق مبادئ: التمكين

 مون من اإلجابة عن فقرات مقياس القيادة الخادمة الذي ُأعد  وىي الدرجة التي يحصل عمييا المعمّ 

  ليذا الغرض.

االختياري الذي يقع خارج نطاق األدوار  موك الطوعيّ السّ  ىوسموك المواطنة التنظيمية: 

، وال يشمل تعاونية من األفراد داخل المنظمةاً عمى الجوانب الة، ويعتمد كميّ الوظيفية الرئيسيّ 

 (.Organ, 1990)إلى زيادة فعالية المنظمة وكفاءتيا ينتيجة القيام بو، ويؤدّ  حوافزَ  أو مكافآتٍ 

الذي يمارسو  واالختياريّ  ف الطوعيّ بأنو ذلك التصرّ  إجرائياً ة نة التنظيمي  واط  ف سموك الم  عر  وي  

، وغير خاضع لنظام المكافآت ال يندرج ضمن الوصف الوظيفيّ  الذيم داخل مدرستو، و المعمّ 

، وىو الدرجة التي يحصل رتقاء بكفاءة المدرسة وفعاليتيام من أجل اال، ويقوم بو المعمّ والعقوبات

 ة الذي ُأعّد ليذا الغرض.نة التنظيميّ واطَ عن فقرات مقياس سموك المُ  مون من اإلجابةعمييا المعمّ 
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محافظة فمسطينية تقع جنوب الضفة تعرف الباحثة محافظة الخميل إجرائًيا بأنيا محافظة الخميل: 

عن وجود المسجد  ناتجةٍ  دينيةٍ  القدس، تتميز بمكانةٍ مدينة ( كم جنوب 35بعد ) عمى الغربية

ميت بيذا سحق ويعقوب، سُ ا  امات أنبياء وزوجاتيم كإبراىيم و حتوي عمى مقي الذي براىيميّ اإل

تربية لمات االسم نسبة إلى نبي اهلل إبراىيم الخميل، تحتوي محافظة الخميل عمى أربع مديريّ 

 ة ومديريّ  جنوب الخميل، ةومديريّ  شمال الخميل، ةومديريّ  وسط الخميل،ة مديريّ وىي: ) ،تعميمالو 

  يطا(.
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقةاإلطار 
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة ذات الصمة النظري  اإلطار 

الدراسة : القيادة الخادمة، وسموك  ق بمتغيريّ المتعمّ  النظريّ اإلطار يتضمن ىذا الفصل        

 صمة بموضوع الدراسة كاآلتي: ذات وأجنبيةً  ة، ودراسات عربيةً نة التنظيميّ واطَ المُ 

 Servant Leadership أوال: القيادة الخادمة

 مفيوم القيادة

اتجاىاتيم في  فالختبلا اب والباحثين تبعً ل الكتّ بَ من قِ  (القيادة)تعددت تعريفات مفيوم        

ضافَة  تحديد ميامّ   (القيادة)حول مفيوم  الذي يشيده البحث العمميّ  إلى التطور المستمرّ  القائد، وا 

عمى األرض القيادة ىي أكثر الظواىر :  "القيادة"، حيث يقول بيرنز في كتابو عبر الزمن

اليائل من البحوث والدراسات  والدليل عمى ذلك الكمّ  ،(Burns, 1978)ا وأقميا إدراكً  ا،وضوحً 

 دمت في ىذا المجال، ونذكر من ىذه التعريفات:والنظريات التي قُ 

ىي الوصول إلى اليدف  (القيادة) : أنّ (Robert Livingston)تعريف روبرت ليفنجستون 

  (. 2011نجم،) حدود الموارد والتسييبلت المتاحةوفي  ،وبأقل التكاليف ،بأحسن الوسائل

ىي نشاط التأثير في اآلخرين ليتعاونوا من  (القيادة) : أنّ (Ordway Tead)  تعريف أوردوي تيد

 (. 2016)عطوي، ، اتفقوا عمى أنو مرغوب فيومعينٍ  أجل تحقيق ىدفٍ 

بحيث يتمكن  ،يا عممية التأثير االجتماعيّ ( بأنّ Chemers، 1997) بينما عرفيا تشيمرز

نجازىاو  من تجنيد اآلخرين بيدف تحقيق ميمة مشتركة ما شخص  .ا 
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يا امتبلك ميارات التأثير في الناس من أجل العمل عمى ( بأنّ Hunter, 2004) وعَرفيا ىنتر

 سوّيةً  ةً أخبلقيّ  ةً بل أشخاص يمتمكون شخصيّ تحقق المصمحة العامة من قِ  ،محددةٍ  تحقيق أىدافٍ 

 .بالثقة جديرةً 

نحو  وتوجيو جيودىم وطاقاتيم ،ىي التأثير في اآلخرين (القيادة) أنّ  (2005) ويرى العميان

 .وغاياتيا المنظمةتحقيق أىداف 

 من خبلل استعراض  التعريفات السابقة لمقيادة  ترى الباحثة :

ومجموعة أفراد يعممون معو ىم  ،القائد :ىي عممية تستمزم وجود عدة عناصرىي ة القيادأن 

اآلخرين  ليا تأثير عمى سموك  القيادة أنّ ، و ف مشتركة يعممون من أجل تحقيقياوأىدا ،األتباع

لثقة ل بايتمثّ  لما ليا من رصيدٍ القيادة قوة التأثير من الجماعة  تستمدّ ، و ةٍ ومحددّ  نةٍ في مواقف معيّ 

وتو من تعاون القائد يستمد ق نّ إ، حيث اجتماعيةً  عمميةً  عد  فالقيادة تُ ؛ واالحترام والتعاون المشترك

 مشتركة يستمدون قوتيم من قائدىم الذي يثقون بو، فيي عممية تفاعمية ونمرؤوسيو، والمرؤوس

 بين عدة أطراف.

 ة: نظرة تاريخي  القيادة الخادمة

جوىر عممية القيادة ىو قدرة القائد عمى إليام األتباع  نظريات القيادة نجد أنّ عند دراسة      

، إال أّن نحو تحقيق األىداف المنشودة دةٍ ومحد واضحةٍ  برؤيةٍ  ايجابيةٍ  والتأثير بيم، وبناء عبلقاتٍ 

عمى االىتمام باألتباع  قائمةٍ  مختمفةٍ  الحديث بدأ ينظر إلى عممية القيادة بنظرةٍ  الفكر الفمسفيّ 

 (القيادة الخادمة) تسمى جديدةٍ  ظريةٍ ووضعيم في األولوية، وقد تجسدت ىذه الرؤية في ن

 (. 2018)العودة،
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 (القيادة الخادمة)ث عن مفيوم ن تحدّ أول مَ  Robert Greenleaf)) غرينميف روبرتُيعّد       

والمستوحاة من رواية " اي مقالة لو بعنوان "القائد خادمً في أوائل السبعينيات من القرن الماضي ف

، إذ تحدثت الرواية عن مجموعة (Herman Hesse)"رحمة إلى الشرق"  لمكاتب ىيرمان ىيسي 

وكان يرافقيم خادم يدعى "ليو" يعتني  أسطوريةٍ  دينيةٍ  لممشاركة في رحمةٍ من الرجال تم اختيارىم 

عمييم، وعندما تركيم  عاديّ  ويسير عمى راحتيم وخدمتيم، وكان لو تأثير غير ،بالمجموعة

ص مُ وخَ  ،لممجموعة الخادم بمثابة القائد الفعميّ  "ليو"إكمال الرحمة، فكان يتمكنوا من تفككوا ولم 

 القائد العظيم ىو خادم أواًل وأخيرًا لمجموعتو أنّ  :ه القصة إلى مغزى رئيس مفادهجرينميف من ىذ

(Joseph & Winston, 2005)مركزا  فالقائد الخادم يرى نفسة قائدًا بين متساوين، ال يحتلّ  ؛

منيم، فسموكياتو الخدماتية ىي  أو تقديرٍ  بينيم، إنما يقدم ليم مصادر الدعم دون توقع شكرٍ  اميمً 

بناًء عمى رغبة ، فيو بذلك يتولى القيادة حوري، وتدفع بو إلى مركز القيادةظير دوره المالتي تُ 

 . وتطمعيم إلى النجاح ،باع وقناعتيماألت

 –بشكل واضح عمى خدمة القائد لآلخرين قدميا جرينميف ا كم وتقوم فكرة القيادة الخادمة      

بل بروح الخدمة التي  ،ليس الخدمة بالمعنى الوظيفيّ  -إحدى شروط القيادة األخبلقية عدوالتي تُ 

فيو  مات،وصواًل إلى أكبر المنظّ  ،ءًا من النفس والعائمة والمجتمع واألمةدْ سموك بِ  تظير في كلّ 

ن المنظمات تحافظ عمى وجودىا من جدت لتخدم اإلنسان وليس العكس، وأمات وّ المنظّ  يرى أنّ 

 (. 2011)مطر، ل األتباعخبل

مي قد يكون ليا دالالت سمبية، لكن استخداميا في الواقع العم (خدمة)وبالرغم من أن كممة      

، وىذا يعني تقديم المساعدة وتعزيز المصالح والشعور رآخء يشير إلى العمل من أجل شي
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 Vargas)مصالح المنظمة  يوى ا،مما يسيم في تحقيق األىداف العمي ،بالمسؤولية تجاه اآلخرين

& Hanlon, 2007 .) 

مة رة المتأصّ د الغريزة الخيّ التي تؤكّ  وتنطمق القيادة الخادمة من فكرة اعتماد الفطرة السميمة     

ات النظري فيي من ،من خبلل الخدمة تميل إلى مساعدة اآلخريني في النفس اإلنسانية الت

، كما أنيا ليست المبادئ السماوية والقيم الروحيةكونيا تستند إلى ؛ األخبلقية التي احتمت الصدارة

، فيي تستميم مبادئيا من قيم عميقة الجذور في العقيدة شرقيةعمى المجتمعات الّ  غريبةً 

د ىذا النمط، من خبلل ن جسّ ة، فكان الرسول محمد عميو الصبلة والسبلم أعظم مَ اإلسبلميّ 

وتمبية حاجاتيم  عمى خدمتيم يرت اىتمامو بأصحابو والعملأظ تيال الزاخرة بالمواقف سيرتو

 (. 2019وتمكينيم )مخامرة،

  القيادة الخادمة مفيوم 

وتفسيرات، فيي نظرية ذات  و متعدد األبعاد، ويحمل عدة معانٍ ز مفيوم القيادة الخادمة بأنتميّ 

، جماعات أو منظماتباعتبارىم  ن يريد أن يخدم األفراد ليقودىممَ  تدعم كلّ  عممية مضامين

يضع خدمة اآلخرين في ىي نموذج  (القيادة الخادمة)( أن  (Greenleaf, 1996ويرى جرينميف

وتقاسم السمطة  ،وتعزيز األساس باالنتماء لممجتمع ،لمعمل شاملٍ  خبلل اتباع نيجٍ  ناألولوية، م

ويعمي  ،يحترم كرامة الفرد قيادي   يا نمطٌ ( فيرى أنّ Sims،1997سيمز)عند اتخاذ القرارات، أما 

عمى أنيا ( الخادمة القيادة) ( فيعرف2011جبّلب ) ز نزعتو الفطرية لمقيادة، أماعزّ من شأنو ويُ 

 ،ل خدمة اآلخرينويفضّ  ،خصيةمصالحو الشّ  عقب، يتجاوز فييا القائد عمى امقموب رأسً  نمط

ما يطمحون إليو ماديًا  يق، كما يمنحيم الفرصة لتحقويساعدىم عمى تحقيق التطور والنموّ 

فيعرفيا ( (Laub, 1999 لوب االمنظمة. أمّ  عمى تحقيق أىداف مع مراعاة العمل، اوشعوريً 
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فيي بذلك ترتقي  ؛تضع مصمحة مرؤوسييا قبل مصمحتياوممارستيا، بحيث بأنيا فيم القيادة 

المرؤوسين بالقوة والمكانة، ىم، وبناء روح الجماعة، وممارسة األصالة ومشاركة نموّ بقيمة األفراد و 

ومصمحة أولئك  ،ل فرد بالمنظمة ومصمحة المنظمة برمتيال ذلك بيدف تحقيق مصمحة كّ كّ 

 الذين تخدميم المنظمة.

مفيوم القيادة الخادمة يكمن في خدمة القائد لؤلتباع، بروح الخدمة الفعمية  وترى الباحثة أنّ      

ق مصمحة طمباتيم، بما يحقّ تمبية احتياجاتيم ومتخبلل من  بيدف مساعدتيم عمى التطور والنموّ 

يتوّلوا ىم فالقائد الناجح ىو الذي يقود األفراد من أجل أن  ة؛رجوّ ألىداف المالعمل والوصول إلى ا

 قيادة أنفسيم.

 مبادئ القيادة الخادمة

 ، وأىميا:بنى عمييا نظرية القيادة الخادمةتقوم القيادة الخادمة عمى عدة مبادئ ت

وىي أن القيادة عندما تقود األفراد  ،ذكيةٍ  خدمة اآلخرين: تقوم القيادة الخادمة عمى فكرةٍ  -1

كي يقوموا ىم أنفسيم بخدمة اآلخرين، فالقادة الخادمون يكونوا أكثر استعدادًا لتخدميم 

عمى أن  زين ومشجعينيقودوا، ويكونوا محفّ  ومن ثمّ  ،مون النموذج في أن يخدموا أوالً قدّ يُ 

 (. 2011)نجم، ن بخدمة اآلخرينمو العام يقوم

 ارً عنصباعتباره تباع اإليثار: تضع القيادة الخادمة مبدأ اإليثار الذي يظيره القائد لؤل -2

 فالقائد الخادم يضع احتياجات العاممين في مقدمة أولوياتو ؛لعممية القيادة اأساسي  

Russell, 2001)).  

العمل يعطي " ( أنّ Greenleaf،(1996:8  جرينميف لمنيج الشامل لمعمل: يرىا -3

جع المنظمات إلعادة النظر خص لمعمل" وىذه النظرية تشّ ما يعطي الشّ  خص بقدرلمشّ 
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القيادة الخادمة تبنى عمى أساس ف ؛ألفراد والمؤسسات والمجتمع ككلفي العبلقات بين ا

 ويعّبروا عن ذواتيم في حياتيم المينية والشخصية. ،كي يكونوا أنفسيمتشجيع األفراد 

ة األولى عد خدمة المجتمع من المبادئ األساسيّ باالنتماء لممجتمع: تُ  عورتعزيز الشّ  -4

، حيث يعاني المجتمع ثقافة خدمة المجتمع لمقيادة الخادمة، فيي تسيم في تأسيس

بأنيا Greenleaf) ) التي وصفيا جرينميفديث من فقدان اإلحساس بالجماعة و الح

 (.Greenleaf, 1977:28)"المعرفة المفقودة في ىذا الزمن" 

ى القادة وىو أن يتولّ  ،تقوم القيادة الخادمة عمى مبدأ ميم صنع القرار: المشاركة في -5

نّ  ،تمكين اآلخرين من العمل، ليس عن طريق احتكار السمطة  ما عن طريق إعطائياوا 

(Russell, 2001 ويشار إلى الييكل التنظيمي في ،)؛""باليرم المقموب القيادة الخادمة 

)أبو  ، بينما القائد في قاعدتوقمة اليرم ن فيو ذ يأتي الموظفون والعمبلء واآلخر إ

 (. 2019شريخ،

خرين ل في خدمة اآلة التي تقوم عمييا القيادة الخادمة تتمثّ وترى الباحثة أّن المبادئ األساسيّ      

 ،اتخاذ القرارمة ومشاركة األتباع في لممنظّ  وانتماءٍ من خبلل ما يتمتع بو القائد من إيثاٍر 

 وتشجيعيم عمى خدمة المجتمع.

 أىمية القيادة الخادمة

حيث تسعى ، ةبالدرجة األولى بالموارد البشريّ  في كونيا تيتمّ ( القيادة الخادمة)أىمية  تظير     

تعمل عمى استيعاب  ياكما أن، والنموّ  التطور عمى عيميتمكينيم وتشجخدمة العاممين و إلى 

العمل بروح  عمىأيًضا تشجع و ، وتطويعيا لمصمحة المؤسسة ،المتغيرات الداخمية والخارجية

 . والنموّ  ا يزيد اإلنتاجيةممّ  ،الفريق
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األنماط  المنظمة منينقل القيادة الخادمة  التحول نحو نّ أSpears, 1998) سبيرز )يرى 

كما ، القيادة إلى نموذج جديد، يستند عمى فريق العمل أو المجموعة االستبدادية والتقميدية في

يث ، حالحاليّ  العصر المتسارعة في غيراتعمى استيعاب المت كونيا قادرةً  يتيا فيى أىمّ تتجمّ 

والتغيرات ة التكنولوجيّ  وذلك بسبب التغييرات ؛وأكثر قمقاً  ًا،اليوم أكثر تنافس عالمنا أصبح

 .عمل والمنافسة الدوليةوقوة ال ،انيةالسكّ 

عمى  ادرةً تدار بالقيادة الخادمة تكون ق التي ماتالمنظّ  ( أنّ Keith،2009 ويرى كيث )     

تمبية حاجات ب ال تستطيع أن تفعل ذلك من دون أن تيتمّ  ، وىيخدمة الزبائن بشكل أفضل

ء داخل ، سوايم في تأسيس ثقافة خدمة اآلخرينفالقيادة الخادمة تس ،مةالمنظّ  في العاممين

  . المنظمة أو خارجيا

قو من نتائج عمى ة القيادة الخادمة تظير من خبلل ما تحقّ أىميّ  نّ أ( 2016) مطررشيد و ويرى 

 وىي : ،المجتمعو  المنظمةالتابعين و  مستوى

 ية عمى مستوى التابعينىم  األ

 تيتم بالدرجة األولى بالتابعين فيي: تكمن أىمية القيادة الخادمة في كونيا

 . عور باالستقبلليةالشّ وتمنحيم  ،تحترم الذات اإلنسانية -1

 . القرارات اتخاذ كانتيم من خبلل إشراكيم فيشعر التابعين بأىميتيم ومتُ  -2

 . معيمتعاطف تو  ،م أعماليموتقيّ ، جيودىم رتقدّ و  ،بإنجازاتيم تعترف  -3

 .نجازنيم من القدرة عمى اإلتمكّ  -4
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مما يزيد من  ،ليم مالنمو المتزايد لمتابعين من خبلل توفير فرص التعمّ عمى  تحرص -5

 .إمكانات تطورىم

مردوداتيا  وأنّ  ،لتحقيقيايم شركاء في األىداف التي يسعون ا بأنتخمق لدى التابعين شعورً  -6

 ليم.

 األىمية عمى مستوى المنظمة

تحقيق مستوى أداء تنظيمي عالي من إلى تكمن أىمية القيادة الخادمة لممنظمة في أنيا تسعى 

 خبلل: 

 .ةالتركيز عمى القيمة والميمّ  -1

 .راإلبداع واالبتكا -2

 . االستجابة والمرونة -3

 . ةجيّ االلتزام إلى كل من الخدمة الداخمية والخار  -4

 . من قبل التابعين الوالء التنظيميّ ضمان  -5

  .معيا بسموك واحد تعايشالة و تويات اليرميّ المساختزال  -6

 . المستوياتى خبلل مشاركتيا مع أدنمن  م كل ظروف العمل بواقعيةفي  ت -7

 . عميو من إيجابيات فاعل وما ينطويثمار االتصال الَجنْي  -8

 .المشاكل والصراعات ميلتق -9

 ن مستوى اإلنتاجية.يتحس -10
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 ىمية عمى مستوى المجتمعاأل

القيادة الخادمة عمى مستوى المجتمع كونيا تنادي بالفضائل االنسانية التي تحتاجيا تبرز أىمية 

 :أنيا المجتمعات من خبلل

 يم في تأسيس ثقافة خدمة المجتمع.تس -1

 .بات اآلخرينة من خبلل االىتمام بمتطمّ الخدمة االجتماعيّ  تسيم في تحقيق -2

 دل واإلنصاف.مثل الع ،القيم المثمى التي تصب في الصالح العام زتعز  -3

 في المجتمع. الحاجات اإلنسانية األصمية التي تمبيّ  نجاز الميامّ إتسيم في  -4

ئج عمى مستوى قو من نتامن خبلل ما تحقّ ية القيادة الخادمة تظير أىمّ  وترى الباحثة أنّ       

في تحقيق مستوى أداء  مستوى المنظمة تكمناألىمية عمى و مة والتابعين والمجتمع، المنظّ 

واالعتراف  وتمكينيم احتراميم تكمن فيفمستوى التابعين ، أما األىمية عمى تنظيمي  عالٍ 

يا تكمن في أنّ ف، أما األىمية عمى مستوى المجتمع دتيم عمى التطور والنموّ بإنجازاتيم ومساع

  تعزيز الفضائل والقيم اإلنسانية التي تحتاجيا المجتمعات.إلى تسعى 

 ة القيادة الخادمة في المجال التربوي  أىمي  

ية القيادة الخادمة في المجال ( إلى  مجموعة من النقاط التي تبين أىمّ 2010أشار العجمي )    

 والمتمثمة بما يأتي :  ،التربويّ 

رات المستقبمية في شكل القيادة الخادمة حمقة وصل بين العاممين وبين الخطط والتصوّ تُ  -1

 .التربويةت المؤسسا

 .سة التربويةىداف المنشودة لممؤسّ إلى تحقيق األتُفضي   -2
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 .بعد المفاىيم السمبيةوتُ  ،التربويةتعمل عمى نشر المفاىيم اإليجابية في المؤسسة  -3

 .وتضع الخطط العبلجية البلزمة ليا ،(من مشكبلت العمل )إن وجدت تحدّ  -4

 .تدريبيم وتنميتيم وتعمل عمى ،باألفراد داخل المؤسسات التربوية تيتمّ   -5

كما  ،توظيفيا لصالح المؤسسات التربويةتعمل عمى مواكبة التغيرات والمستجدات بيدف  -6

مثل ىذا األسموب  إلىتحتاج العمل التربوي  طبيعة ( أنّ 2019) أضاف أبو الغنم

من  ثانٍ  تعمل عمى تشكيل صفّ و  ،تسيم في رفع الروح المعنويةفيي  ؛القيادي الحديث

لي ،ستقبلليةليكونوا أكثر فاعمية واالقادة  اميم بالرضا والتفاني في خدمتيم من أجل وا 

 ة.تحقيق أىداف العممية التربويّ 

وترى الباحثة أن الميدان التربوي بحاجة ماّسة إلى القيادة الخادمة نظرًا لخصوصية     

ة في المؤسسات من أىم المنظمات الخدميّ  وطبيعتيا؛ حيث ُتعّد ىذه أىدافو التربوية األخبلقية

طمق طاقات العاممين من أجل تحقيق األىداف، خادم يُ  قيادي   المجتمع، فيي بحاجة إلى نمطٍ 

وأعظم  نفًعا عد أكثرَ تُ  فيي لمميدان التربويّ  ،فإذا كانت القيادة الخادمة ميمة في كافة الميادين

 .أىمية

 خصائص القائد الخادم

لى أدبيات القيادة الخادمة نبلحظ أنيا حاولت التمييز بين القيادة الخادمة ونظريات بالرجوع إ     

ع بيا القائـد الخـادم،  ومـن بـين أكثـر ات التي يتمتّ القيادة األخرى عمى أساس الخصائص والسموكي

ز طورىـــا ســـبير رت خصـــائص القائـــد الخـــادم فـــي الوقـــت الحاضـــر النمـــاذج التـــي النمـــاذج التـــي فّســـ

(Spears, 1996ولـوب ) (Laub, 1999( ورسـل وسـتون )Russell &Stone, 2002 و )
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  & Sendjaya, Sarros ).سينجايا وساروس وسانتورا (،Page & Wong,2000بيج وونغ )

Santora, 2008).   

( الذي يشغل حاليا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمركز Spears،2010قدم سبيرز )     

ُتعد أساسية عشر خصائص  من، نموذجًا (2008)( لمقيادة الخادمة منذ عام Spearsسبيرز )

األصمية لغرينميف  بعناية في الكتابات من النظر وذلك بعد عدة سنوات ،لتنمية القائد الخادم

(Greenleaf) ، يرى أنيا ذات أىمية كبيرة  ،مجموعة من عشر صفات لمقائد الخادمفقد حّدد

 ىي :  ،وىذه الخصائص ،الخادموحاسمة لتطوير القائد 

ميارات تيم وامتبلكيم لاقدر تقييم القادة بمستوى : يتم عادة (Listeningاالستماع ) -1

ذ يجب أن إ ؛لمقائد الخادمأخرى . بينما ىناك ميارات ىامة واتخاذ القرارات ،التواصل

فالقائد الخادم يجب عميو أن يعرف  ؛لآلخرين يتحمى باالىتمام العميق، واالستماع بانتباهٍ 

، مع أخذ اإلنصات لما ُيقال لذا يجب عميو ؛المجموعة التي يخدمياأفراد احتياجات 

 .القائد الخادم ة لنموّ ىذه عممية أساسيّ  ، ومن التفكير فيما ُيقال منتظمةٍ  اتٍ فتر 

فريق بعد ع احتياجات الالقائد الخادم م: من الميم أن يتعاطف ( Empathyالتعاطف )  -2

والقائد الخادم يجب  ،شخصياتيم قبميم ويتعرف عمىتالناس يحتاجون لمن يف ؛أن يفيميم

أن يرفض أحياًنا  إلى رّ اضطُ  ، حتى لوويتقبميم أن يفترض النية الحسنة في معاونيو

 .وى أدائيممست

والشفاء ، القوة في القيادة الخادمة من أىم عناصرُتعّد : (Healing)فاء الشّ  أو المعالجة  -3

 ،مكسورة لدييم نفوس الناس كثير منف ؛اآلخرين مو في شفاء الذات وشفاءالن يعني
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القائد الخادم يجب أن يمتمك القدرة عمى و ، رعة في المشاعمن جروح متنوّ  انونويع

 المساعدة في تكميل من يتعاممون معو.

ع يرف واإلدراك الذاتيّ ، المحيطة واإلدراك العام لؤلمور : الوعي( Awarenessالوعى ) -4

 ،تي يعيشياوالقيم ال ،عمى فيم القضايا األخبلقية من مستوى القائد الخادم، ويساعده

ة ا عمى رؤية أكثر الحاالت دقّ فعمى القائد الخادم أن يكون قادرً  ؛يا الفريقويجب أن يعيشَ 

دراك ليس ىذا اإل ر من زوايا أكثر تكامبًل. إنّ و األم والحكم عمى ،الصورة الكمية داخل

 ؛لمقائد ا ومنبوٌ أحيانً  عمى القمقٌث ، باعالعكس عمى ىو يدوء والسكينة، بلجالًبا لم

 .راه واليقظة من صفات القائد الماىفاالنتب

 من السمطة التي بدالً  ،اإلقناعاستخدام عمى القائد الخادم : (Persuasionاإلقناع ) -5

 ،اإلذعان، القائد الخادم ينشد إقناع اآلخرين عوًضا عن إجبارىم عمى يمنحيا المنصب

لمقيادة، وبين  التقميديّ  التمييز بين النموذج السمطويّ طرق أحد أوضح وىذه الصفة ىي 

 في بناء وحدة الرأي داخل الٌ فعّ  ، الذي يجب أن يكون لو دورٌ الخادم نموذج القائد

 . مةالمنظّ 

يصال الرؤية الكبرى إوىي قدرة القائد عمى  :(Conceptualizationتكوين الرؤية )  -6

القائد يجب أن  يعني أنّ  رؤيويّ  مؤسسة ما من منظورٍ إلى النظر  إنّ  لعاممين لديو،إلى ا

فالقائد الخادم عميو ؛ ا وخبرةً ة نظامً ىذه الخاصيّ  تتطمبو  ،ةما وراء الحقائق اليوميّ ر فييفكّ 

 . ةة اليوميّ جات الحاليّ باالحتيا ، واالىتماملرؤيوي البعيد األمدا التفكير ينتوازن بيجاد إ

درك الدروس ة التي تتيح لمقائد الخادم أن يُ : البصيرة ىي الخاصيّ (Foresightالبصيرة ) -7

 ، التخاذ قرار ماأحداث الحاضر، والنتائج المتوقعة مستقببًل  من الماضي، ومن المستفادة
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ئد فعندما يفقد القا ،لموضع الحالي والماضي والمتوقع مستقببًل ما تتطمب الدراسة والتأمل إنّ 

 .اغير أن يقودى ، فيتفاعل ىو مع األحداث مناألحداث تتحكم بو فإنّ  ؛البصيرة

سة فاظ عمى ثروة المؤسّ القائد أن دوره ىو الح : يرى(Stewardship)واإلدارة اإلشراف   -8

التزام  القيادة الخادمة عمى أنيا إلىوُينظر ، واستخداميا لمصمحة المجتمع ،ومواردىا

سيطرة ة من الّ ُيعّدان أكثر أىميّ  االنفتاح واإلقناع ، وأنّ وخدمتيم لمساعدة اآلخرين

 والمراقبة.

: القائد الخادم (Commitment to the Growth of Peopleاآلخرين ) بنموااللتزام  -9

ولذلك ينبغي أن  ا؛أتباعً ارىم باعتبإسياماتيم  الناس لدييم قيمة فعمية تتجاوز يقتنع أنّ 

 .تباعة لؤلوالروحيّ ة  والمينية خصيّ النواحي الشّ  ي نموّ يغذّ 

وىو السعي نحو بناء إحساس روح  :(Building Community) مترابطٍ  مجتمعٍ  بناء -10

 قويّ  بل الكفيمة لبناء مجتمع، فالقائد الخادم يجد الس  الجماعة بين العاممين في المنظمة

 ،خدمتو من خبلل استثمار الطاقات المادية والبشرية ويسيم في ،مؤسستوداخل مترابط 

 روح المشاركة من الجميع. وتعزيز

لكنيا ببل شك تعمل عمى زيادة ، ا من القائدا كبيرً ىذه الخصائص العشر تتطمب مجيودً        

الباحثان بيج  الخصائص التي ارتآىا أبرز ، أماىم والكفاءة ألولئك القادة الخدمالتواصل والتفا

فقد قسمت إلى خصائص مميزة لمقيادة الخادمة باعتبارىا ( Page & Wong, 2000وونغ )

 :عمى النحو اآلتي أقسام ةأربع
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د ائلقبسمات ا، ويتعمق ىذا ة القائدشخصيّ ة نوعيّ ق بي ما يتعمّ أة: خصيّ الخصائص الشّ  -1

ى ثبلث سمات عم ، واشتمل ىذا المحوردافعيتوومصداقيتو و مو عمى قيَ  زالتي تركّ 

 ضع والخدمة.زاىة والتوا: الن، ىيةيّ رئيس

ارتباط القائد باآلخرين من خبلل تنمية بمدى وتتعمق ية نحو اآلخرين: الخصائص الموجّ  -2

عمى  ر، ويشتمل ىذا المحو تو مع األفراد والتزامو بتطويرىموتنمية عبلقا ،الموارد البشرية

 وتطويرىم. خرين وتمكينيم العناية باآل

 يركز، و تحقيق اإلنتاجيةقدرة القائد عمى عمى : وتستند ية نحو الميامّ الموجّ  الخصائص -3

لئلمساك بزمام  القيادةمفاتيح و  ،األىداف ووضع ،الرؤية المستقبمية عمى رىذا المحو 

  .األمور

داخل لعمميات ا عمى قائدال وتتعمق بكيفية تأثيرالعمميات:  ية نحوالخصائص الموجّ  -4

، وتعتمد عمى وتطويره نظام منفتح ومرن عمى قدرة القائد عمى بناء وتعتمد، المنظمة

 واتخاذ القرار. ،قوبناء الفري  ،لنمذجةاىي:  ،ةثبلث ميارات رئيسيّ 

( خصائص القيادة Sendjaya et al., 2008) وآخرون سينجايابينما صنف الباحثان      

 عمى النحو اآلتي:الخادمة 

 ،سةتطوير رؤية المؤسّ في  بمساعدة اآلخرينيعمل عمى ، فالقائد االلتزام والعمل -1

 كونو قدوةً ، استمرارية العمل االلتزام ألجل ىعمأيًضا  ويساعدىم ،العمل وحبّ 

 .تباعؤلل

المشاكل التي تواجو العاممين بإقامة  : يحرص القائد عمى حلّ العاممين مشكبلت حلّ  -2

 . التي يمتمكونيا واألفكار الخبراتويساعدىم عمى تسخير  ،نماذج عممية
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 مشتركةٍ  سة من خبلل عممياتٍ تعزيز االنخراط بشكل واسع لجميع العاممين في المؤسّ    -3

 (. 2019أبو شريخ،) لمجميع

الصدق والوعي  :مثل ،ا لئللياممصدرً  عدّ تُ  ع بميزاتٍ القائد الخادم يتمتّ  وترى الباحثة أنّ       

فيو مستمع ي العقبات، وبما أنو يضع مصمحة تابعيو قبل مصمحتو، والتعاطف والقدرة عمى تخطّ 

ين عمى رؤية ساعد اآلخر رؤية توال يتخذ القرارات الفردية، ولديو  ،يؤمن بالعمل الجماعيّ ، جيد

 واستغبلليا.لدييم ات الموجودة اإلمكان

 أبعاد القيادة الخادمة

خدمت لقياسيا التي استُ لنماذج واستعراض ا، ألدبيات حول القيادة الخادمةا مراجعةمن خبلل  

( ونموذج Patterson, 2003نموذج باترسون ) :ىي، ةنماذج رئيسيّ  ةتستعرض الباحثة ثبلث

( Liden et al., 2008)نيوآخر ليدن ونموذج  Barbuto &Wheeler, 2006))باربوتو وويمر

  والتي تضمنت عددأ من األبعاد:

 ص في: سبعة أبعاد لمقيادة الخادمة تتمخّ ن الذي تضمّ ن ينموذج ليدن وآخر 

 الموكمة والميامّ  ،مةوالتي تعني المعرفة التي يمتمكيا القائد عن المنظّ  :الميارات المعرفية -1

 يم.عمى تقديم الدعم والمساعدة لمتابعين وتسييل ميامّ  ابحيث يكون قادرً  إليو؛

 العمل إتمام ميامّ  وكيف يتمّ ، وتحديد متى يظير في تقديم التسييبلت لآلخرين: التمكين -2

 يا.عمى أتم وجو، إضافة إلى المساعدة في تحديد المشكبلت وحمّ 

 المرؤوسين جل نموأمن تقديم االىتمام الحقيقي والتي تعني  :مساعدة المرؤوسين -3

 .وخارجو داخل نطاق العمل والعاطفيّ  من خبلل االىتمام بتقديم الدعم العمميّ  وتقّدميم
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استخدام العبارات واإلجراءات الواضحة لآلخرين، وتمبية : أوالً  بالمرؤوسين االىتمام -4

 احتياجاتيم في العمل واعتبارىا أولوية.

نصافٍ  وصدقٍ  وذلك بالتعامل مع الجميع بعدالةٍ : رف بأخبلقالتصّ  -5  .وا 

 .ةم تجاه اىتمامات اآلخرين الشخصيّ إظيار االىتما: المعالجة العاطفية -6

ومساعدتو  المجتمع بأىمية تطوير اقي  حقي اأن يمتمك القائد وعيً :  المجتمعااللتزام بتطوير  -7

 (. 2016،سيف )عبدالفتاح وأبو

 

 : في اآلتي : أقر سبعة أبعاد لقياس القيادة الخادمة تمثمت (Patterson, 2003)نموذج باترسون

 .االجتماعيّ نى الذي يتضمن تقبل اآلخرين في المع المعنويّ  : ويقصد بيا الحبّ ةالمحبّ  -1

بدا ،: إبداء االحترام لممرؤوسينالتواضع -2  . كر واالمتنان لمفريق العاملء الشّ وا 

 .فقط من الحاجة؛ وليس في وقت الرخاء : تقديم اآلخرين عمى النفس عمى الرغماإليثار -3

 . نافذة تعينو عمى دفع أداء الفريق: أن يمتمك القائد بصيرة الرؤية -4

تييئة يم مع يلإالموكمة الفريق في تنفيذ الميام  ضاءعمى أع : تشمل االعتمادالثقة -5

 .الظروف المحيطة بالفريق

، والقبول اتد لمفريق، مع تفويض الصبلحيّ ق باإلنصات الجيّ ىذا يتعمّ و  :التمكين -6

 . بالمساءلة

ف العمل المكمّ  حبّ : وىذه تنطوي عمى الرغبة الحقيقية لدى القائد في الرغبة في الخدمة -7

 (.Patterson, 2003ستعبلء عمييم )اال؛ ال لآلخرين بو خدمةً 

  :( (Barbuto & Wheeler,2006باربوتو وويمر نموذج دراسة
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  واعتبار احتياجاتيم أولوية. ،ميقة لدى القائد في خدمة اآلخرينر عن رغبة ع: يعبّ اإليثار -1

والتخفيف من ، القائد عمى رفع معنويات األتباع عن مدى قدرة ر: يعبّ االحتواء العاطفي -2

ية من ، خالةيّ بيئة عمل صحّ  مشكبلتيم، في ظلّ  حلّ  ما يساعدىم فيمعاناتيم ب

 . الصراعات السمبية واألزمات

في اآلراء من خبلل  ر عن نجاح القائد الخادم في بناء توافق جماعيّ : ويعبّ اإلقناع -3

 . ضغوطات سمطوية األىداف، بدون أيّ نحو تحقيق  الواضح واليادئ والمستمرّ  الحثّ 

والتنبؤ بالعقبات  ،يطةروف المحر عن قدرة القائد الخادم عمى الوعي بالظّ : تعبّ الحكمة -4

 .المستقبمية

المنظمة  عن مدى اىتمام القادة الخدم ليس بأتباعيم داخل ر: تعبّ ةالمسؤولية التنظيميّ  -5

 . وتأثيرىا في المجتمع وعبلقتيا بو، ؛ بل بالمنظمة ككلفحسب

، الخادمة بالقيادةالمتعمقة السابقة  العممية والدراسات راجعة األدبيات واألبحاثوبعد م     

الدراسة الحالية سوف  نّ فإ ؛احتوتو من مجاالتما عمى نماذج قياس القيادة الخادمة، و واالّطبلع 

بلئم طبيعة مجتمع الدراسة، ، التي تتناسب مع ىدف الدراسة، وتُ لمجاالتىذه امن خمسة تعتمد 

 :ىيالمجاالت وىذه وتتضمن جميع األبعاد السابقة 

ماليم عمى منح اآلخرين  السمطة والصبلحية لكي يتمكنوا من إتمام أعويعني  :التمكين -1

، والتأكيد  عمى ممرؤوسين المباشرينوخصوصًا ل ،التسييبلتوتقديم  الوجو األكمل،

ويرى ، (Russell & Stone, 2002)، والمشاركة في اتخاذ القرارات العمل كفريق

د اإليمان الفعل الذي يقوم بو الشخص ويولّ أن التمكين ىو ( Spears, 2005سبيرز)

 يم القدرة عمى القيادة. باآلخرين، ويمنح
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نتاجً  أكثر منافسةً وجعميا  ،ماتكونو طريقة جديدة لتغيير المنظّ  ،التمكين ضروريّ ف       من  اوا 

والعمل عمى تطبيق  ،خبلل رفع الروح المعنوية لمعاممين، ومنحيم الفرصة لبلبتكار والتطوير

أن لمتمكين فوائد متعددة تعود  2010)، ويرى األصقو )القرارات التي يشاركون في اتخاذىا

 يرين، وتكمن ىذه الفوائد في اآلتي:لمدعمى العاممين والمؤسسة وابالمنفعة 

من  ماتلدى العاممين في المنظّ  لتنمية اإلبداعا التمكين عامبًل ميم   عدّ يُ بالنسبة لمعاممين:  - أ

العنان لتفعيل معارفيم وقدراتيم ويطمق ليم والصبلحية لتنفيذ مياميم، خبلل منحيم السمطة 

 .والفاعمية واالنجاز يمنحيم الشعور بالرضاكما ، واإلنتاج لمعمل اقةويمنحيم الطّ  ،االبتكارية

اد الفريق، وتتمكن فرد من أفر  : تستفيد اإلدارة من مجاالت القوة عند كلّ بالنسبة لممديرين - ب

ا االستغبلل األمثل لمموارد البشرية والمادية، وبالتالي تصبح أكثر حماسً من الوصول إلى 

 .ونجاًحا

تاج كونيا يادة اإلنعمى التكيف وز سة مرنة، وقادرًة سة: التمكين يجعل المؤسّ بالنسبة لممؤسّ  - ت

في تحقيق ، مما يساعد ، وزيادة مشاركتيميموقدراتالعاممين  اتتسيم في تطوير إمكان

ورسم الخطط بعيدة  ،أىدافيا، ويتيح الوقت أمام الرؤساء لمتركيز عمى الشؤون االستراتيجية

 ة.ة الروتينيّ اليوميّ  ربداًل من متابعة األمو  ،المدى

وتحفيزىم عمى العمل ، روحيم المعنويةيم في رفع وترى الباحثة أّن تمكين المعممين يس       

واالعتراف بمياراتيم، وتنميتيا بالتدريب،  واإلنجاز من خبلل منحيم الشعور بالمكانة واألىمية

شراكيم في اتخاذ القرارات، وتحمل المسؤولية تجاه الميام المطموبة ضمن حدودٍ  ن م واضحةٍ  وا 

 ة.المدرسأجل تحقيق أىداف 
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ة من أجل تحقيق خصيّ و لذاتو وتجاوز مصمحتو الشّ ىو خبلص القائد من حبّ  :اإليثار -2

 وخدمتيم بكافة الطرق واألساليب ،معيم مصالح اآلخرين، وقيامو بالواجب اإلنسانيّ 

(Barbuto & Wheeler, 2006 ،)مجاني يتمثل في نكران  ويعرف بأنو عطاء

من عناصر  يثار عنصًرا ميًمااإل عدّ ، ويُ مع عدم توقع أي شيء في المقابل ،تالذا

التي يجب أن يمتزم بيا القائد، عمى اعتبار أن القيادة الخادمة أنموذج  السموك اإلنسانيّ 

الشخصية، وتعزز  ، فيي تخدم بشكل مباشر القيمدة األخبلقية القائمة عمى اإليثارلمقيا

ة قادة يمتمكون الميارات القياديّ تطوير المؤسسات يتطمب وجود  ذ إنّ إ القيم والمعتقدات؛

 (.Beatty & Quinn, 2012) اآلخرين ة التي تستند إلى اإليثار وحبّ واألخبلقيّ 

المميز ليا ىو العنصر ادة الخادمة، و عبر عن جوىر القييُ وترى الباحثة أن اإليثار       

ولمعرفة ىذه  يعممون معو عمى حاجاتو، نوالذي يعني أن يقدم القائد حاجات غيره ممّ 

عمى ومدافعًا عن حقوقيم، وحريًصا  لظروفيم، ، ومتفيًمامنيم ون قريًباالحاجات يجب أن يك

يمتزم يجب أن قواعد السموك التي  إحدى يشكل اإليثارلذا  ل عمميم،سيّ توفير الوسائل التي تُ 

 مدرسةتحقيق أىداف الالتي سوف تدفعيم إلى لممعممين  من أجل تحقيق الخدمةالمدير بيا 

  فيما بعد.

ممة ليم، شير إلى اىتمام القائد بأتباعو، وتقديم الرعاية الكات )العاطفة الفّعالة( : ةالمحب   -3

إظيار عمى (، فالقيادة بالمحبة تركز Dennis, 2004)واحتراميا مأفكارى وتقدير

م ميم وتفيّ ، وتقبّ وخارجو داخل إطار العمل االىتمام تجاه اىتمامات اآلخرين الشخصية

ويرى ، لفمسفة القيادة الخادمة أداة رئيسيةً  ُتعدّ ة ظروفيم، والتعامل معيم بعدالة، فالمحبّ 
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( أّن القيادة الخادمة المستندة إلى Keith & Newstorm, 1999)ونيوستورم كيث 

 محبة تقوم عمى مجموعة من األركان، ىي:ال

مؤسسة التي يقودىا للتي يرأسيا: عمى القائد أن ينظر إلى اا حب القائد لممؤسسة - أ

التي تستند ، والقيم ، من أجل فيم رسالتيا، واإليمان بأىدافيانظرة حب ومودة

قل ىذه الرسالة والقيم واألىداف إلى اآلخرين، وبالتالي يقودىا إلى إلييا، ون

 لنجاح واالرتقاء.ا

واالحترام والرعاية  واالىتمام لمحبةجون إلى ائد لؤلتباع: إّن األتباع يحتاالقا حبّ  - ب

، وزيادة من أجل تأكيد ثقتيم بأنفسيمواإلنصات آلرائيم وتمبية احتياجاتيم، 

 .رضاىم، وتحقيق ما يطمحون إليو

، ومساعدتو تقديم الخدمة د لممجتمع من خبللالقائ حبّ  جتمع: إنّ حب القائد لمم - ت

بمشكبلتو واالسيام الفاعل بتقديم حمول ليا  عمى التطور والتقدم، والوعي الحقيقيّ 

 ة.ة عمى المحبّ المبنيّ  ومرتكزاتيا من مبادئ القيادة الخادمة ُتعدّ 

ة األخبلقية التي تخمو من األنانية وحب حب القائد لنفسو: ويقصد بيا المحبّ  - ث

بة في قيادة نفسو حب ذاتو ويحترميا ال يجد صعو السيطرة، إنما القائد الذي ي

، وتفقد أحواليم، ورعايتيمحب اآلخرين خرين، فمحبتو لنفسو تدفعو إلى دة اآلوقيا

 وتفيم مشاعرىم واحتياجاتيم.

ويترجمون ىذه المحّبة يعاممون تابعييم بمحبة واىتمام، الخدم  وترى الباحثة أّن القادة      

 وفيم حاجاتيم ،عن أخطائيم، والتجاوز العاممين وتقبميمتفيم ظروف و ، دباالستماع الجيّ 

عمى نقاط ب والتغمّ  لدييم، واكتشاف نقاط القوة والضعف ،روالتطوّ  ومساعدتيم عمى النموّ 

 وتعزيز نقاط القوة وتطويرىا، عندىا تحدث الفاعمية والتأثير. ،عفلضّ ا
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قدرة القائد عمى التغمب عمى التكبر واالستعبلء، والتركيز عمى اآلخرين  ويعني: التواضع -4

تقديرىم واحتراميم وتقديم الشكر و  ووضع احتياجاتيم فوق احتياجاتو، من داخل نفسو،

أقرب إلى موظفيو، ويزيل الفجوة ، فتواضع القائد يجعمو (2016 )رشيد ومطر، يميلإ

 ،يجعميم متقبمين لومن آرائيم وخبراتيم وتجاربيم، فبينو وبينيم، مما يسمح لو االستفادة 

 .2019)وبالتالي سيدفعيم ذلك إلى إنجاز مياميم بأفضل صورة ممكنة )السر،

يقترن مع معرفتو واقتناعو ة عندما ويعد التواضع من أبرز خصائص القائد الناجح، خاصّ       

واالعتراف  ا يساعده عمى معرفة أخطائوممّ  ،يمتمكيا باعتباره قائًداالتام بنقاط القوة والضعف التي 

، وينجم عن ذلك زيادة ثقتو بنفسو، ويدل عمى شجاعتو وحكمتو، وبالتالي سيكون بيا وتصحيحيا

 (. 2007في األتباع بشكل أفضل )الحسين والديمجان،ا عمى التأثير قادرً 

من األمور الميمة التي ُيعّد مع جميع العاممين في المدرسة  وترى الباحثة أن تواضع المدير     

الجميع، وىذا يجعمو االىتمام بيا من أجل تكوين عبلقات إنسانية جيدة مع لممدير الخادم ينبغي 

د لدييم مما يسمح لو االطبلع عمى آرائيم وخبراتيم ومشاكميم واحتياجاتيم، ويولّ أقرب إلييم، 

 ل.ي سيكون تأثيره عمييم أفضوبالتال ،الشعور بأنو جزء منيم

بحيث  إليو المعرفة عن المؤسسة والميام الموكمةالقائد تمثل في حيازة ي التنظيم اإلداري: -5

لدعم وتقديم المساعدة وا ،من التوزيع المناسب لؤلفراد والواجبات ويكون في وضع يمكن

 Liden etن )و وقد سماىا اليدن وآخر (،  2018)العودة، وتسييل ميام اآلخرين، الفعال

al., 2008 )بالميارات المفاىيمية أو بالميارات المعرفية. 

ر عن عبّ الذي يُ الذي يقع عمى عاتق القائد الخادم  (التنظيم اإلداريّ )وترى الباحثة أن        

، وكيفية تحقيق ىذه األىداف، وأىدافيا مة التي يديرىاامتبلكو لممعرفة الكاممة حول رؤية المنظّ 
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وتسيل ميام  ،ة الحديثةجيّ ومبتكرة تواكب التطورات التكنولو  بأفكار جديدةوالتغمب عمى المشكبلت 

 يم في نجاحو وتساعده في تحقيق األىداف المرجوة.عّد من األمور الياّمة التي تساآلخرين يُ 

 Organizational Citizenship Behavior ثانيًا: سموك المواطنة التنظيمية

 تمييد: 

خبلل  المفاىيم المعاصرة التي جذبت انتباه الباحثين  من التنظيمية نةواطَ مُ سموك الُيعّد       

المنظمات واالرتقاء بمستوى فعاليتيا يجابي عمى أداء إمن أثر  لما ليااضية؛ السنوات الم

أثمن الموارد التنظيمية التي  من عدالوثيق بالعنصر البشري الذي يُ  وذلك الرتباطيا ،وكفاءتيا

( Bolon, 1997كما ورد في )( Katz,1964)اتز كويرى سة أو فشميا. نجاح المؤسّ في تسيم 

سات ضعيفة وغير ىي مؤسّ  ة فقطيم الرسميّ عمى قيام العاممين بميامّ  مات التي تعتمدالمنظّ  نّ أ

 ا ما تحتاج المنظمات إلى قيام العاممين بميامّ غالبً إذ  ؛ادرة عمى الصمود في المدى البعيدق

الرسمي المطموب منيم والذي يعرف بسموك المواطنة  والدور ظيفيّ الو  تتجاوز توصيفيم

 .ةالتنظيمي

ن التأثير والنجاح إلى أ  Hellriegel & Slocumm, 2004)) ىيمريجل وسموكم ويشير      

أن تكون قادرة عمى تعزيز األفكار والقيم  فقيادة اليوم يجب ؛ان بنوعية القيادة كثيراً يتأثر  التنظيميّ 

فالقائد الذي يعمل عمى تحفيز موظفيو لمقيام بأكثر مما  ؛ ر في سموكيمتؤثّ ط اآلخرين، و نشّ التي تُ 

وتقديميا عمى حاجاتو  ،تيمواالىتمام بحاجا، ليمبوصفو قدوة عن طريق العمل  متوقعىو 

 ويجعميم يتصرفون بشكلٍ  ،سيزيد من ثقة مرؤوسيو فيوىم والحرص عمى تقدميم ونموّ ة، خصيّ الشّ 

 Liden, et) نةواطَ من سموكيات المُ ا لممجتمع تعكس مستوى متقدمً ، ويخمقون قيمة أخبلقيّ 

al.,2008.) 
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  نة التنظيميةواط  مفيوم سموك الم  

ىناك عدة  نجد أنّ ة نة التنظيميَ واطَ ق بدراسة سموك المُ المتعمّ  األدب التربويّ  عند مراجعة     

، و"سموك الدور المكمف"موك غير منيا: "السّ  ،عمى ىذا النوع من السموك طمقتأُ  ياتٍ مسمّ 

"، و" العفوية أو التمقائية التنظيمية" والمصطمح "، و" سموك المواالة والتأييد االجتماعيّ اإلضافيّ 

 ة". نة التنظيميّ واطَ " سموك المُ  ىو األكثر شيوعاً 

أنو ذلك السموك  عمى( ةنة التنظيميَ واطَ سموك المُ ) (Organ, 1990) أورجانف عرّ      

عمى الجوانب  ايً ة، ويعتمد كمّ ة الرئيسيّ االختياري الذي يقع خارج نطاق األدوار الوظيفيّ الطوعي 

ويؤدي  مل عمى مكافآت أو حوافز نتيجة القيام بو،ت، وال يشن األفراد داخل المنظمةالتعاونية م

سموك طوعي ذاتي ه بأنو اففقد عرّ ( 2018أما نجم وكريم ) إلى زيادة فعالية المنظمة وكفاءتيا.

، ةفع النقدي وال يخضع لقواعد رسميّ دّ وال يرتبط بال ،سميةويتخطى الميام الرّ الفرد، بو يقوم 

 ,Yen, Li & Niehoff) لي ونييوفيان و . بينما عرفو ةوييدف إلى تحقيق األىداف التنظيميّ 

تتضمن مساعدة  مباشرة غيرالعمل بطريقة  نشطة التي يقوم بيا الفرد إلنجاز( بأنو األ2008

 ،والمشاركة الفاعمة في عممية اتخاذ القرار وقواعدىا، ، والمحافظة عمى أنظمة بيئة العملاآلخرين

و أعمال أنّ  عمىأيًضا ف عرّ ويُ  .رشكوى أو تذمّ  العمل دون إبداء أيّ  ل ظروفعن تحمّ  فضبلً 

وأدوار تطوعية اختيارية تتجاوز نطاق المكافآت والحوافز الرسمية، ويمارسيا الموظفون بيدف 

 لمنظمة، وتسيم في تحقيق أىدافياوتعود بالفائدة عمى ا اآلخرين، ولمساعدة حاجاتيمإشباع 

 (. 2014القحطاني،)

فجميع  ؛سموك المواطنةحول مفيوم   اىناك اتفاقً  نّ إ :يمكننا القول من التعريفات السابقة      

ال يدخل ضمن و  ،الفرد ذات نابع مناختياري تطوعي سموك ىو التعريفات تتفق عمى أنو 
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وافز بنظام المكافآت والح وال يرتبط بشكل رسميّ ، الوصف الوظيفيّ المتطمبات المفروضة في 

 اءتيا.أىداف المنظمة وزيادة كفيم في تحقيق يسمة، و المعمول بيا في المنظّ 

 ةنة التنظيمي  واط  خصائص سموك الم  

ة يتصف بمجموعة نة التنظيميّ واطَ من خبلل استعراض المفاىيم السابقة، نبلحظ أن سموك المُ     

 :في اآلتي تمثمتفقد ( 2003) من الخصائص، وكما أشار إلييا حامد

 .الفرد بشكل ذاتيّ لتي يمكن أن يقوم بيا ينبع من األدوار اإلضافية ا اختياريّ و سموك أنّ  -1

 مة.ة لممنظّ تو من خبلل نظام الحوافز الرسميّ فأال تتم مكاأّنو  -2

 ضمن التوصيف الوظيفي. وغير محدد ،لميام المطموب إنجازىايفوق ا أنو سموك طوعيّ  -3

 مة.يم في زيادة فاعمية المنظّ أنو سموك يس -4

 أىمية سموك المواطنة التنظيمية

 ةنة التنظيميّ واطَ مجال سموك المُ في ا من الدراسات كثيرً  أنّ  إلى( 2003) العامريأشار      

في تحقيق  وفاعميتيا ة المنظمةا فيما يتعمق بكفاءخصوصً  ،ماتموك لممنظّ السّ  ىذاأىمية نت بيّ 

وزيادة عمميات اإلبداع وسرعة المنظمة لبلستجابة  ،واالستخدام األمثل لمموارد المتاحة ،أىدافيا

الحراحشة والخريشا ا لما ذكره كل من معيا. ووفقً  يا عمى التكيفوقدرت ،لممتغيرات البيئية

تكمن أىمية سموك المواطنة التنظيمية في زيادة فاعمية المؤسسات (  2003وحامد )، 2012))

 :اآلتي من خبلل

 . ددفين الجُ تعزيز إنتاجية الموظّ  -1

 .ةسأداء المؤسّ  مة لتحسينقيّ  مقترحاتٍ وذلك من خبلل تطبيق  ؛تعزيز اإلنتاجية اإلدارية -2
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 . فين واىتماماتيمتقديم تغذية راجعة عن أفكار الموظّ   -3

 . بشرية والمادية لزيادة اإلنتاجيةتحرير الموارد ال -4

 . النادرة لمحفاظ عمى مستوى األداءتقمل من الحاجة لتخصيص المصادر  -5

 .ةالمجتمعيّ مات مثالية داخل المنظّ  عمى وجود بيئة عمل ةنة التنظيميّ واطَ يساعد سموك المُ  -6

ي إلى ا يؤدّ ممّ  ،إلى خفض معدالت دوران العمل والغياب نة التنظيميةواطَ يتيح سموك المُ  -7

 استقرار وظيفي.

 في العمل.وتعزيزىا  ،واالتجاىات اإليجابية ،واإليثار ،تنمية روح المبادرة -8

 خصية.اإلسيام في تغميب مصمحة العمل عمى المصمحة الشّ  -9

 من الصراعات داخل المؤسسة. الحدّ  -10

بحيث يكون  ؛نة إلى تحسين العبلقة بين اإلداريين والموظفينواطَ سموك المُ ُيفضي  -11

 السموك ناتج عن االحترام المتبادل بينيم.

 عن باقي العاممين. تو بشكل مستقلّ تحقيق الفرد لذاتو وشعوره بأىميّ  -12

 روح اإلنجاز في العمل.غرس تشجيع التطور الميني و  -13

 مما ينعكس إيجابًا عمى أدائيم. ،تطوير جماعات العمل لمياراتيم وتقوية ثقتيم بأنفسيم -14

نة في المؤسسات التربوية واطَ ممارسة سموك المُ  ( أنّ 2016ويضيف عبد المجيد والعوفي )     

لدييم حب العمل  فرادٍ أل التكوين والتطوير يسيم فيو يساعد في إيجاد مناخ تعميمي تربوي مبدع، 

المدرسة ككل، ويؤدي إلى عمى أداء إيجاًبا التطوعي التطويري لممدرسة، وبالتالي ينعكس 

 .بما يحقق أىداف التربية والتعميملمورد البشري ااستثمار 
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يتضح لنا مما سبق األىمية الكبرى لممارسة ىذا السموك وتأثيره في العديد من الجوانب       

، وتنمية اإلبداع ،العبلقات التنظيمية ، وتحسينسيّ والمؤسّ  ين األداء الفرديّ ي إلى تحسالتي تؤدّ 

الشخص الشعور باإلنجاز ، كما يمنح وقدرتيا عمى المنافسة وبقائيا، المؤسسات وتعزيز حماية

 ف.عادة لمموظّ والسّ  مقومات الّرضامن أىم  الذي ُيعدّ 

 ةنة التنظيمي  واط  أبعاد سموك الم  

ومجاالت،  ويو ىذا السموك من أبعادٍ ما يحتعمى لم يتفق الباحثون في مجال سموك المواطنة      

، ةنة التنظيمية يتكون من خمسة أبعاد رئيسيّ واطَ سموك المُ  أنّ  إلى أغمب الدراسات تشير إاّل أنّ 

 وموران ديباوالو  ،(Polat، 2009) بوالتإليو  شارأ(، و Organ, 1988) اورجان دهحدّ  ما وىذا

Dipaola & Moran,2001)( وأبو تايو ،)عمى النحو  ( وىي2015لشنطي )(، وا2012

 :اآلتي

و نحو مساعدة اآلخرين في العمل، مثل التطوع  لمساعدة : ويعني السموك الموجّ اإليثار -1

الظروف الطارئة فين الجدد وقميمي الخبرة والميارة، والقيام بأعمال الموظفين في الموظّ 

 .إجازاتيمأوقات و 

 الموكمة إليو ضمن الوصف الوظيفيّ  ف بالميامّ قصد بو قيام الموظّ ويُ مير: وعي الضّ  -2

ف يتجاوز المستويات المطموبة في األداء الموظّ  ، أي أنّ ىو متوقعا ممّ أفضل بطريقة 

وعدم إضاعتو، واحترام األنظمة والموائح، واستثمار الوقت  ،من حيث التفاني في العمل

 .مةالمنظّ موارد والحفاظ عمى 
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دراك الموظف ارظيياسة: وتعني إالكَ  -3 مع  ونتائجو آلثار سموكو احترام اآلخرين، وا 

 راعات بين الزمبلء،الصّ  اآلخرين، من خبلل الحفاظ عمى مشاعرىم، والمساعدة في حلّ 

 ب إثارة المشاكل معيم أو التعدي عمى حقوقيم.وتجنّ 

دون تذمر أو العمل وأعبائو األشخاص لمتاعب  ملقصد بيا مدى تحّ ويُ ة: الروح الرياضيّ  -4

ثارة المشاكل ألسباب تافية، ب إضاعة الوقت في التذمّ رفض، وتجنّ  وتجنب التركيز ر وا 

ظيار االحترام لمزمبلء حتّ  ى في أوقات الخبلف، وتقبل النقد، عمى أخطاء اآلخرين، وا 

 والتجاوز عن اإلساءة.

مة، ة لممنظّ الفرد االيجابية في الحياة االجتماعيّ : يشير إلى مشاركة موك الحضاريّ السّ  -5

تي تساعد عمى تحسين سمية الرّ غير الومتابعة أنشطتيا، وحضور االجتماعات والندوات 

 والمحافظة عمى سمعتيا. ،أداء المنظمة

إلى بعدين رئيسيين التنظيمّية نة واطَ أبعاد سموك المّ  وتجدر اإلشارة ىنا أّن ىناك َمن قّسم

الخمسة السابقة في ىذين  بحيث يمكن دمج األبعاد ؛دف من ىذه السموكياتوفقا لمي

 &Virlee)فارلي وكبلفام ودراسة  ،(2014) عاشورفي دراسة كما ورد البعدين 

Clapham, 2003( ودراسة العامري ،)آلتيىذا التقسيم كا(، وجاء 2003: 

 سموكيات اإليثار والكياسة.و نحو األفراد: ويشمل ة الموجّ نة التنظيميّ سموك المواطُ  -1

: ويشمل وعي الضمير، والروح سةالمؤسّ و نحو الموجّ نة التنظيمية واطَ سموك المُ  -2

 ، والسموك الحضاري.رياضيةال

ا لكني ،ث آلخرمن باحقد تختمف واطنة التنظيمية يات أبعاد سموك المُ سمّ مُ وترى الباحثة أّن      

مفيوم سموك  ألنّ  ؛بعيد، كما يمكن إضافة أبعاد أخرى إلييا تتشابو في المضمون إلى حدٍ 
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اإلضافية التي تتخطى حدود الدور  ة يشمل أنماطًا متعددة من السموكياتواطنة التنظيميّ المُ 

إلى مساعدة المنظمة إضافة  ىم عمى التقدم والنمّو،وتساعداألفراد التي تخدم و  الرسمي لمموظف،

نمط من ىذه األنماط يكون ضمن ىذا  أيّ  فإنّ  ، وبالتالياءتياعمى تحقيق أىدافيا وزيادة كف

 ة.واطنة التنظيميّ عدًا جديدًا في إطار مفيوم سموك المُ ل بُ شكّ اإلطار من الممكن أن يُ 

 ةنة التنظيمي  واط  محددات سموك الم  

مات وزيادة كفاءتيا، نة التنظيمية، وأثرىا الواضح عمى تقدم المنظّ واطَ ألىمية سموك المُ  نظراً      

أو  ىذا السموك في ظيورتحديد العوامل والمؤثرات التي ُتسيم فقد حاول العديد من الباحثين 

 يا:، ومن أىمّ اختفائو

حدد السموكيات التنظيمية تعد الثقافة التنظيمية من المؤثرات التي تُ ة: الثقافة التنظيميّ  -1

ر عن منظومة القيم والمبادئ عبّ ة تُ يميّ داخل المنظمات بشكل عام، وبما أن الثقافة التنظ

جو السموك و ىوية منظمة ما، وتُ شكل تُ تتطور مع الزمن و واالتجاىات والمعايير التي 

أنماط  زعزّ (، فإذا كانت الثقافة السائدة تُ  2000القريوتي،الفردي والجماعي فييا )

 ،سيتأثرون بذلكوتشجع عمى القيام بو، فإن جميع أفراد المنظمة ، السموك التطوعيّ 

قوم الموظف بما ىو ؤكد أن يوسينعكس عمى تصرفاتيم، أما إذا كانت معايير المنظمة تُ 

، فإن حجم الممارسات ةيتجاوز الميام الوظيفيّ  عملٍ  ك بأيّ شكّ وتُ مطموب منو فقط، 

أو  سمبيّ  ر بشكلٍ ؤثّ الثقافة التنظيمية تُ  فإنّ  التطوعية سيكون محدودًا لمغاية، وعميو

 (. 2003)العامري، ةنة التنظيميّ واطَ عمى سموك المُ  يّ إيجاب

يجابية لمموظف الناتجة الحالة العاطفية اإل وف الرضا الوظيفي بأنّ عرّ الرضا الوظيفي: يُ  -2

الرضا الوظيفي في تحقيق رفاىية وُيسيم  ،Locke, 1983)) لوظيفتوعن تقييمو 
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 Meyer, Becke) نمع اآلخري عبلقاتو وسموكور عمى ؤثّ ويُ  ،ورفع معنوياتو ،الموظف

& Vandenberghe, 2004)، لرضا الوظيفي من وأكدت العديد من الدراسات أن ا

الراضي عن عممو يمارس الشخص  المواطنة التنظيمية، أي أنّ أىم محددات سموك 

 (. 2014،معمري ومنصور) السموكيات التطوعية، والعبلقة ىنا تبادلية

ك رغبة يعني استعداد الفرد لبذل جيود كبيرة لصالح المنظمة، وامتبل :االلتزام التنظيميّ  -3

(، والشعور العالي بااللتزام Porter, 1968) وقيمياقوية لمبقاء فييا، وقبول أىدافيا 

لممنظمة، وقد أثبتت العديد من الدراسات وجود تأثير التنظيمي يحقق نتائج إيجابية جّمة 

 (.Riketta, 2008) سموك المواطنة التنظيميةلبللتزام التنظيمي عمى  إيجابيّ 

)عدالة اإلجراءات وعدالة  ةبمكوناتيا الثبلثة التنظيميّ ل العدالة مثّ ة: تُ العدالة التنظيميّ  -4

فين داخل ة التي تؤثر في سموك الموظّ حد العوامل الميمّ وزيع ( أالمعامبلت وعدالة الت

)خميفة  مةالموظفين سموكيات ضارة بالمنظّ تباع نظمة، وأي خمل فييا قد يؤدي إلى االم

، وقد كشفت العديد من الدراسات وجود عبلقة قوية بين إحساس  2019)،طميبة ومعافةو 

 ة مثل دراسة العطويواطنة التنظيميّ ممارستيم سموك المُ  وبين، العاممين بالعدالة

 (.2003) ، والعامري2007))

، فميول الفرد الداخمية لئلنجاز وتحقيق الذاتقصد بيا حاجات الفرد الدوافع الذاتية: ويُ  -5

الشخصية  التي تختمف  يتعمقان بسماتو ومدى استعداده لبلنخراط في األعمال التطوعية

 إلنجازالمتمثمة باإلشباع حاجاتو الداخمية ، والتي تنبع من رغبتو آلخرمن شخص 

 (. 2003)العامري، وتحقيق الذات

فيي المحرك األساسي مة، سباب نجاح المنظّ القيادة اإلدارية من أىم أ عدّ تُ  القيادة اإلدارية: -6

 الطاقات الموجودة لدى العاممينُيمكنو تسخير لقائد ىو من ألّن الفعالية أي تنظيم، وذلك 
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ة المرجوّ من أجل تحقيق األىداف وتصرفاتيم  سموك الموظفينوتوجيو وحشدىا، 

المبلئم لطبيعة الموقف أحد العوامل اليامة  القياديّ اتخاذ النمط وُيعّد  (، 2000)القريوتي،

ن القائد يستطيع أن يؤثر عمى الموظفين، كما أة لدى نة التنظيميّ واطَ التي تعزز سموك المُ 

 (. 2016)وليد، ةنة التنظيميّ واطَ في ممارسة سموك المُ  ورغبتيم العاممينشعور 

سموك ، أو غير مباشر في مباشرر بشكل عوامل تؤثّ ىناك عدة  وترى الباحثة أنّ       

تسعى ىذه الدراسة إلى والزالت الدراسات تبحث في ىذه العوامل حيث  ،المواطنة التنظيمية

نة واطَ وتأثيرىا في ممارسة سموك المُ  اإداري   انمطً بوصفو بحث عبلقة القيادة الخادمة 

  التنظيمية.

 ةنة التنظيمي  واط  عوقات سموك المٌ م  

و من نجد أنّ مات، ة في نجاح المنظّ نة التنظيميّ اطَ و ة من سموكيات المُ ة المرجوّ نظرًا لؤلىميّ      

حيث  التي تحد من ممارسة العاممين لسموكيات الدور اإلضافي،العوامل دراسة أىم الضروري 

الموظفين في المؤسسة  إسيام عدم أنّ 2012) )أبو دية والرقاد و 2010) ) الدوسرييرى 

 تشمل : ،إلى مجموعة من المعوقاتـُتعزى  ضافياإلدور البسموكيات 

ياتيم توجّ  عن عدم تقوية ، فضبلً سسةالمؤّ  ين في القرارات التي تيمّ فعدم إشراك الموظّ  - 1

 .اإليجابية نحو المؤسسة

ؤثر عمى ديد يُ غط الشّ ، فالضّ ا في التخفيف من ضغوط العمليميعجز ثقافة المؤسسة وقِ  -2

  .ا ينعكس عمى تميز أدائيم، ممّ سموكياتيم اإلضافية اإليجابيةمى كفاءة الموظفين وع

ما يقف ، وظائفيمعن عدم رضاىم و  ،آرائيمعن  فين لمتعبيرعدم إتاحة الفرصة لمموظّ  -3

 .ا أمام الموظفين لمقيام بسموكيات غير محسوبةعائقً 
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فإنيا تشكل  ؛إن وجدت، ت لتحقيق العدالة التنظيمية التيساافتقار العديد من المؤسّ  - 4

  .نة التنظيميةواطَ سموكيات المُ  لممارسة قوياً  حافزاً 

ىناك معوقات أخرى تؤثر عمى سموك المواطنة أّن ( 2014)القحطاني وأضاف      

 وىي: ،التنظيمية

وعدم  البلمباالة واالغتراب ؤدي إلى، والتي تالثقة من جانب العاممين والرؤساءفقدان  -5

  .الرضا والدافعية لمعمل

 .باتة وىياكل األجور والمرتّ تصاديّ العوامل االق -6

 .والوظيفيّ  العوامل اإلدارية التي تتعمق بعدم االستقرار اإلداريّ  -7

ة وتمكين العاممين مشاركتيم تحقيق العدالة التنظيميّ ب وترى الباحثة أن قيام القائد التربويّ      

ة، ومساعدتيم عمى ظروفيم االجتماعية والنفسيّ م وتفيّ  ،ومنحيم الثقة والمكانة ،باتخاذ القرار

 في التغمب عمى معوقات سموك المواطنة التنظيمية.وضغوطاتو، سيسيم  العمل صعوباتتخطي 

 ةواطنة التنظيمي  العالقة بين القيادة الخادمة وسموك الم  

القيادة  ة، نجد أنّ نة التنظيميّ واطَ قة ألدبيات القيادة الخادمة وسموك المُ بعد الدراسة المتعمّ       

كونيا تركز عمى جعل حاجاتيم أولوية بالنسبة ليا،  ،الخادمة ىي أقرب أنماط القيادة إلى التابعين

ويقدم الخدمة  ،صبح ىو الخادم فيما بعداىتمام القيادة الخادمة بتطوير التابع ونموه لكي يُ  كما أنّ 

 باترسونما ذكره  وىذاما يعزز سموكيات المواطنة التنظيمية،  وىو، لآلخرين

Patterson,2003) ) ّخدمة ورعايتيا الدافع وراء تأثير القائد الخادم ىو لتحفيز ال من أن

خدمة التابعين  ا يعني أنّ رجح أن يصبحوا ىم الخدم، ممّ نفسيم الذين يُ وتسييميا لؤلتباع أ

 القيادة الخادمة. واطنة تنظيمية ىو أحد أىم أىدافمُ فّسر باعتبارىا سموك تُ  ،لآلخرين
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وجود  مفي نطاق تبريرى (Smith, Organ & Near,1983)  جان ونييرر وأو  يرى سميثو      

 األصلفي  سموكيات القائد الخادم ىي عبلقة بين القيادة الخادمة وسموك المواطنة التنظيمية بأنّ 

حتذى يجعمو مثااًل يُ ا ممّ  ،(ة وخارج إطار الدور الرسميّ سموكيات مواطنة تنظيمية )فيي اختياريّ 

 توقع من التابعين أن يمارسوا ىذا السموك فيما بعد.وبالتالي يُ بو لمتابعين، 

( العبلقة بين القيادة الخادمة، وسموك الُمواَطنة التنظيمّية عمى 2016ح رشيد ومطر )وضّ و       

 النحو اآلتي:

جتماعية لمتابعين لكبل المفيومين ىو النظرة األخبلقية والمسؤولية االالمنطمق  أنّ  -1

 سواء. مة عمى حدّ والمنظّ 

وىو ما تفسره  ،مة نحوهكبير بسموك المنظّ  مة إلى حدّ يتأثر سموك التابع نحو المنظّ  -2

التي تتوسط العبلقة بينيما، فيقابل التابع الخدمة المقدمة إليو  (التبادل االجتماعيّ )نظرية 

لى   .أيًضا لقائدامن القائد الخادم بتقديم الخدمة إلى المنظمة وا 

الخدمة  أنّ  إذ ،ياوىرية لمعظم األبعاد التي يشكبلنيشترك المفيومان بالمضامين الج -3

 ن تدور حوليما تمك المضامين.واإليثار ُتعّدان ركيزتين أساسيتي

فسموك المواطنة يعود  خر)الفرد أو المنظمة أو كمييما(؛ن مصمحة اآليحقق كبل المفيومي -4

 القيادة الخادمة. عمى فرد وكذلكبالفائدة عمى المنظمة وال

سموكيات القائد الخادم وسموكيات المواطنة ىما خارج إطار الدور الرسمي، فكبلىما  أنّ  -5

 يؤديان أدوارًا إضافية.

تأثير ممحوظ لخصائص القيادة الخادمة في سموك المواطنة التنظيمية لمتابع تزداد  ثّمة -6

 ية. في المنظمات غير الربحّ 
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 ت السابقةثالثًا: الدراسا

مة بمتغيري الدراسة فيما يأتي عرض لبعض الدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصّ      

التسمسل الزمني ة( من األقدم إلى األحدث من حيث واطنة التنظيميّ )القيادة الخادمة وسموك المُ 

 :في محورين منفصمين، ىما

  الخادمةأواًل: الدراسات السابقة ذات العالقة بالقيادة 

األردنية كما  دارس" القيادة الخادمة في الم:  ( بعنوان2007ن )يوأخر دراسة أبو تينة   -1

 . "ي دركيا المعممون والمديرون : دراسة استطالعية

مدارس محافظة الزرقاء لمقيادة  الدراسة إلى التعرف عمى واقع ممارسة مديري ىذه ىدفت

إن  -عن االختبلف في وجيات النظر، باإلضافة إلى الكشف في مدارسيمالخادمة 

، حول واقع ممارسة أولئك المديرين لنمط القيادة بين أولئك المديرين ومعممييم -جدتوُ 

ممن  ومديرةً  ( مديًرا95و) ،ومعممةً  ًما( معم390الخادمة ، وقد تكونت عينة الدراسة من )

 وقد تمّ  ،وقد تم اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية ،شرقي األردنيعممون في محافظات 

كأداة لقياس القيادة الخادمة بسبب  (Laub, 1999) الوب ىااعتماد االستبانة التي أعدّ 

 ل إلييا الباحثون أنّ التي توصّ . ومن أىم النتائج شيرتيا الواسعة وصدقيا وثباتيا العالي

من ة متوسطبدرجة عالية من وجية نظرىم، وبدرجة القيادة الخادمة  ونيمارسالمديرين 

، الجنس ، باإلضافة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ألثرمعممييموجية نظر 

مقيادة ل، والمؤىل العممي لممعممين في إدراكيم لواقع ممارسة مديرييم والمرحمة الدراسية

لة إحصائية لصالح المعممين من دال رة التدريسية التي كان ليا أثر ذوبعكس الخب ،الخادمة

 ويمة.ذوي الخبرة الطّ 
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 بعنوان:(Jackson, 2010)   دراسة جاكسون -2

 "An Exploring Study of Servant Leadership among School Leaders 

in an Urban School District".                               

تحديد العبلقة بين نتائج القيادة الخادمة بيدف دراسة شبو تجريبية جاكسون أجرى حيث      

، قادة المدراسالتي يمارسيا ممارسات القيادة الخادمة تحديد و  ،والمتغيرات المينية والديموغرافية

في الواليات المتحدة  أالباما من قادة المدارس في ا( مشاركً 74)من وتكونت عينة الدراسة 

وأظيرت النتائج أنو ال يوجد اختبلف كبير لمفيوم  ،وأكاديميةي تواجو تحديات مالية األمريكية الت

أو بين قادة  ،ناثسواء من الذكور أو اإل ،القيادة الخادمة من وجية نظر مديري المدارس

مديرين من خبلل مقابمة أجريت معيم عن القيادة  10))وتحدث .المدارس االبتدائية والثانوية

 ،موضوعات أساسية متعمقة بيا خمسة جح كما حددواا عمى أنيا أسموب ناوأجمعو  ،الخادمة

 .، واإليمانوىي: التواضع، والقيادة المميمة، وتقديم الخدمة لآلخرين، وخدمة المجتمع

ة عمى االلتزام بعنوان أثر سموك القيادة الخادم   (:Ciret,2010) دراسة سيرت  -3

 في تركيا التنظيمي لمعممي المدارس االبتدائية

 "The Effect of Servant Leadership on Teachers’ Organizational 

Commitment in Primary Schools in Turkey" ." 

قياس أثر القيادة الخادمة لمديري المدارس االبتدائية عمى االلتزام إلى الدراسة ىدفت       

و تكونت عينة الدراسة ت االستبانة كأداة لجمع البيانات، خدمالتنظيمي لدى المعممين، حيث استُ 

ىناك عبلقة  في مدارس مدينة دوزجي التركية، وقد بينت النتائج أنّ  ومعممةً  ( معمًما563من )

 ارتباطية إيجابية بين ممارسة القيادة الخادمة وبين االلتزام التنظيمي لدى المعممين.
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 :بعنوان( Goh and Low,2014)جو ولو دراسة  -4

"The influence of Servant leadership towards organizational 

commitment: The mediating role of trust in leaders". 

، ودور الثقة بالقائد الدراسة إلى معرفة تأثير القيادة الخادمة عمى االلتزام التنظيميّ ىدفت ىذه 

ة التي بمغت سات الماليزيّ في بعض المؤسّ  التنظيميّ بين القيادة الخادمة وااللتزام  اوسيطً بوصفو 

عاممة في السوق الماليزية تم اختيارىا بطريقة عشوائية من دليل الشركات والمواقع  ( مؤسسة30)

( استبانة عمى 177اإللكترونية، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع المعمومات، حيث تم توزيع )

 اجزئيً  باعتبارىا وسيًطا الدراسة أن الثقة في القائد تعمل، وأظيرت نتائج موظفي تمك الشركات

، كما توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة طردية قوية بين بين القيادة الخادمة وااللتزام التنظيميّ 

أىميا: ضرورة  ،القيادة الخادمة وااللتزام التنظيمي، وخمصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات

أسموب القيادة الخادمة من أجل كسب ثقة الموظفين حتى يصبحوا  اعتماد القادة في الشركات

 مة. تجاه المنظّ  اأكثر فعالية والتزامً 

القيادة الخادمة وأثرىا في فعالية الفريق، دراسة تحميمية ( بعنوان: 2015دراسة متعب ) -5

 آلراء عينة من أعضاء المجالس المحمية محافظة القادسية. 

القائد لمقيادة الخادمة من خبلل ما يمتمكو ىدفت ىذه الدراسة إلى اختبار عبلقة التأثير      

متعمقة بو، من خبلل لجوانب ال، وأبرز اوتشكيمو العملالخادم من خصائص في تعزيز فريق 

عد تحميل . وب(%81) وبمغت نسبة االستجابة ا،( شخصً 75عمى عينة مكونة من) توزيع استبانة

 -ة امتبلك قيادات المجالس المحميةضرور  أبرزىا ،عدد من النتائجوصل الباحث إلى االستبانة ت

من مقومات القيادة الخادمة لتأثيرىا الفاعل في فاعمية الفريق الذي يعمل  ابعضً  –ميدان البحث 
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ىناك  أنّ  ادة الخادمة وفاعمية الفريقتبين وبعد حساب معامل االرتباط بين القيكما  ،بمعيتيم

 عبلقة ارتباط طردية موجبة بين القيادة الخادمة وفاعمية الفريق.

القيادة الخادمة وعالقتيا بااللتزام التنظيمي: دراسة تطبيقية " :( بعنوان2015) دراسة غالي -6

 ."عمى الجامعات في قطاع غزة

الدراسة وىي )الجامعة  مدى ممارسة الجامعات محلّ الدراسة إلى التعرف عمى ىذه ىدفت       

اإلسبلمية، وجامعة األزىر، وجامعة األقصى، وجامعة فمسطين( ألبعاد القيادة الخادمة، والتعرف 

إلى مستوى االلتزام التنظيمي لدى العاممين فييا، وطبيعة العبلقة بين ممارسة القيادة الخادمة 

( شخص، (2157لمجتمع وتحقيق االلتزام التنظيمي في الجامعات المبحوثة، وبمغ حجم ا

أىم كانت  ت االستبانة كأداة لجمع البيانات.واعتمد ،ا( شخصً 400واختيرت عينة بمغ حجميا )

يا الدراسة أن درجة ممارسة المسئولين لمقيادة الخادمة كانت متوسطة في يلإالنتائج التي توصمت 

لدى  من االلتزام التنظيميّ  كما كشفت الدراسة وجود مستوى عالٍ الجامعات محل الدراسة، 

عبلقة ارتباطية طردية بين درجة ممارسة القيادة الخادمة كذلك وجود العاممين في الجامعات، و 

 وبين االلتزام التنظيمي.

:" تطوير مدونة أخالقية لمقيادة الخادمة ( بعنوان2015) النشاش والكيبلني دراسة -7

 التربوية في األردن".

، وقد استخدم الدراسة إلى تطوير مدونة أخبلقية لمقيادة الخدمية في األردنّ  ىذه ىدفت

تطوير استبانة لقياس درجة أىمية  حيث تمّ  ؛الباحثان منيج البحث المسحي التطويري

تم شخًصا ( 510) نة الدراسة البالغة، وتوزيعيا عمى عيّ القيادة الخادمة في األردن

( أشخاص، 1305) الطبقية من المجتمع األصمي البالغاختيارىم بالطريقة العشوائية 
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، والمتمثمة في مديري ومديرات التربية والتعميم ،ن من القيادات التربوية في األردنّ والمكوّ 

ومساعدي مديري التربية والتعميم، باإلضافة إلى مديري ومديرات المدارس الثانوية في 

بوية في األردن تمارس القيادة الخادمة األردن، وقد أظيرت النتائج أّن القيادات التر 

ة تبنى عمييا بدرجة متوسطة، كما بينت النتائج وجود ثمانية مبادئ أخبلقية أساسيّ 

واإلقناع والبصيرة  وىي: اإلصغاء والتعاطف والوعيّ المدونات األخبلقية لمقيادة الخادمة 

  واإلشراف وااللتزام بنماء اآلخرين وبناء المجتمع.

دور القيادة الخادمة في تحسين مستوى البيئة  :( بعنوان2016) دراسة عودة -8

 التنظيمية بوزارة الداخمية واألمن الوطني.

الدراسة إلى التعرف عمى دور القيادة الخادمة في تحسين مستوى البيئة ىذه ىدفت       

ف الدراسة الشق العسكري في قطاع غزة، ولتحقيق ىد -ة بوزارة الداخمية واألمن الوطنيالتنظيميّ 

بيانات من عينة استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي، واستخدمت االستبانة كأداة لجمع ال

من  ا( شخصً 635يارىا من المجتمع األصمي البالغ )تم اخت اموظفً ( 240الدراسة البالغة )

 العاممين في الوظائف اإلشرافية.

واقع ممارسة المشرفين ألبعاد القيادة  من النتائج أىميا: أنعدد وتوصمت الدراسة إلى       

، كما بينت امستوى توفر البيئة التنظيمية في الجياز فكان متوسطً ا، بينما الخادمة جاء مرتفعً 

 النتائج وجود عبلقة ارتباطية إيجابية بين دور القيادة الخادمة وتحسين مستوى البيئة التنظيمية. 
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مديري المدارس الحكومية الثانوية في  درجة ممارسة( بعنوان: 2016) دراسة حمبي -9

لممعممين محافظات شمال الضفة الغربية لمقيادة الخادمة وعالقتيا بالتنمية المينية 

 من وجية نظر مديرييا ومعممييا.

في  الثانوية الحكوميةعمى درجة ممارسة مديري المدارس  الدراسة إلى التعرفىذه ىدفت       

مين. استخدمت لمقيادة الخادمة وعبلقتيا بالتنمية المينية لممعمّ  فة الغربيةمحافظات شمال الضّ 

من قسمين لقياس القيادة الخادمة والتنمية المينية، واختيرت عينة الدراسة البالغة  الباحثة استبانةً 

 بالطريقة العشوائية الطبقية. ( من المديرين والمعممين903)

ارس الحكومية الثانوية لمقيادة الخادمة في أن ممارسة مديري المدأظيرت النتائج وقد      

بدرجة كبيرة، كما أن واقع التنمية المينية في المدارس  افة الغربية كان متوفرً محافظات شمال الضّ 

 كبيرة أيضًا لدى عينة المبحوثين، الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضفة موجودة بدرجة

درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري إحصائية بين كما بينت النتائج وجود عبلقة ذات داللة 

مين وواقع التنمية المينية لممعمّ  فة الغربية،المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال الضّ 

( α≤05. ) نت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةبيّ و  في ىذه المدارس،

لجنس لصالح اإلناث، ووجود الخادمة والتنمية المينية ُتعزى إلى متغير ا في درجة ممارسة القيادة

وق في متغير فروق في متغير المديرية لصالح مديريات) نابمس وقباطية وطولكرم(، ووجود فر 

 سنوات(، وعدم وجود فروق في متغير المؤىل العممي.10الخبرة )أكثر من سنوات الخبرة لصالح 
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ممارسة المشرفين التربويين لمقيادة الخادمة ( بعنوان: 2017) انيالخالدي والزىر دراسة  -10

 .لدى المعممين بمحافظة القنفذة وعالقتيا بالثقة التنظيمية

إلى التعرف عمى درجة ممارسة القيادة الخادمة عند المشرفين التربويين  الدراسةىذه ت ىدف      

 المعمميندعم و التسامح، و الرؤية المستقبمية، و التمكين، ن وجية نظر المعممين في مجاالت )م

الثقة بالمشرفين التربويين والزمبلء والمدرسة( ع(، وعبلقتيا بالثقة التنظيمية )التواضو ، ومساندتيم

مي ن المجتمع من معمّ ، وتكوّ االرتباطيّ  المنيج الوصفيّ  انمن وجية نظر المعممين. اتبع الباحث

، واختيرت ومعممةً ( معمًما 3089) البالغ عددىمية السعودية، و في المممكة العربمحافظة القنفذة 

، وأظيرت النتائج أن درجة ممارسة المشرفين التربويين ومعممةً  ( معمًما450) عينة عشوائية بمغت

بدرجة مرتفعة، كما أظيرت الدراسة وجود عبلقة ارتباط موجبة بين ممارسة القيادة الخادمة  كانت

 مين.مين من وجية نظر المعمّ معمّ والثقة التنظيمية لم التربويين المشرفينلدى 

" القيادة الخادمة لدى رؤساء ومشرفات األقسام ( بعنوان: 2017) دراسة عمي والقرني -11

 ىيئة التدريس".األكاديمية بجامعة تبوك وعالقتيا بااللتزام التنظيمي لدى أعضاء 

ممارسات رؤساء ومشرفات األقسام عن درجة إلى الكشف الدراسة ىدفت ىذه       

األكاديمية بجامعة تبوك لمقيادة الخادمة وعبلقتيا بااللتزام التنظيمي لدى أعضاء ىيئة 

، وتم تطوير استبانة االرتباطيّ  التدريس في الجامعة، حيث استخدم الباحثان المنيج الوصفيّ 

من أفراد ىيئة  ا( عضوً 131) ة الدراسة البالغةبقت عمى عينّ الختبار ىذه العبلقة التي طُ 

مت وقد توصّ (، 603) ( من حجم مجتمع الدراسة البالغ21.7%) بنسبةالتدريس في الجامعة 

ت في جامعة تبوك درجة ممارسة رؤساء األقسام والمشرفا يا: أنّ أىمّ  ،الدراسة إلى عدة نتائج

، يسية كان بدرجة كبيرة أيًضالدى الييئة التدر  ، وااللتزام التنظيميّ كانت كبيرةً لمقيادة الخادمة 
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ة في متغير الجنس في محور القيادة كما أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائيّ 

األقسام ة بين درجة ممارسة رؤساء ة إيجابيّ الخادمة لصالح الذكور، ووجود عبلقة ارتباطيّ 

 س في الجامعة.عند أعضاء ىيئة التدري لمقيادة الخادمة وااللتزام التنظيميّ والمشرفات 

دور القيادة الخادمة في تحقيق االستغراق الوظيفي:  " بعنوان:2018) ) عبداهلل دراسة -12

 ". دراسة تحميمية آلراء عينة من أعضاء الييئات التدريسية في جامعة السميمانية

 اآلخرين القيادة الخادمة بأبعادىا )تمكينعمى دور  الدراسة إلى التعرف ىذه  ىدفت

القيام بخدمة و تقديم التوجييات، و القبول من قبل اآلخرين، و الموثوقية، و التواضع، و ، وتنميتيم

ميمانية، واستخدمت ىذه لممدرسين في جامعة السّ  اآلخرين( في تحقيق االستغراق الوظيفيّ 

في ىذه الدراسة، حيث قام الباحث بتصميم استبانة لقياس  التحميميّ  الدراسة المنيج الوصفيّ 

توزيع  الخادمة وأبعاد االستغراق الوظيفي، وبعد التحقق من صدقيا وثباتيا تمّ  أبعاد القيادة

حيث بمغ عدد ا ( شخصً  (170االستبانات عمى عينة من أفراد ىيئة التدريس والبالغة

( استبانة، واستخدم الباحث عدد من الوسائل 143) االستبانات المسترجعة والصالحة لمتحميل

وتحميل االنحدار  ،ومعامل االرتباط ،واالنحراف المعياريّ  ،الحسابيّ اإلحصائية كالمتوسط 

درجة  أىميا: أنّ  ،الختبار فرضيات الدراسة، وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج

ممارسة القيادات اإلدارية واألكاديمية في جامعة السميمانية لمقيادة الخادمة جاءت بدرجة 

، كما تبين اضً ين جاء بدرجة كبيرة أييفي لدى التدريسيّ كبيرة، وأن مستوى االستغراق الوظ

 وجود  عبلقة ارتباط وأثر إيجابية بين ممارسة القيادة الخادمة واالستغراق الوظيفي.
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: "درجة إمكانية تطبيق المدارس االستكشافية ( بعنوان2018دراسة الديرية وسبلمة ) -13

ة نظر المعممين وعالقتيا األردنية في محافظة العاصمة لمقيادة الخادمة من وجي

 .بالدافعية تجاه عمميم"

الكشف عن درجة إمكانية تطبيق مديري المدارس االستكشافية إلى  الدراسة ىذه ىدفت

مات مين والمعمّ األردنية في محافظة العاصمة لمقيادة الخادمة وعبلقتيا بالدافعية لدى المعمّ 

مة من م ومعمّ ( معمّ 300بمغت ) من وجية نظرىم، حيث تم اختيار عينة عشوائية طبقية

( من مجموع 10%مي المدارس االستكشافية في محافظة العاصمة عمان بنسبة تبمغ )معمّ 

من أجل تحقيق االرتباطّي  مجتمع  الدراسة األصمي، واستخدم الباحثان المنيج الوصفيّ 

 أىداف الدراسة،  واالستبانة كأداة لجمع البيانات.

           إلى أن درجة إمكانية تطبيق مديري المدارس االستكشافية األردنية  وقد توصمت الدراسة       

مين درجة الدافعية لدى المعمّ  في محافظة العاصمة لمقيادة الخادمة جاءت مرتفعة، كما أنّ 

ا. كما أظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباط موجبة بين درجة والمعممات جاءت مرتفعة أيضً 

مين، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات ة عند المعمّ مة والدافعيّ ممارسة القيادة الخاد

متغير الجنس لصالح المعممين الذكور، ومتغير الخبرة لصالح الفئة األقل عزى إلى عينة الدراسة تُ 

 .ومعمماتيا مي والمرحمة الثانويةخبرة، ومتغير المرحمة الدراسية لصالح معمّ 

القيادة الخادمة وتأثيرىا في الثقة التنظيمية: " : بعنوان (2018)وسعيد  دراسة عبد -14

 دراسة تحميمية في شركة توزيع المنتجات النفطية/ بغداد".

سموكيات القيادة الخادمة في المنظمة ىذه الدراسة إلى قياس مستويات توافر ىدفت      

عبلقة بين متغيرات البحث ختبار الاة لدى العاممين، و المبحوثة، ومظاىر الشعور بالثقة التنظيميّ 
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من  ا( شخصً 190) ة بمغتة طبقيّ نة عشوائيّ عيّ (. وقد تّم اختيار ةالقيادة الخادمة والثقة التنظيميّ )

من القيادات العميا والوسطى العاممين في شركة  ا( شخصً 376) مجموع مجتمع الدراسة البالغ

إضافة إلى  ،ة لجمع البياناتأداة رئيسيّ مدت االستبانة ة، واعتُ توزيع المنتجات النفطية العراقيّ 

، وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من مساعدةً  أداةً مفتوحة بوصفيا  إجراء مقاببلت

يا: وجود عبلقة ارتباط وتأثير مباشر بين أبعاد القيادة الخادمة والثقة أىمّ  ،االستنتاجات

 ة.التنظيميّ 

درجة الوالء التنظيمي لدى أعضاء ر مقترح لرفع تصو  ( بعنوان:" 2018) دراسة العودة -15

 ىيئة التدريس بالجامعات السعودية في ضوء أبعاد القيادة الخادمة".

ة الدراسة إلى تحديد مدى توفر أبعاد القيادة الخادمة لدى القيادات األكاديميّ  ىذه ىدفت

 ة من وجية نظرىم، والوقوف عمى درجة الوالء التنظيمي ألعضاء ىيئةبالجامعات السعوديّ 

، والتعرف عمى العبلقة بين أبعاد القيادة الخادمة ودرجة المبحوثة التدريس في الجامعات 

ة الخادمة في رفع ر مقترح لتفعيل أبعاد القيادة الجامعيّ وضع تصوّ  من أجل الوالء التنظيميّ 

لدى أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات السعودية. واعتمدت الدراسة  درجة الوالء التنظيميّ 

( 887) نة الدراسة البالغة، واالستبانة كأداة لجمع المعمومات من عيّ ج الوصفيّ المني

ىم أعضاء ىيئة التدريس في جامعات  ا،( شخصً 4587) من مجتمع الدراسة البالغ اشخصً 

 ،إلى عدة نتائج أم القرى وجامعة الممك فيصل وجامعة األمير سطام. وقد توصمت الدراسة

  ة تمارس القيادة الخادمة بأبعادىاة بالجامعات السعوديّ القيادات األكاديميّ  من أبرزىا: أنّ 

ا بدرجة متوسطة، أمّ بناء المجتمع( و التمكين، و لتعاطف، او اإليثار، و  التنظيم اإلداري،)

جاءت بدرجة عالية، كما أظيرت فلدى أفراد الدراسة  مستويات ممارسة الوالء التنظيميّ 
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لدى أعضاء  دية بين القيادة الخادمة وبين مستويات الوالء التنظيميّ النتائج وجود عبلقة طر 

درجة بعد ذلك تصورًا مقترحًا لرفع قدمت الدراسة  ىيئة التدريس في الجامعات المبحوثة، ثمّ 

لدى أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعودية في ضوء أبعاد القيادة  الوالء التنظيميّ 

 الجامعية الخادمة.

نمط القيادة الخادمة لدى مديري المدارس الحكومية ( بعنوان:" 2019) أبو شريخدراسة  -16

 ان( وعالقتو بأدائيم الوظيفي من وجية نظر مساعدي المديرين".في العاصمة )عم  

المدارس  لدى مديري الدراسة إلى استقصاء العبلقة بين ممارسة القيادة الخادمةىذه ىدفت      

، وقد مساعدي المديرينمن وجية نظر  ان( وأدائيم الوظيفيّ الحكومية في العاصمة )عمّ 

، كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع المعمومات، االرتباطيّ  استخدمت الباحثة المنيج الوصفيّ 

من المجتمع  اشخصً ( 275ة بمغت )عنقودية طبقيّ حقيق أىداف الدراسة اختيرت عينة ولت

ساعدي المديرين في المدارس الحكومية في ىم عدد م ،ا( شخصً 513األصمي المكون من )

أّن درجة ممارسة القيادة الخادمة  يا الدراسةيلإالنتائج التي توصمت  ان، ومن أىمّ العاصمة عمّ 

درجة  لدى مديري المدارس الحكومية من وجية نظر مساعدي المديرين كانت مرتفعة، كما أنّ 

أشارت النتائج إلى وجود و ، مرتفعة أيًضا ري المدارس الحكوميةممارسة األداء الوظيفي لدى مدي

متغير الجنس لصالح جة ممارسة القيادة الخادمة ُتعزى إلى فروق ذات داللة إحصائية لدر 

وبينت عدم وجود فروق ذات  سنوات(،10من ير سنوات الخبرة لصالح فئة )أكثر اإلناث، ولمتغ

كما بينت الدراسة  ير المؤىل العممي،متغجة ممارسة القيادة الخادمة تعزى إلى داللة إحصائية لدر 

 درجة ممارسة األداء الوظيفي.ممارسة القيادة الخادمة و درجة وجود عبلقة إيجابية قوية بين 
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القيادة الخادمة التي يمارسيا مديرو المدارس ( بعنوان:" 2019) دراسة أبو الغنم -17

السائد في مدارسيم من  الثانوية الحكومية في محافظة مأدبا وعالقتيا بالمناخ التنظيمي  

 وجية نظر المعممين ومساعدي المديرين".

الحكومية الثانوية ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى درجة ممارسة مديري المدارس      

السائد في مدارسيم، واستخدمت  في محافظة مأدبا لمقيادة الخادمة وعبلقتيا بالمناخ التنظيميّ 

استبانتين لجمع البيانات: واحدة لقياس  استخدمتكما ، االرتباطيّ  وصفيّ الباحثة المنيج ال

ة لمقيادة الخادمة، والثانية لقياس درجة المناخ ة الحكوميّ درجة ممارسة مديري المدارس الثانويّ 

توزيعيما عمى أفراد  السائد في مدارسيم، وبعد التحقق من صدقيما وثباتيما تمّ  التنظيميّ 

حيث تكون مجتمع الدراسة  من فئتين :فئة ير، ومساعد مد امعممً ( 265) عينة البحث البالغة

ة منيم بالطريقة العشوائيّ نة عيّ  اختيار وتمّ  ،ومعممةً  ( معمًما575) المعممين البالغ عددىم

( 31، وفئة مساعدي المديرين والمديرات والبالغة )ومعممةً  ( معمًما234) ة بمغتالطبقيّ 

ضافتيم إلى عينة الدراسة،  وبعد شخص ونظرًا لصغر حجم الفئة تم اختيارىم جميعًا وا 

استخدام عدد من األساليب اإلحصائية في تحميل البيانات أظيرت النتائج أّن درجة ممارسة 

طة، ودرجة ة في محافظة مأدبا لمقيادة الخادمة كانت متوسّ مديري المدارس الثانوية الحكوميّ 

ا، كما أظيرت النتائج وجود فروق طة أيضً التنظيمي السائد في مدارسيم كانت متوسّ المناخ 

ية الحكومية لمقيادة الخادمة ُتعزى ذات داللة إحصائية لدرجة ممارسة مديري المدارس الثانو 

عزى إلى ، ولم تكن ىناك فروق ذات داللة إحصائية تُ متغير الجنس ولصالح اإلناثإلى 

ة ذات ة إيجابيّ المؤىل العممي، وأظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباطيّ مة و ات سنوات الخدر متغيّ 

والمناخ  ة لمقيادة الخادمةة الحكوميّ داللة إحصائية بين درجة ممارسة مديري المدارس الثانويّ 

 السائد في مدارسيم. التنظيميّ 
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دمة ممارسة مديري المدارس الثانوية لمقيادة الخا( بعنوان:" 2019) دراسة مخامرة -18

 وعالقتيا بجودة الحياة الوظيفية لممعممين".

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية في محافظة  عمى التعرفإلى  الدراسةىدفت ىذه       

مين، والتعرف عرفة مستوى جودة الحياة الوظيفية من وجية نظر المعمّ الخميل لمقيادة الخادمة وم

 لمقيادة الخادمة ومستوى جودة الحياة الوظيفية لممعممين.عمى العبلقة بين درجة ممارسة اإلدارة 

في بحثو، وأعد استبانتين لجمع البيانات،  االرتباطيّ  وقد استخدم الباحث المنيج الوصفيّ       

قياس مستوى جودة الحياة الوظيفية، وبعد التأكد من ا لقياس القيادة الخادمة والثانية لمإحداى

والذين  ،ومعممةً  ( معمًما146) االستبانات عمى عينة الدراسة البالغةا وثباتيما تم توزيع صدقيم

تم اختيارىم بالطريقة العشوائية الطبقية من مجتمع الدراسة المكون من جميع معممي المدارس 

 (.2902الثانوية في محافظة الخميل والبالغ عددىم )

قيادة الخادمة جاءت إلدارة لمالتحميل اإلحصائي أظيرت النتائج أّن درجة ممارسة اوبعد      

بدرجة متوسطة، ومستوى الحياة الوظيفية لممعممين جاء بدرجة منخفضة، كما تبين وجود عبلقة 

ارتباطية موجبة بين درجة ممارسة مديري المدارس لمقيادة الخادمة ومستوى جودة الحياة الوظيفية 

الثانوية  سة مديري المدارسوعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممار  لممعممين،

 .متغير الجنس والخبرة والمؤىل التعميميّ لمقيادة الخادمة ُتعزى إلى 
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درجة ممارسة رؤساء األقسام في الكميات الجامعية ( بعنوان:" 2019)دراسة السر  -19

 بمحافظات غزة لمقيادة الخادمة وعالقتيا بدورىم في تنمية الموارد البشرية".

درجة ممارسة القيادة الخادمة لدى رؤساء األقسام في  عمى التعرفإلى الدراسة ىذه ىدفت      

ة  يات الجامعيّ دور رؤساء األقسام في الكمّ ة بمحافظات غزة، والتعرف إلى يات الجامعيّ الكمّ 

بمحافظات غزة في تنمية الموارد البشرية، والتحقق من مستوى العبلقة بين درجة ممارسة القيادة 

ين تنمية الموارد البشرية لدى رؤساء األقسام في الكميات الجامعية بمحافظات غزة، الخادمة وب

واستخدم االستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تكون  ،التحميميّ  وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفيّ 

وىي) الكمية الجامعية  ،ة بمحافظات غزةات الجامعيّ مجتمع الدراسة من جميع العاممين في الكميّ 

 نة( فردًا، واختيرت عيّ 255) لمعموم التطبيقية، والكمية الجامعية لمعموم والتكنولوجيا(، وعددىم

أّن ممارسة القيادة الخادمة لدى ظيرت النتائج أ( فردًا طبقت عمييم الدراسة. وقد 137)قواميا

تقدير جاءت بدرجة كبيرة، وجاءت  درجة  ةرؤساء األقسام في الكميات الجامعية بمحافظات غزّ 

ة بدرجة تقدير ة الموارد البشريّ ة في تنميّ نة الدراسة لدور رؤساء األقسام في الكميات الجامعيّ عيّ 

ًا بين ممارسة ة موجبة دالة إحصائيّ وكشفت النتائج كذلك عن وجود عبلقة ارتباطيّ كبيرة أيضًا، 

 رؤساء األقسام لمقيادة الخادمة وبين دورىم في تنمية الموارد البشرية.
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 ثانيًا: الدراسات السابقة ذات الصمة بسموك المواطنة التنظيمية

 بعنوان:( Burns & Di Paola,2013) وديبوال دراسة بيرنز -20

 A Study of Organizational Justice, Organizational Citizenship 

Behavior, and Student Achievement in High Schools. 

موك الُمواَطنة ة وسعمى العبلقة بين العدالة التنظيميّ ىذه الدراسة إلى التعرف  ىدفت     

عمى تحصيل الطبلب في المدارس الثانوية في والية فيرجينيا األمريكية، التنظيمّية وتأثيرىا 

( مدرسة ثانوية، وقد تم استخدام 34)من  وطالبةً  ا( طالبً 1019وتكونت عينة الدراسة من )

واطنة ة، وأخرى لقياس سموك المُ : واحدة لقياس العدالة التنظيميّ حقيق أىداف الدراسةلتاستبانتين 

نة الدراسة، وقد أظيرت النتائج وجود ة، ولقياس التحصيل تم استخدام معدالت الطمبة عيّ التنظيميّ 

حوثة، وعدم ة في المدارس المبنة التنظيميّ واطَ ة وسموك المُ ة بين العدالة التنظيميّ ة قويّ عبلقة إيجابيّ 

 .ة وتحصيل الطبلبوجود عبلقة مباشرة بين العدالة التنظيميّ 

 ( بعنوان:Naderi & Hovieda,2013) دراسة نظيري وىوفيدا  -21

 "The relationship between Organizational Citizenship Behavior and 

Resources Empowerment, Case Study: University of Isfahan". 

 ةة وتطوير الموارد البشريّ نة التنظيميّ واطَ الدراسة إلى تحديد العبلقة بين سموك المُ  ىذه ىدفت     

 اعتمد الباحثان المنيج الوصفيّ الدراسة ولتحقيق أىداف ، جامعة أصفيان في إيران لدى موظفي

والثانية ة، نة التنظيميّ واطَ ، حيث استخدمت استبانتان: األولى لقياس مستوى سموك المُ االرتباطيّ 

أصفيان جامعة فين اإلداريين في الموظّ تكون مجتمع الدراسة من ة، و لموارد البشريّ ا لقياس تطوير

، وتوصمت الدراسة ا( شخصً 122واختيرت عينة عشوائية بمغت ) ،ا( شخصً 389) عددىم والبالغ
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الحال كذلك  ،جامعة جاء بدرجة عاليةإلى أن مستوى سموك المواطنة التنظيمية السائد في ال

تطوير الموارد  بالنسبة لتطوير الموارد البشرية، كما أظيرت الدراسة وجود عبلقة ارتباطية بين

ة، وأوصى الباحثان بعمل مزيد من الدراسات حول سموك نة التنظيميّ واطَ ة وسموك المُ البشريّ 

 ة الموارد البشرية وربطيا بمتغيرات أخرى. ة وتنميّ نة التنظيميّ واطَ المُ 

دور الدعم التنظيمي المدرك كمتغير وسيط في بعنوان:" ( 2015) دراسة الشنطي  -22

دراسة تطبيقية عمى العاممين ) العالقة بين العدالة التنظيمية وسموك المواطنة التنظيمية

 قطاع غزة(. -المدني ق  الش   –بوزارة الداخمية 

ة لدى العاممين التنظيميّ  نةواطَ الدراسة إلى التعرف عمى مستوى سموك المُ  ىذه ىدفت     

ة، وتحديد ة في قطاع غزة، والتعرف عمى مستوى إدراكيم لمعدالة التنظيميّ بوزارة الداخميّ 

ر إذا كان متغيّ  ما نة، وتحديدواطَ ة وسموك المُ بين العدالة التنظيميّ واتجاىيا  العبلقةطبيعة 

ة وسموك دالة التنظيميّ الوسيط في العبلقة بين العر دور المتغيّ يؤّدي التنظيمي الدعم 

، التحميميّ  ولتحقيق أىداف الدراسة اعتمد الباحث المنيج الوصفيّ ة، نة التنظيميّ واطَ المُ 

تم اختيارىم  ا( موظفً 240وتكونت عينة الدراسة من )لجمع المعمومات، واالستبانة كأداة 

 -ةوىم جميع العاممين بوزارة الداخميّ  ا،( موظفً 639) عشوائيًا من مجتمع الدراسة البالغ

مستوى العدالة التنظيمية كان  أنّ بقطاع غزة، وقد بينت نتائج الدراسة  المدنيّ  قّ الشّ 

، كما أظيرت النتائج وجود ا، بينما مستوى سموكيات المواطنة التنظيمية كان مرتفعً امتوسطً 

ة، وكشفت نة التنظيميّ واطَ وك المُ ة وسمًا بين العدالة التنظيميّ عبلقة موجبة ودالة إحصائيّ 

، وأوصت الدراسة إدراج سموكيات المواطنة الدعم التنظيمي يتوسط العبلقة جزئياً الدراسة أّن 

 التنظيمية ضمن معايير تقييم األداء.
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:" أثر الثقافة التنظيمية عمى سموك المواطنة التنظيمية ( بعنوان2015دراسة العزام ) -23

 في بمدية الوسطية في محافظة إربد باألردن". 

ة ودرجة ممارسة سموك الدراسة إلى معرفة درجة مستوى الثقافة التنظيميّ ىذه  ىدفت

ي محافظة إربد، كما سعت الدراسة ة لدى العاممين في بمدية الوسطية فنة التنظيميّ واطَ المُ 

معرفة األثر الذي تمحقو الثقافة التنظيمية عمى تبني سموك المواطنة التنظيمية لدى لى إ

ة عينّ  توزيعيا عمى حيث تمّ  ،لجمع البياناتالعاممين، وقد اعتمد الباحث االستبانة كأداة 

 صالحةً  ( استبانةً 120تحميل) ة، وتمّ ة الوسطيّ ي بمديّ فا يعممون شخصً  183))يا قوام

لمتحميل، وبعد إجراء التحميل اإلحصائي تبين أنو يوجد مستويات متوسطة لمثقافة التنظيمية 

في بمدية الوسطية ومستويات عالية لسموك المواطنة التنظيمية، كما أظيرت النتائج وجود 

ة، ووجود أثر نة التنظيميّ واطَ ة وممارسة سموك المُ عبلقة ارتباط قوية بين الثقافة التنظيميّ 

 ة(.نة التنظيميّ واطَ ر التابع )سموك المُ ة( في المتغيّ تغير المستقل )الثقافة التنظيميّ لمم

أثر عدالة التعامالت عمى سموك ( بعنوان: " 2015) دراسة الطعامسة وحسب اهلل -24

 ".في األردن QIZالمواطنة التنظيمية: دراسة تحميمية آلراء العاممين في شركات 

مستويات تطبيق عدالة التعامبلت ومستويات تطبيق عمى راسة إلى التعرف الدّ ىذه ىدفت      

، والتعرف إلى طبيعة العبلقة بين عدالة QIZة لدى العاممين في شركات نة التنظيميّ واطَ سموك المُ 

التعامبلت ومستوى سموك المواطنة التنظيمية في الشركات المبحوثة، وقد استخدم الباحثان 

عينة عشوائية نة كأداة لمدراسة، حيث تم اختيار مدت االستبايمي، واعتُ المنيج الوصفي التحم

، وقد توصمت الدراسة إلى عدة ا( شخصً 480بسيطة من العاممين في الشركات المبحوثة بمغت)

ا سموك ، أمّ كان متوسًطا  QIZمستوى تطبيق عدالة التعامبلت في شركات أىميا: أنّ  ،نتائج
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، وأظيرت النتائج وجود عبلقة ارتباط اكان مرتفعً فة لدى العاممين في الشركات نة التنظيميّ واطَ المُ 

ة، وأوصت الدراسة الباحثين نة التنظيميّ واطَ إيجابية بين عدالة التعامبلت ومستوى سموك المُ 

 ة أخرى.ثيّ أخرى، و تطبيقيا عمى مجتمعات بح راتبإجراء دراسات مماثمة وضرورة ربطيا بمتغيّ 

: ةنة التنظيمي  واط  وسموك الم   العالقة بين الرضا الوظيفي  ( بعنوان:" 2016) دراسة عمي -25

 دراسة تطبيقية عمى جامعة المجمعة".

ة بأبعادىا) اإليثار، نة التنظيميّ واطَ الدراسة إلى التعرف عمى مستوى سموك المُ  ىذه ىدفت

العاممين في جامعة مير( لدى ، ووعي الضّ ة، السموك الحضاريّ الكياسة، الروح الرياضيّ 

ة، ومعرفة درجة الرضا الوظيفي السائد بين العاممين عوديّ المجمعة في المممكة العربية السّ 

تبنت  ة.واطنة التنظيميّ وسموك المُ  ضا الوظيفيّ بين الرّ  واتجاىيا العبلقةفي الجامعة، ونوع 

 ت البلزمة، حيث تمّ الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، كما استخدمت االستبانة لجمع البيانا

من الموظفين العاممين في جامعة المجمعة،  ،( شخص100نة عشوائية قواميا)اختيار عيّ 

وبعد معالجة النتائج إحصائيًا تبين أّن الرضا الوظيفي لمموظفين العاممين بجامعة المجمعة 

ئد بدرجة ة لدى العاممين في الجامعة سا، وكذلك سموك المواطنة التنظيميّ سائد بدرجة عالية

ا، كما بينت النتائج وجود عبلقة طردية معنوية ذات داللة إحصائية بين الرضا عالية أيضً 

وقد أوصى الباحث بإجراء دراسات حول أثر سموك  لوظيفّي وسموك الُمواطنة التنظيمية،ا

ذا السموك عمى المنظمات المواطنة التنظيمية عمى قطاعات أخرى من أجل إبراز أىمية ى

 .المختمفة
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الروحانية في مكان العمل كمتغير تفاعمي في العالقة ( بعنوان:" 2016دراسة خضير) -26

بين تقدير الذات والوالء التنظيمي عمى سموك المواطنة التنظيمية: دراسة ميدانية 

 لمعاممين في شركة الحفر العراقية".

ة من نة التنظيميّ طَ واتحديد العبلقة بين تقدير الذات وسموك المُ الدراسة إلى ىذه ىدفت       

ة من جية ثانية، واختبار نة التنظيميّ واطَ وسموك المُ  وتحديد العبلقة بين الوالء التنظيميّ  ،جية

عمى  ( لمعبلقة بين تقدير الذات والوالء التنظيميّ دور الروحانية في مكان العمل )كمتغير تفاعميّ 

لجمع البيانات، من جية ثالثة. وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة ة نة التنظيميّ واطَ سموك المُ 

قت الدراسة في شركة الحفر العراقية النفطية، التي تقع في محافظة البصرة، جنوب بّ حيث طُ 

( شخص من العاممين في الشركة، وبمغ عدد االستبانات 200العراق، حيث اختيرت عينة قواميا)

من األساليب اإلحصائية  اعددً ، واستخدم الباحث ( استبانةً 130)المسترجعة والصالحة لمتحميل 

أجل الوصول إلى نتائج من   & SPSS v.22 (AMOS. v.22الموجودة في برنامجي)

تقدير الذات لو تأثير معنوي موجب في سموك  ىذه النتائج: أنّ  موضوعية ودقيقة، وكان من أىمّ 

ا، ة أيضً نة التنظيميّ واطَ تأثير معنوي موجب في سموك المُ  ة، والوالء التنظيمي لونة التنظيميّ واطَ المُ 

لمعبلقة بين تقدير الذات والوالء  كما بينت الدراسة أن الروحانية في مكان العمل ليا أثر تفاعميّ 

بإجراء مزيد من الدراسات حول  ة. وأوصت الدراسةنة التنظيميّ واطَ في سموك المُ  التنظيميّ 

 ة وربطيا بمتغيرات أخرى.التنظيميّ نة واطَ دات سموك المُ محدّ 
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العالقة بين العدالة التنظيمية وسموك بعنوان:"  (2016) دراسة عبد المجيد والعوفي -27

 المواطنة التنظيمية لدى المشرفات التربويات بمدينة تبوك".

ة بأبعادىا) التوزيعية، العبلقة بين العدالة التنظيميّ الدراسة إلى الكشف عن ىذه ىدفت      

ة، ة بأبعادىا)اإليثار، الكياسة، الروح الرياضيّ نة التنظيميّ واطَ إلجرائية، التعاممية( وسموك المُ ا

، وعي الضمير( لدى المشرفات التربويات في مدينة تبوك في المممكة السموك الحضاريّ 

واالستبانة كأداة  راسة استخدم الباحثان المنيج الوصفيّ العربية السعودية. ولتحقيق أىداف الد

، المشرفات التربويات في مدينة تبوكجميع  لجمع البيانات، وتكون مجتمع الدراسة من

 استبعاد استبانتين غير صالحتين ، وتمّ ستبانات عميينّ توزيع اال تمّ  مشرفةً ( 122) وعددىنّ 

 ( مفردة.120) لتصبح العينة النيائية لمتحميل اإلحصائيّ 

 يا:أىمّ  ،من النتائجحزمة ل إلى التوصّ  ن البرامج اإلحصائية تمّ وبعد استخدام عدد م     

نة واطَ ة وأبعاد سموك المُ وجود عبلقة طردية ذات داللة إحصائية بين أبعاد العدالة التنظيميّ 

ة مات التعميميّ يا: تشجيع المنظّ أىمّ  ،ة، وخمصت الدراسة إلى مجموعة من التوصياتالتنظيميّ 

جراء مزيد من الدراسات حول تنمّ  ةي بيئة تنظيميّ عمى تبنّ  ي سموك المواطنة التنظيمية، وا 

 ة.نة التنظيميّ واطَ تأثير األنماط القيادية عمى سموك المُ 

مستوى سموك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء ىيئة ( بعنوان:" 2017دراسة مومني ) -28

 ".التدريس في جامعة الممك فيصل

ة لدى أعضاء ىيئة نة التنظيميّ واطَ سموك المُ الدراسة إلى التعرف عمى مستوى ىدفت ىذه 

 بع الباحث المنيج الوصفيّ التدريس في جامعة الممك فيصل بالمممكة العربية السعودية، واتّ 

( شخًصا من 205ة بمغت)ة طبقيّ نة عشوائيّ اختيار عيّ  من أجل تحقيق ىدف الدراسة، وتمّ 
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( 1117مجتمع الدراسة البالغ )تدريس في جامعة الممك فيصل من مجموع أعضاء ىيئة ال

مستوى ممارسة أعضاء  (. وأظيرت النتائج أنّ 2014/2015حسب إحصائية عام ) اعضوً 

ة كان متوسطًا، كما بينت نة التنظيميّ واطَ ىيئة التدريس في الجامعة المبحوثة لسموك المُ 

ة لتنظيميّ نة اواطَ النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة سموك المُ 

جاء لصالح الذكور، كما أظيرت  في مجال اإليثار، فقد الجنس إالّ  عزى إلى متغيراتتُ 

عزى إلى النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسة سموك المواطنة تُ 

سنوات(، وأوصت الدراسة بضرورة نشر 10ر سنوات الخبرة لصالح فئة )أكثر منمتغيّ 

الجامعات، وتضمين معايير سموك ة لمعاممين في نة التنظيميّ واطَ المُ بأىمية سموك  الوعيّ 

 نة في تقييم األداء لمعاممين.واطَ المُ 

دور الثقة التنظيمية في تعزيز سموك المواطنة  ( بعنوان:"2018دراسة نجم وكريم ) -29

 التنظيمية: دراسة تشخيصية تحميمية آلراء عينة من العاممين في مديرية بمدية كركوك".

الدراسة إلى وصف متغيري الثقة التنظيمية وسموك المواطنة التنظيمي ىذه ىدفت      

من وجية نظر العاممين في مديرية بمدية كركوك، ومعرفة طبيعة العبلقة بين الثقة وتشخيصيما 

التنظيمية وسموك المواطنة التنظيمية في المنظمة المبحوثة، واعتمد الباحثان االستبانة كأداة 

من الموظفين العاممين في بمدية كركوك،  اشخصً  60)لمعمومات من عينة الدراسة البالغة)لجمع ا

أىميا: وجود عبلقة  نتائج عّدة،من األساليب اإلحصائية أظيرت الدراسة مجموعة وبعد استخدام 

ة ة في مديريّ واطنة التنظيميّ ة ومتغيرات سموك المُ وتأثير معنوي قوي بين متغيرات الثقة التنظيميّ 

آلخرين إلى اة ىدفيا تقديم الدعم ة اختياريّ بمدية كركوك، كما تبين أن ىناك سموكيات طوعيّ 

 في ا فاعبًل زً مستوى ممارسة سموك المواطنة قد شغل حيّ  عمى أنّ  ا يدلّ ممّ  ،وتذليل العقبات
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عمى زيادة  يا: الحثّ أىمّ  ،المنظمة المبحوثة، وقد خمصت الدراسة إلى عدد من التوصيات

 ة وتعزيزىا لدى العاممين من خبلل توفير مناخ ماديّ نة التنظيميّ واطَ تمام بسموكيات المُ االى

 .يشجعيم عمى مثل ىذه السموكيات ومعنويّ 

الصمت التنظيمي وانعكاسو عمى سموك المواطنة  ( بعنوان:"2018)الغانمي دراسة  -30

المديرية العامة لتربية التنظيمية: دراسة استطالعية تحميمية آلراء عينة من العاممين في 

 محافظة كربالء".

مستوى إدراك العاممين في المديرية العامة لتربية  عمى الدراسة إلى التعرفىذه ىدفت      

ة، والكشف عن عبلقات واطنة التنظيميّ وسموك المُ  مت التنظيميّ محافظة كرببلء لمفيوم الصّ 

ة. وقد اعتمد الباحث واطنة التنظيميّ وك المُ بأبعاده وسم مت التنظيميّ االرتباط والتأثير بين الصّ 

منيج )البحث القائم والتحميل البعدي( وىي تقنية جديدة تسمح لمباحثين بمزج نتائج البحوث التي 

تتشابك فييا فروع وعموم مختمفة، واعتمدت االستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تكون المجتمع 

 ، وتمّ شخص( 500في محافظة كرببلء والبالغ عددىم) من العاممين في المديرية العامة لمتربية

أظيرت النتائج أّن العاممين في المديرية العامة لمتربية ، وقد ا( شخصً 185قواميا )ة اختيار عينّ 

ألبعاد الصمت التنظيمي وأبعاد سموك المواطنة التنظيمية، كما تبين أن  اعاليً  ايمتمكون إدراكً 

، وقد ة عمى المستوى الكمينة التنظيميّ واطَ في سموك المُ  التنظيميّ مت لمصّ  امعنويً  اىناك تأثيرً 

واطنة يا: ضرورة اىتمام المديرية بتنمية سموكيات المُ أىمّ ، كان خرجت الدراسة بعدة توصيات

  داخل المديرية.وجودتو ل جوانب انسانية تعزز كفاءة العمل ة، كونيا تمثّ التنظيميّ 
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دور القيادة اإلدارية في ترسيخ سموك المواطنة ( بعنوان:" 2019دراسة خميفة وآخرون ) -31

 ، دراسة حالة: المديرية العممية التصاالت الجزائر بالوادي".لدى الموظفين التنظيمية

عمى القيادة اإلدارية بأنماطيا )االستبدادية، والوسطية ىذه الدراسة إلى التعرف  ىدفت

واطنة التنظيمية لدى العاممين في المديرية العممية اإلبداعية، والحرة( وتأثيرىا عمى سموك الم

، واعتمدت االستبانة التصاالت الجزائر بالوادي، وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفيّ 

ة كأداة لجمع البيانات، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع الموظفين العاممين في المديريّ 

، وقد أظيرت الدراسة أّن ا( موظفً 42يا )قوام، واختيرت عينة ا( شخصً 120والبالغ عددىم )

الموظفين  ا، كما أظيرت أنّ دور القيادة اإلدارية عمى سموك المواطنة لو أثر ضعيف جدً 

عدم وجود فروق ذات داللة يمارسون سموك المواطنة التنظيمية بدرجة متوسطة، كما أظيرت 

لجنس والمؤىل التنظيمية ُتعزى إلى االمواطنة إحصائية بين إجابات أفراد العينة عمى سموك 

 العممي وسنوات الخبرة.

 الدراسات السابقة التي تناولت القيادة الخادمة وسموك المواطنة التنظيمية

 ( بعنوان:Trivers,2009) دراسة ترايفرز -32

"Servant leadership’s Effects on Trust and Organizational 

Citizenship Behaviors".    

وسموكيات المواطنة التنظيمية الثقة عمى القيادة الخادمة تأثير دراسة الدراسة إلى ىذه ىدفت     

ة كأداة لجمع البيانات، حيث نظر التابعين. وقد استخدمت الدراسة االستبانالتنظيمية من وجية 

في  ومؤسسةً  ( منظمةً 19والخاص من ) ين من القطاعين العامّ عمى موظف ( استبانةً 285)زعتوُ 
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صالحة لمتحميل، وقد  ( استبانةً 134رجعت )واستُ المّتحدة األمريكّية،  الواليات شمال غربيّ 

، كما ةواطنة التنظيميّ لخادمة وسموك المُ ة بين القيادة اة قويّ أظيرت النتائج وجود عبلقة إيجابيّ 

ة، كما أوصت الدراسة واطنة التنظيميّ الثقة تتوسط العبلقة بين القيادة الخادمة وسموك المُ  ن أنّ تبيّ 

نة أكبر من أجل إثبات أو واختيار عيّ  ،الختبار العبلقة بين المتغيراتعمل مزيد من البحوث 

 .أو دحضيا النتائج

 بعنوان:  (Butarbutar et al.,2010)  نر وآخريدراسة بوتا -33

 "The Mediating Effects of Ethical Climate on Relationship 

between Servant Leadership and Organizational Citizenship 

Behavior ". 

نة واطَ القيادة الخادمة وسموك المُ المناخ األخبلقي عمى دراسة تأثير الدراسة إلى  ىذه ىدفت     

( 123عينة قواميا ) وتوزيعيا عمى ةالثبلثإعداد استبانة لقياس المتغيرات  وقد تمّ  ة ،لتنظيميّ ا

لية يعممون في ثماني شركات عالية األداء من قطاعات االتصاالت والخدمات الما اشخصً 

القيادة الخادمة والمناخ  والمصرفية والتعدين والتصنيع في إندونيسيا، وأظيرت نتائج الدراسة أنّ 

ط ، كما أثبتت الدراسة توسّ فة لمموظّ نة التنظيميّ واطَ بسموك المُ  يرتبطان بشكل إيجابيّ  األخبلقيّ 

ة، وقد خرجت الدراسة نة التنظيميّ واطَ في العبلقة بين القيادة الخادمة وسموك المُ  المناخ األخبلقيّ 

يا: إجراء مزيد من الدراسات حول العبلقة بين القيادة الخادمة وسموك أىمّ  ،بعدد من التوصيات

 ،المجتمعاتية في ىذه ودراسة االتجاىات الثقاف ،المواطنة التنظيمية عمى مجتمعات أخرى

 ة.نة التنظيميّ واطَ وتأثيرىا في سموك المُ 
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مدارس األمانة  وا مدير القيادة الخادمة التي يمارسي " ( بعنوان:2014المعشر)دراسة  -34

لدى ة واطنة التنظيمي  ان وعالقتيا بسموك الم  ة في عم  سات التربوية المسيحي  العامة لممؤس  

 ."من وجية نظرىم عممينملا

سات مؤسّ لماألمانة العامة مدارس درجة ممارسة مديري عمى  إلى التعرف الدراسةىذه  ىدفت     

مين ة لدى المعمّ ، وعبلقتيا بسموك المواطنة التنظيميّ ان لمقيادة الخادمةة في عمّ ة المسيحيّ التربويّ 

تم اختيارىم بالطريقة الطبقية  ( معمًما ومعممةً 287، وأجريت الدراسة عمى )من وجية نظرىم

 ،األولى لقياس القيادة الخادمة :، وليدف جمع البيانات استخدمت استبانتانالعشوائية النسبية

مديري مدارس  درجة ممارسة . وأظيرت النتائج أنّ ةواطنة التنظيميّ والثانية لقياس سموك المُ 

، كما أظيرت عبلقة خادمة كانت متوسطةً ة لمقيادة الحيّ ة المسياألمانة العامة لممؤسسات التربويّ 

نة واطَ مة وبين سموك المُ ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة القيادة الخاد

ر متغيّ ى إلى القيادة الخادمة تعز  ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ممارسةةالتنظيميّ 

ناث في مجال لصالح اإلو  ،ع (التواضو ، التمكينو ، االيثار)الجنس لصالح الذكور في مجاالت 

ر المؤىل العممي لصالح فئة ومتغيّ  ،سنوات(10أقل من  -5ر الخبرة لصالح الفئة )، ومتغيّ المحبة

 ولمتغير المرحمة لصالح المرحمة األساسية. ،البكالوريوس

سموكيات المواطنة التنظيمية في ظل نظرية ( بعنوان:" 2014) مطررشيد و دراسة  -35

  القيادة الخادمة: دراسة استطالعية في عينة من كميات جامعة القادسية".

ة في نة التنظيميّ واطَ سموكيات المُ و القيادة الخادمة اختبار العبلقة بين ذه الدراسة إلى ىدفت ى     

والتعرف عمى إدراك القيادات اإلدارية في الجامعة  في العراق ةات جامعة القادسيّ نة من كميّ عيّ 

، ومستوى ممارسة سموكيات المواطنة التنظيمية وطبيعة القيادة الخادمة ومستوى ممارستيا لمفيوم
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راء عينة آل التحميميّ  الوصفيّ  المنيجالباحثان في دراستيما  اعتمد وقد العبلقة بينيما،

ات من أصل كميّ  من رؤساء األقسام وأعضاء الييئة التدريسية في ستّ  ا( شخصً 287قواميا)

. واستعمل الباحثان االستبانة أداة لقياس متغيرات تيا جامعة القادسيةضمّ  ،كميةً  ةعشر ى إحد

ة الضرورية الختبار تمك الوسائل والبرامج اإلحصائي كما استعان الباحثان بمجموعة من ،الدراسة

، وأظيرت النتائج وجود عبلقة تأثير ذات داللة إحصائية بين نمط القيادة الخادمة الفرضيات

ة القيادة الخادمة في مقدمتيا أىميّ  ،ة توصياتخرجت الدراسة بعدّ . و وكيات المواطنة التنظيميةوسم

ة، وضرورة ة من أجل تحقيق أىداف المؤسسات التعميميّ في تعزيز سموكيات المواطنة التنظيميّ 

 ة تضمن ترسيخ مفيوم الخدمة لدييم.وضع برامج لتدريب القيادات اإلداريّ 

 الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منياالتعميق عمى 

يا تباينت من حيث أىدافيا والمتغيرات التي ض الدراسات السابقة نجد أنّ من خبلل استعرا     

فييا، وىنا تستعرض الباحثة أىم أوجو  ُطّبقت القطاعات التي تناولتيا، والبيئات التيدرستيا، و 

 والدراسات السابقة: االختبلف واالتفاق بين الدراسة الحالية

  بالنسبة لممتغيرات: -1

مثل  ،عمى متغيرات مختمفة ىاوأثر القيادة الخادمة قام العديد من الباحثين بدراسة         

 وغالي(، Goh & Low,2014(، و)Ciret,2010) كما في دراسة االلتزام التنظيميّ 

 (،2018كما في دراسة عبداهلل ) واالستغراق الوظيفيّ  (،2017عمي والقرني )(، 2015)

ة كما في دراسة حمبي والتنمية المينيّ ، 2016)ة كما في دراسة عودة )والبيئة التنظيميّ 

، والخالدي والزىراني 2018)) وسعيد ة كما في دراسة عبد(، والثقة التنظيميّ 2016)

كما في  ميّ (، والوالء التنظي2017ة كما في دراسة الديرية وسبلمة )(، والدافعيّ 2017)
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(، والمناخ 2019كما في دراسة أبو شريخ ) (، واألداء الوظيفيّ 2018دراسة العودة )

ة كما في دراسة (، وجودة الحياة الوظيفيّ 2019كما في دراسة أبو الغنم ) التنظيميّ 

بينما اكتفى  ،(2019ة كما في دراسة السر )، وتنمية الموارد البشريّ (2019مخامرة )

(، والنشاش والكيبلني Jackson,2010واقع ممارستيا كما في دراسة )آخرون بدراسة 

 (.2007ن)وأبو تينة وآخري ،(2015)

ربطيا الباحثون مع ة فتنوعت المتغيرات التي واطنة التنظيميّ ما بالنسبة لسموك المُ أ    

(، Naderi & Hvieda,2013)كما في دراسة مثل العدالة التنظيمية ىذا المتغير 

، 2016)(، وعبد المجيد والعوفي )2015(، والشنطي )Burns & Di Paola,2013و)

 ، و2016)كما ورد في دراسة عمي ) (، والرضا الوظيفيّ 2015والطعامسة وحسب اهلل )

ة كما في دراسة نجم (، والثقة التنظيميّ 2018كما في دراسة الغانمي ) الصمت التنظيميّ 

 ،ة(، والثقافة التنظيميّ 2016كما في دراسة خضير ) التنظيميّ (، والوالء 2016وكريم )

 (.2015مثل دراسة العزام )

وقد اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة بتناوليا أحد متغيرات ىذه الدراسات،    

مع عدد من الدراسات التي تناولت العبلقة بين القيادة الخادمة وسموك المواطنة واتفقت 

(، والمعشر Burtarbutar et al,2010(، و)Trivers,2009مثل دراسة ) ،التنظيمية

 (.2014(، ورشيد ومطر )2014)

 بالنسبة لبيئة الدراسة:  -2

عت بيئات الدراسة التي تناولتيا الدراسات السابقة، فبعضيا اختمف مع تنوّ فقد        

كما في دراسة  ،ركاتمثل الدراسات التي تناولت المصانع والشّ  ،بيئة الدراسة الحالية

(Goh & Low,2014( والطعامسة وحسب اهلل ،)2016(، وخضير )2015 ،)
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، وبعضيا تناول البيئة األمنية 2018))وسعيد  (، وعبدButarbutar et al. ,2010و)

كما في دراسة نجم  ،ية(، وبيئة البمديات والمجالس المحمّ 2016كما في دراسة عودة )

وبيئة الجامعات والكميات الجامعية كما في  (،2015، ودراسة العزام )(2018وكريم )

 ،2018)والعودة ) (،2017(، وعمي والقرني )2018(، وعبداهلل )2015غالي )دراسة 

(، وعمي 2017مومني )و (، Naderi & Hovieda,2013(، و)2019)والسر 

 .2014)رشيد ومطر )(، و 2016)

سات الحالية في تناوليا لبيئة المؤسّ وتشابيت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة      

ن كما في دراسة أبو تينة وآخري( واإلشراف التربوي المدارس ومديريات التربية)ة التعميميّ 

(، والخالدي 2016(، وحمبي )2015(، والنشاش والكيبلني )(Ciret,2010و ،(2007)

الغنم (، وأبو 2019أبو شريخ )، و 2018)(، والديرية وسبلمة )2017والزىراني )

 Burns & Di(، و)(Jackson,2010(، و2019(، ومخامرة )2019)

Paola,2013 (، والمعشر 2018(، والغانمي )2016عبد المجيد والعوفي )(، و

(2014.) 

 :لمنيج الدراسة وأداتيابالنسبة  -3

قة في استخداميا المنيج اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابفقد      

الذي استخدم المنيج Jackson,2010) واختمفت مع دراسة ) ،االرتباطيّ  الوصفيّ 

أداة ستبانة المسحي، كما اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة باستخداميا اال

لتي استخدمت المقاببلت ( ا2018واختمفت مع دراسة عبد وسعيد) ،لجمع المعمومات

أداة االستبانة و  االرتباطيّ  دام المنيج الوصفيّ ، فاستخأداة مساعدة مع االستبانةالمفتوحة 

 .مثل ىذا النوع من الدراساتن لمناسبا
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 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة 

 .بالمعمومات والمعرفةلمدراسة  إثراء اإلطار النظري  -1

 بناء أداة الدراسة )االستبانة(. -2

 ة منيا.يّ وخاصة األجنب ،االسترشاد ببعض المراجع -3

 الدراسة الحالية. تفسير نتائج -4

 أوجو تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

 إال أنّ  ،الدراسة بالرغم من وجود بعض الدراسات القميمة التي ربطت بين متغيريّ      

طبق في المؤسسات التربوية الفمسطينية عمى حد عمم األولى التي تُ ُتعّد الدراسة الحالية 

ة في ة الحكوميّ والمتعمقة بدراسة القيادة الخادمة لدى مديري المدارس األساسيّ  الباحثة

  .ة لممعممينواطنة التنظيميّ وعبلقتيا بسموك المُ  ،محافظة الخميل
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات
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 الفصل الثالث
جراءات الدراسة  طريقة وا 

   مقدمة

جراءاتيا  الدراسةطريقة ل ومفصبًل  كامبًل  اتناول ىذا الفصل وصفً       الباحثة  بيا تالتي قاموا 

، دراسةأداة الو ، ، وعينة الدراسةدراسةمجتمع الو ، دراسةوشمل وصف منيج ال ،دراسةلتنفيذ ىذه ال

جراءات الو ثبات األداة، و صدق األداة، و   .التحميل اإلحصائيّ و ، دراسةا 

 دراسةمنيج ال

وذلك ألنو يتناسب وطبيعة  ؛االرتباطيّ  المنيج الوصفيّ  الدراسةىذه ت الباحثة في استخدم     

 ىذه الدراسة وأىدافيا.

 

 دراسةمجتمع ال

ة ة الحكوميّ ة في المدارس األساسيّ ن مجتمع الدراسة من جميع أعضاء الييئة التدريسيّ تكوّ      

أنظر  في المديريات األربع، مين والمعّمماتمعمّ من ال( 7605لغ عددىم )افي محافظة الخميل والب

 .( 1جدول)

 دراسةال عينة

حيث  ،%( من مجتمع الدراسة(4.8ة حسب المديريات بنسبة ة طبقيّ اختيار عينة عشوائيّ  تمّ      

تم توزيع أداة الدراسة عمييم  ( معممًا ومعممة،366=7605%*4.8تكونت عينة الدراسة من)

ح توزيع أعداد مجتمع يوضّ اآلتي ، والجدول تقريباً %( 90( بنسبة استرداد بمغت)331واسترداد )

 الدراسة وعينة الدراسة األصمية والمستردة حسب كل مديرية:
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 (: توزيع أعداد مجتمع الدراسة وعينة الدراسة األصمية والمستردة حسب كل مديرية:1جدول)

أعداد مجتمع  المديرية/الجنس
 الدراسة

 العينة األصمية=
 ع*حجم المجتم %4.8 

العينة 
 المستردة

 113 120 2487 الخميل

 49 57 1177 يطا

 104 122 2549 جنوب الخميل

 65 67 1392 شمال الخميل

 331 366 7605 المجموع
 

 خصية والديمغرافية:ح خصائص عينة الدراسة الشّ يوضّ والجدول اآلتي 
 ة:خصية والديمغرافي  نة الدراسة الش  (: خصائص عي  2جدول)

النسبة  العدد الفئة المتغير
 المئوية

 %31.4 104 جنوب الخميل ريةالمديّ 
 %19.6 65 شمال الخميل  
 %34.1 113 وسط الخميل  
 %14.8 49 يطا  
 %100.0 331 المجموع  

 %42.9 142 ذكر الجنس
 %57.1 189 أنثى  
 %100.0 331 المجموع  

 %20.8 69 سنوات 5أقل من  سنوات الخبرة

 %22.1 73 سنوات10-5 من   
 %57.1 189 سنوات10 أكثر من   
 %100.0 331 المجموع  

 %85.8 284 بكالوريوس فما دون المؤىل العممي
 %14.2 47 ماجستير فأعمى  
 %100.0 331 المجموع  
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 دراسةأداة ال

ة فـي ة الحكومّيـلدراسـة القيـادة الخادمـة لـدى مـديري المـدارس األساسـيّ  االسـتبانةت الباحثـة استخدم

 ،وعبلقتيا بسموك المواطنة التنظيمية لممعممـين مـن وجيـة نظـر المعممـين أنفسـيم ،محافظة الخميل

 وكانت خطوات بناء االستبانة كاآلتي:  

 .يا وأسئمتياوفرضياتالّدراسة مراجعة أىداف  -1

والدراســـــات الســـــابقة ذات الصـــــمة بموضـــــوع الدراســـــة،  االطـــــبلع عمـــــى األدب النظـــــريّ  -2

 واالستفادة منيا في بناء االستبانة وصياغة فقراتيا.

 ة التي شممتيا االستبانة.الرئيسيّ المجاالت تحديد  -3

 .المجاالت منمجال تحديد الفقرات التي تقع تحت كل  -4

ن: محــور ( فقـرة و محـوري53تكونـت فـي صـورتيا األوليـة مـن )التـي  تصـميم االسـتبانة -5

النظري والدراسـات السـابقة ذات  إلطارالقيادة الخادمة الذي تم تطويره باالعتماد عمى ا

(، ودراسة 2018(، ودراسة العودة )2017مثل دراسة العدوان ) بالقيادة الخادمة الصمة

واطنــــــة (، أمــــــا محــــــور ســــــموك المُ 2014(، ودراســــــة المعشــــــر )Cerit,2010ســــــيرت )

ذات الصـمة  النظري والدراسات السـابقة إلطارباالعتماد عمى ا ة فقد تم تطويرهالتنظيميّ 

(، ودراســـة رشـــيد Trivers,2009ترايفـــرز )مثـــل دراســـة   ،ةواطنـــة التنظيمّيـــبســـموك المُ 

 (.2016(، ودراسة خضير)2018(، ودراسة الغانمي )2014ومطر )

  عرض االستبانة عمى المشرف، واألخذ بمقترحاتو وتعديبلتو. -6

عمى عينة استطبلعية مـن خـارج عينـة الدراسـة األصـمية، تكونـت مـن االستبانة تطبيق  -7

؛ حيــث تــم لــؤلداة الخصــائص الســيكومترية ىوذلــك لغايــات الوقــوف عمــ ؛ة( معممــ23)

دراســة طـــول االســتبانة والمـــدة المناســبة لئلجابـــة،  ووضــوح الفقـــرات، وفيميــا مـــن قبـــل 
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بنــــاء عميــــو فقــــد تعــــديل صــــياغة المبحــــوثين، ومبلئمــــة المكــــان المخصــــص لئلجابــــة، و 

 . 1)فقرتين، كما ىو مبين في ممحق) 

مين من األكاديميين والمختصـين فـي اإلحصـاء، مـن ( محكّ 10عرض االستبانة عمى ) -8

القـدس، وجامعـة بيـت لحـم، وجامعـة جامعة الخميل، وجامعة القدس المفتوحـة، وجامعـة 

 (.2)كما ىو مبين في الممحق ك فمسطين،بوليتكن

حيـــث تـــم إعـــادة صـــياغة بعـــض مـــين، التعـــديبلت البلزمـــة فـــي ضـــوء آراء المحكّ إجـــراء  -9

ضافة الفقرات  ة، حتـى، وتعـديل بعـض األمـور الفنّيـواحـدة فقرات، وحذف فقـرة ثبلث، وا 

 (. 3نظر ممحق )أخذت االستبانة شكميا النيائي، ا

 :اوىم ،قسمينسمت أداة الدراسة إلى وقد ق  

سنوات و  ،المؤىل العمميّ و الجنس، و المديرية، عبارة عن البيانات األولية لممبحوث ) :القسم األول

 (.الخبرة

 :، ىمامحورين ن منتكوّ  :القسم الثاني

  ىي: ،مجاالت (5عة عمى )( فقرة موزّ 29ويتكون من )  ،القيادة الخادمةمحور  -1

  ( فقرات.9األول: التمكين، ويتكون من )المجال 

  ( فقرات.6اإليثار، ويتكون من )الثاني: المجال 

  ( فقرات.8الثالث: المحبة، ويتكون من )المجال 

  ( فقرات.7الرابع: التواضع، ويتكون من)المجال 

  ( فقرات.7، ويتكون من )الخامس: التنظيم اإلداريّ المجال 

 ( فقرة.18ة، ويتكون من )واطنة التنظيميّ سموك المُ  حورم -2
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)ال  ،(1ة =: )ال أوافق بشدّ اآلتي عمى النحوة االستبانج اإلجابة عمى فقرات وتتدرّ      

تدرج الخماسي ال يذليكرت عمى مقياس  ،(5ة=)أوافق بشدّ  ،(4)أوافق= ،(3)محايد= ،(2أوافق=

 (.1-5)من

 ثبات األداة

 وتناسقيا )اّتساقيا( إجابات المبحوثين اة الدراسة لمتعبير عن مدى تجانسستخدم ثبات أديُ      

وبالتالي أن تعطي أداة الدراسة النتائج  ،دى دقة إجاباتيموم وعباراتيا، عمى فقرات أداة الدراسة

لذلك و لقياس  (،Sauro&Lewis,2012) نفسيا نفسيا إذا أعيد تطبيقيا مرة أخرى في الظروف

ية باإلضافة إلى الدرجة الكمّ  ،ثبات أداة الدراسة تم قياس الثبات لمجاالت أداة الدراسة والفقرات

، جميع االستبانات المستردة وذلك عمى، لثبات كرونباخ ألفاألداة الدراسة باستخدام معامبلت ا

 :آلتيوكانت النتائج عمى النحو ا

 (: معامالت الثبات لمجاالت الدراسة3جدول )

معامل الثبات ألفا  عدد الفقرات المجال
 كرونباخ

 0.90 9 التمكين

 0.89 6 اإليثار

 0.88 8 ةالمحبّ 

 0.86 7 التواضع

 0.88 7 التنظيم اإلداريّ 

 0.97 37 القيادة الخادمةالستبانة ية الدرجة الكمّ 

 0.94 18 سموك المواطنة التنظيميةية الستبانة الدرجة الكمّ 
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 تراوحـــت لمجـــاالت القيـــادة الخادمـــة قـــيم معـــامبلت الثبـــات أنّ  يتضـــح مـــن الجـــدول الســـابق       

بمغــــت الدرجـــة الكميــــة و  ،(0.97الكميـــة) لمدرجـــة بمغـــت قيمــــة معامـــل الثبــــاتو  ،(0.90-0.86مـــن)

مـن  عاليةٍ  أداة الدراسة تتمتع بدرجةٍ  أنّ  إلى شيريُ ا ممّ (، 0.94الستبانة سموك المواطنة التنظيمية)

ضــعت مــن الثبــات، وىــذا يعطــي الباحثــة مؤشــرًا قوّيــًا عمــى أن أداة الدراســة تحقــق األىــداف التــي وُ 

 أجميا.

 صدق األداة

 صدق المحكمين: -1

ت ضــــعت مــــن أجميــــا، تّمــــولضــــمان تحقيقيــــا لؤلىــــداف التــــي وُ  انةلبلرتقــــاء بمســــتوى االســــتب     

( 2) والممحـق ،صين في مجال الدراسةمراجعتيا وتحكيميا من قبل عدد من األكاديميين والمتخصّ 

ين فـي مجـال اإلحصـاء مـن أجـل عمميـة استشـارة اختصاصـيّ  تكمـا تّمـمـين، يتضمن أسماء المحكّ 

 ،عــض عبــارات االســتبانةإدخــال البيانــات وتحميميــا. وفــي ضــوء مبلحظــات المحكمــين تــم تعــديل ب

ضـــافة فقـــرات أخـــرى ،وحـــذف بعـــض الفقـــرات وانتماؤىـــا إلـــى  ثـــر وضـــوحًا مـــن حيـــث الصـــياغةأك وا 

 لمحاور التي تندرج تحتيا.ا

 :الصدق العاممي -2

 االرتبـاط بيرسـون والتـي تعبـر عـن قـوة العبلقـة بـين كـلّ تم حساب معـامبلت من ناحية أخرى      

 ُتعـدّ و  ،يـة لـذلك المجـال الـذي تنتمـي إليـو الفقـرةمع الدرجة الكمّ أداة الدراسة مجاالت فقرة من فقرات 

دالـة أو معظميـا االرتباط معامبلت عندما تكون جميع  تتمتع بدرجة صدق عالٍ يا أداة الدراسة بأنّ 

ــة أقــل مــنإحصائيً  ــداخمي  وبالتــالي يــدلّ  ،(0.05ا)مســتوى الدالل عمــى زيــادة االتســاق أو التناســق ال

 لمفقرات داخل ىذا المجال أو المحور.
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 .التمكين(: معامالت االرتباط بيرسون بين الفقرات و الدرجة الكمية لمجال 4جدول )

رقم 
 التمكين الفقرة

معامل 
االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 0.000 0.666 .مين عند اتخاذ القراراتيأخذ المدير بآراء المعمّ   .1
 0.000 0.720 .مين من أجل تحقيق أىداف  المدرسة  ورسالتيايدعم المدير  المعمّ   .2
 0.000 0.756 .مين عمى تنمية مياراتيم وتطوير أدائيميساعد المدير المعمّ   .3
 0.000 0.753 .مين من خبلل تشجيعيم وثقتو بيميرتقي المدير بالمعمّ   .4
 0.000 0.743 .ق بعمميممين صبلحيات اتخاذ القرارات الميمة التي تتعمّ يعطي المدير المعمّ   .5
 0.000 0.811 .ةممارسة بعض األدوار القياديّ  مين عمىيشجع المدير المعمّ   .6
 0.000 0.760 .ة التعامل مع المواقف الصعبةمين حريّ يتيح المدير لممعمّ   .7
 0.000 0.799 .ةمين في التغمب عمى المشكبلت المينيّ يساعد المدير المعمّ   .8
 0.000 0.720 .مين عمى العمل التعاونيّ ع المدير المعمّ يشجّ   .9

 

 معامالت االرتباط بيرسون بين الفقرات و الدرجة الكمية لمجال اإليثار.(: 5جدول )

رقم 
معامل االرتباط  اإليثار الفقرة

 بيرسون
مستوى 
 الداللة

 0.000 0.780 .مينخدمة المعمّ إلى يسعى المدير   .1
 0.000 0.776 .نسانيةإخدمة اآلخرين عمى أنيا مسؤولية  لىإينظر المدير   .2
 0.000 0.799 .مين في مقدمة أولوياتواحتياجات المعمّ يضع المدير   .3

 0.000 0.802 .يدافع المدير عن المعممين و حقوقيم   .4

 0.000 0.846 .مين ما أمكنيحرص المدير عمى توفير وسائل راحة لممعمّ   .5

 0.000 0.826 .مقابلأّي يقدم المدير الخدمة  لممعممين دون انتظار   .6
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 ية لمجال المحبة.االرتباط بيرسون بين الفقرات و الدرجة الكم  (: معامالت 6جدول )

رقم 
 المحبة الفقرة

معامل 
االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 0.000 0.732 .ظير المدير اىتمامو بالمعممين باستمراريُ   .1

 0.000 0.721 ا.إنسانيً  ايعتبر المدير خدمتو لممعممين واجبً   .2

 0.000 0.714 ىم عمى حقيقتيم.يتقبل المدير المعممين كما   .3

 0.000 0.802 يحرص المدير عمى عدم تحميل المعممين أعباء فوق مقدرتيم.  .4

 0.000 0.795 يصغي المدير باىتمام آلراء المعممين ومقترحاتيم.   .5

 0.000 0.727 .مينيمتزم المدير بتنفيذ وعوده لممعمّ   .6

 0.000 0.755 مون.بيا المعمّ ر  ة التي يمّ م المدير الظروف االجتماعيّ يتفيّ   .7

 0.000 0.686 .مين قدر اإلمكانيتجاوز المدير عن أخطاء المعمّ   .8

 
 (: معامالت االرتباط بيرسون بين الفقرات و الدرجة الكمية لمجال التواضع.7)جدول 

رقم 
 التواضع الفقرة

معامل 
االرتباط 
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 0.000 0.718 .العمل في المجتمع المدرسيّ ا من فريق يعتبر المدير نفسو واحدً   .1
 0.000 0.716 .نجازات  تربويةإر المدير بما يقدمو المعممون من يفخ  .2
 0.000 0.728 .ممعمّ  خطأ يصدر عنو اتجاه أيّ  يعتذر المدير عن كلّ   .3

4.  
دارية ا لميماتو اإلا و دعمً نجازات المعممين نجاحً إيرى المدير 

 0.000 0.730 .ةوالتربويّ 

 0.000 0.780 وموضوعّية. يقّوم المدير نفسو بصدق  .5
 0.000 0.773 .يستشير المدير المعممين قبل اتخاذ القرارات  .6

7.  
ة أو يتباىى بموقعو يبتعد المدير عن البحث عن مكانة خاصّ 

 .القياديّ 
0.732 0.000 
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 التنظيم اإلداري.(: معامالت االرتباط بيرسون بين الفقرات و الدرجة الكمية لمجال 8)جدول 

معامل االرتباط  التنظيم اإلداري رقم الفقرة
 بيرسون

مستوى 
 الداللة

 0.000 0.794 يا.و أىداف تياورسال المدرسة لرؤية اعميقً  ايمتمك المدير فيمً   .1

 0.000 0.800 .مشكبلت العمل بأفكار جديدة ومبتكرة يستطيع المدير حلّ   .2
 0.000 0.805 .بدل اإلجبار واإلكراهقناع في التأثير يستخدم المدير اإل  .3
 0.000 0.717 .يقّدر المدير العواقب المختمفة لمقرارات اإلدارية  التي يصدرىا  .4

ة وتوظيفيا لخدمة العمل يسعى المدير لمواكبة التطورات التكنولوجيّ   .5
 .المدرسي

0.735 0.000 

 0.000 0.763 .ال نصو ،مين بروح القانونيتعامل المدير مع المعمّ   .6
 0.000 0.731 يسعى المدير لتقديم الخدمة لممجتمع.  .7

 
(: معامالت االرتباط بيرسون بين الفقرات و الدرجة الكمية لمجال سموك المواطنة 9)جدول 

 التنظيمية.
رقم 
معامل االرتباط  سموك المواطنة التنظيمية الفقرة

 بيرسون
مستوى 
 الداللة

خصوصَا في الظروف  ،سةم المساعدة لزمبلئي في المدر أقدّ   .1
 .االستثنائية

0.659 0.000 

 0.000 0.654 .إثارة المشكبلت لزمبلئي في العملأتجنب   .2

3.  
ي العمل عند حدوث  أي خبلف أقوم بإجراء مصالحة بين زمبلئي ف

 .بينيم
0.692 0.000 

 0.000 0.707 .صال والتنسيق مع زمبلئي في العملأسعى في االت  .4
 0.000 0.676 .بأول التغيرات في المدرسة أواًل  أحافظ عمى مواكبة  .5
 0.000 0.644 .حقوق اآلخرين لتحقيق مكاسب شخصيةأتجنب استغبلل    .6
 0.000 0.675 .من أجل رفع مستواىا ومكانتيانجازات المدرسة إأتحدث عن   .7
 0.000 0.712 .أقدم مقترحات لزمبلئي تسيم في تحفيز العمل الفردي والجماعي  .8
 0.000 0.694 .مين الجدد حتى إن لم يطمب مني ذلكالمعمّ أساعد   .9

أثناء في ب إضاعة الوقت في التذمر والشكوى من اآلخرين أتجنّ   .10
 .العمل

0.690 0.000 
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 0.000 0.696 .أتقبل النصيحة واالرشاد من زمبلئي في العمل  .11
 0.000 0.671 .ألتزم باألنظمة والقوانين حتى إن لم يراقبني أحد  .12
 0.000 0.703 .عن األعمال الشخصية أثناء أوقات العمل الرسمي أبتعد  .13
 0.000 0.714 .قدر المستطاع وتحسينيانتائج الطبلب  أسعى لتطوير  .14
 0.000 0.711 غير الرسمّية. أحرص عمى حضور االجتماعات والمقاءات  .15
 0.000 0.706 وتطويره. العمل أقدم مقترحات لتحسين  .16
 0.000 0.745 .يجابية  عن المدرسةإأحرص عمى نقل صورة   .17
 0.000 0.723 .يمكنني التكّيف مع المتغيرات والتطورات في المدرسة  .18

 
  قيادة الخادمةرتباط بيرسون بين مجاالت ال(: معامالت اال 10)الجدول 

معامل االرتباط  المجال
 مستوى الداللة بيرسون

 0.000 0.881 التمكين

 0.000 0.882 اإليثار
 0.000 0.891 المحبة
 0.000 0.876 التواضع

 0.000 0.866 التنظيم اإلداريّ 

الداللة المعنوية  السابقة يتضح وجود ارتباطات دالة إحصائيا)مستويات من خبلل الجداول     

تمك عمى ية لممجاالت التي تحتوي ( بين جميع فقرات الدراسة والدرجات الكمّ 0.05من أقلّ 

ُتعّد ىذه الفقرات  وبذلك ،ية لياية لممجاالت مع الدرجة الكمّ وكذلك بين الدرجات الكمّ  ، الفقرات

 .ضعت لقياسومجاالتيا صادقة في قياس ما وُ و 
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 دراسةخطوات تطبيق ال

 وثباتيا. دراسةال أداةالتأكد من صدق  .1

ريات التربية والتعميم ية إلى مدية من الجامعة والموجّ الحصول عمى كتب تسييل الميمّ  .2

 مديرية التربية والتعميمالخميل، و التربية والتعميم وىي: )مديرية  ،محافظة الخميلفي األربع 

من  يطا(التربية والتعميم جنوب الخميل، ومديرية التربية والتعميم شمال الخميل، ومديرية 

حق المبلالدراسة عمى أفراد العينة كما في تسييل ميمة الباحثة في تطبيق أجل 

(4،5،6،7.) 

 ومديرات ية إلى مديريالحصول عمى كتب تسييل الميمة من المديريات األربع موجّ  .3

ق دراستيا، من أجل تسييل ميمة الباحثة في تطبياألربع في المديريات المدارس 

 ح ذلك.( توضّ 8،9،10،11والمبلحق )

مي من معمّ  مةَ ومعمّ  امً ( معمّ 366نة الدراسة البالغة )عيّ االستبانة عمى توزيع الباحثة  .4
 .ساسية الحكومية في محافظة الخميلالمدارس األ

 نيمبجمعيا مت الباحثة وبعد ذلك قام ،منيم بما ىو مطموبستبانة تعبئة المبحوثين لبل .5

بنسبة استرداد بمغت  ،ستبانةً ا331) )المسترجعة  تباناتاالس عدد وقد بمغ ،مباشرة

90)%). 

استخدام برنامج لتحميل النتائج بجياز الحاسوب إلى  الستباناتاإدخال البيانات من  .6

 (.SPSSالتحميل اإلحصائي)
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 متغيرات الدراسة

 (.سنوات الخبرةو ، المؤىل العمميو ، الجنسو المديرية، ) المتغيرات الشخصية والديمغرافية:     

اإليثار، و مكين، : )التّ اآلتية تكون من المجاالتوتادة الخادمة القي: المتغيرات المستقمة     

 (.اإلداريّ  التنظيمو التواضع، و ة، المحبّ و 

 .ةواطنة التنظيميّ المتغيرات التابعة: سموك المُ      

 المعالجة اإلحصائية

 ، وقـــد تـــمّ الحاســـوبإلـــى يـــا تمييـــدًا إلدخاليـــا االســـتبانات قامـــت الباحثـــة بمراجعتبعـــد جمـــع       

ــأي بتحويــل اإلجابــات المفظيــة  ،معينــةً  اإدخاليــا إلــى الحاســوب بإعطائيــا أرقاًمــ حيــث ة، إلــى رقمّي

(، )ال 1ة =: )ال أوافـــق بشـــدّ اآلتـــي عمـــى النحـــو درجـــات ةاناالســـتبفقـــرات عـــن عطيـــت اإلجابـــات أُ 

الخماسـي  التـدرج ليكـرت ذي مقيـاسعمـى (، 5ة=(، )أوافق بشـدّ 4)أوافق= (،3(، )محايد=2أوافق=

 (.5-1من)

وقد تمت المعالجة اإلحصائية البلزمة لمبيانات باستخراج األعداد والنسب المئوية       

أسئمة الدراسة من خبلل حساب عن اإلجابة  تلخصائص المبحوثين الشخصية، كما تمّ 

ية لممجاالت، وذلك والدرجات الكمّ  انةرافات المعيارية لفقرات االستبالحسابية واالنحالمتوسطات 

ع )أو وسط حسابي( ة بسبب تكونيا من مجمو ية ىي عبارة عن متغيرات كميّ ألن الدرجات الكمّ 

تم اسناد أرقام تعبر عن ترتيبيا)بدرجة منخفضة  ،التي ىي متغيرات ترتيبية لدرجات الفقرات

( ,Sauro & Lewis 2012) لويس(. وحسب جيف ساورو و 5إلى بدرجة مرتفعة جدا= 1جدا=

توظيف  يا كمية، وأنّ دة المقاييس عمى أنّ التعامل مع البيانات الترتيبية متعدّ  و ال مانع منفإنّ 

يعطي فوائد ليا وتخصيصيا  درجات عددية مبيانات الترتيبية عن طريق إسنادة لالطبيعة الكميّ 
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الحسابية المتوسطات استخدام و من المناسب ومزايا متنوعة لتحميل البيانات، وعميو فإنّ 

فقرات  المعيارية وباقي األساليب اإلحصائية الخاصة بالبيانات الكمية في تحميلواالنحرافات 

لدرجة ما يريد  اومختصرً  وسيبًل  اواضحً  الوسط الحسابي لمفقرة يعطي توصيفً اإذ إّن ، بانةاالست

المبحوث التعبير عنو أكثر من النسب المئوية التي تحتاج إلى استخدام أكثر من نسبة لمتعبير 

 .الفقرة ومستواىا عن درجة

و اختبــار) ت ( لمعينــات المســتقمة ومعــامبلت  ،اســتخدام اختبــار تحميــل التبــاين األحــادي تــمّ و      

كرونبـاخ ألفـا لفحـص -االرتباط بيرسون لفحص فرضيات الدراسـة، كمـا تـم اسـتخدام معادلـة الثبـات

اة الدراســة، وذلــك ثبــات أداة الدراســة وأســموب تحميــل معــامبلت االرتبــاط بيرســون لفحــص صــدق أد

 . SPSSباستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 

 مفتاح التصحيح

(، تـم حسـاب فـرق 5-1التجاىـاتيم مـن ) مثـل أوزاًنـاتُ  عطاء اتجاىات أفـراد العينـة أرقاًمـابعد إ     

قسـمة  تتّمـ ، ثـمّ (المـدى)( وىـو مـا يسـمى 4و= ) (5وىـي) ،( من أعمى قيمـة1وىي ) ،أدنى قيمة

 4/5(ليصـبح النـاتج) = 5قيمة المدى عمى عدد المجاالت المطموبة فـي الحكـم عمـى النتـائج وىـو)

وذلـــك إلعطـــاء الفتـــرات  ؛مـــن أدنـــى قيمـــة (، وبالتـــالي نســـتمر فـــي زيـــادة ىـــذه القيمـــة ابتـــداءً 0.8=

 ( يوضح ذلك :11) د عمى الوسط الحسابي، والجدولالخاصة بتحديد المستوى باالعتما

 (: مفتاح التصحيح الخماسي11)جدول 
 المستوى المتوسط الحسابي  

 جداً  منخفضة 1.8من  أقلّ 
 منخفضة 2.6من  أقلّ -1.8
 متوسطة 3.4من  أقلّ  -2.6
 مرتفعة 4.2من  أقلّ  -3.4

 مرتفعة جداً  4.2-5
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 الفصل الرابع                             

 ل إلييا من خبلل اإلجابة عن أسئمتيا،التوصّ  لنتائج الدراسة التي تمّ  ن ىذا الفصل عرًضايتضمّ 

 عمى النحو اآلتي:ىي و  واختبار فرضياتيا
القيادة  مجاالتة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة مديري المدارس األساسي  ما : السؤال األول

 ؟( من وجية نظر معممييمالتنظيم اإلداري  و التواضع، و ة، المحب  و اإليثار، و التمكين، ) الخادمة
 مجاالتة لة واالنحرافات المعياريّ الحسابيّ المتوسطات لئلجابة عن ىذا السؤال تم استخراج 

ح في كما ىو موضّ  (التنظيم اإلداريّ و التواضع، و المحبة، و اإليثار، و التمكين، ) القيادة الخادمة

 (.12الجدول )

التمكين، ) القيادة الخادمة مجاالتة لمعياري  ة واالنحرافات الالحسابي  المتوسطات (: 12) جدول
 (.التنظيم اإلداري  و التواضع، و ة، المحب  و اإليثار، و 

 المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.56 4.13 مكينالت  

 مرتفعة 0.64 4.11 اإليثار

 مرتفعة 0.61 4.00 ةالمحب  

 مرتفعة 0.56 4.15 التواضع

 مرتفعة 0.57 4.15 التنظيم اإلداري  

 مرتفعة 0.51 4.11 الدرجة الكمية لمستوى القيادة الخادمة

في ة ممارسة مديري المدارس األساسّية الحكومّية درج يتضح من الجدول السابق أنّ      

التمكين، اإليثار، المحبة، التواضع، التنظيم اإلداري( ) القيادة الخادمة مجاالتمحافظة الخميل ل

( واالنحراف 4.11) يالكمّ  بمغ المتوسط الحسابيّ من وجية نظر معممييم مرتفعة، حيث 

ويتضح من الجدول مرتفعة، جاءت بدرجة القيادة الخادمة مجاالت جميع وأن (، 0.51)المعياريّ 

في المركز األول، جاءا   (4.15)بمتوسط حسابي  (لتواضع والتنظيم اإلداريّ ا)مجالّي أّن أيًضا 
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(، 4.11)بمتوسط حسابي  (اإليثارمجال )ويميو (، 4.13) بمتوسط حسابي (التمكينمجال )يميو 

 (.4.00)بمتوسط حسابي  (ةالمحبّ مجال )وفي المركز األخير جاء 

في محافظة الخميل لكل ة ة الحكوميّ األساسيّ  أما فيما يتعمق بدرجة ممارسة مديري المدارس     

ة طات الحسابيّ فقد استخرجت المتوسّ  ،مينمجال من مجاالت القيادة الخادمة من وجية نظر المعمّ 

 ة لكل مجال عمى النحو التالي:واالنحرافات المعياريّ 

 (13) مجال التمكين: ويوضحو الجدول -1

 . التمكينمجال ة واالنحرافات المعيارية لفقرات الحسابي  طات المتوس  (: 13) جدول
 رقم 
 الفقرة

 الترتيب
الحكومي ة في درجة ممارسة مديري المدارس األساسية 

 مييمالتمكين من وجية نظر معم   محافظة الخميل لمجال
المتوسط 
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

 المستوى

2 1 
المدرسة  مين من أجل تحقيق أىداف  يدعم المدير  المعمّ 

 .ورسالتيا
 مرتفعة جدا 0.65 4.35

 مرتفعة جدا 0.71 4.28 .مين عمى العمل التعاونيّ يشجع المدير المعمّ  2 6

 مرتفعة جدا 0.67 4.20 .عمى تنمية مياراتيم وتطوير أدائيممين المعمّ يساعد المدير  3 3

 مرتفعة 0.75 4.16 .مين من خبلل تشجيعيم وثقتو بيميرتقي المدير بالمعمّ  4 4

 مرتفعة 0.75 4.13 .ةمين عمى ممارسة بعض األدوار القياديّ يشجع المدير المعمّ  5 9

 مرتفعة 0.79 4.11 .مين عند اتخاذ القراراتيأخذ المدير بآراء المعمّ  6 1

 مرتفعة 0.74 4.07 .ةمين في التغمب عمى المشكبلت المينيّ يساعد المدير المعمّ  7 8

القرارات الميمة التي صبلحيات اتخاذ مين المعمّ المدير يعطي  8 5
 .ق بعمميمتتعمّ 

 مرتفعة 0.82 3.99

 مرتفعة 0.84 3.87 .ة التعامل مع المواقف الصعبةيتيح المدير لممعممين حريّ  9 7

 مرتفعة 0.56 4.13 الدرجة الكمية  

مجال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات  13)جدول )يوضح 

( واالنحراف 4.13) لمدرجة الكمية ط الحسابيّ حيث بمغ المتوسّ  انازليً ت امرتبة ترتيبً  ،التمكين

درجة ممارسة مديري المدارس األساسية  عمى أنّ  مما يدلّ  ،(0.56الكمي مقداره) المعياريّ 

 من وجية نظر معممييم مرتفعة.ن( التمكي) مجالالخميل لفي محافظة الحكومّية 
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 مين من أجل تحقيق أىدافالمعمّ  )يدعم المدير(: 2): الفقرة لفقراتوقد جاء في مقدمة ىذه ا     

 يمييا ،(0.65مقداره ) وانحراف معياريّ  ،(4.35) ورسالتيا( بمتوسط حسابي مقداره المدرسة

 ،(4.28العمل التعاوني( بمتوسط حسابي مقداره ) عمى مينالمعمّ  )يشجع المدير (:6) الفقرة

مين عمى تنمية مياراتيم )يساعد المدير المعمّ (: 3) الفقرة ثم ،(0.71وانحراف معياري مقداره )

(: 4)الفقرة  ثمّ  ،(0.67مقداره ) وانحراف معياريّ  ،(4.2مقداره ) ط حسابيّ أدائيم( بمتوسّ  وتطوير

 ،(4.16مقداره ) ط حسابيّ من خبلل تشجيعيم وثقتو بيم( بمتوسّ مين )يرتقي المدير بالمعمّ 

 (.0.75ه)وانحراف معياري مقدار 

ة التعامل مع المواقف مين حريّ )يتيح المدير لممعمّ : 7)) : الفقرةفي حين  كانت أدنى الفقرات     

 (: 5) الفقرةثم  ،(84.مقداره ) معياريّ  وانحراف ،(3.87مقداره ) ط حسابيّ الصعبة( بمتوسّ 

 سط حسابيّ مين صبلحيات اتخاذ القرارات الميمة التي تتعمق بعمميم( بمتوّ )يعطي المدير المعمّ 

مين في )يساعد المدير المعمّ (: 8)الفقرة و  ،(0.84مقداره ) وانحراف معياريّ  ،(3.99مقداره )

مقداره  ( وانحراف معياريّ 4.07مقداره ) ط حسابيّ ة( بمتوسّ المينيّ  تالمشكبل عمى التغمب

مقداره  سط حسابيّ مين عند اتخاذ القرارات( بمتوّ )يأخذ المدير بآراء المعمّ (: 1)الفقرة و  ،(0.74)

 (.0.79مقداره ) وانحراف معياريّ  ،(4.11)

 

  (:14) مجال اإليثار: ويوضحو الجدول -2

 .اإليثار مجال ة لفقراتة واالنحرافات المعياري  ي  الحساب سطاتلمتو (: ا14)جدول 
 رقم
 الفقرة

 الترتيب
في الحكومي ة درجة ممارسة مديري المدارس األساسية 

 مييماإليثار من وجية نظر معم  لمجال محافظة الخميل 
الوسط 
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

 المستوى

 مرتفعة 0.76 4.19 .مينخدمة المعمّ يسعى المدير إلى  1 1

 مرتفعة 0.75 4.16 .نسانيةمسؤولية إيا ينظر المدير الى خدمة اآلخرين عمى أنّ  2 2

 مرتفعة 0.78 4.16 .مقابل أيّ  مين دون انتظاريقدم المدير الخدمة  لممعمّ  3 6
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 مرتفعة 0.86 4.14 مين و حقوقيم.يدافع المدير عن المعمّ  4 4

 مرتفعة 0.85 4.03 .مين ما أمكنيحرص المدير عمى توفير وسائل راحة لممعمّ  5 5

 مرتفعة 0.78 4.00 .مين في مقدمة أولوياتواحتياجات المعمّ يضع المدير  6 3

 مرتفعة 0.64 4.11 الدرجة الكمية  

مجال ة لكل فقرة من فقرات ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ ( 14جدول )ح يوضّ      

واالنحراف  ،(4.11) رجة الكميةلمدّ  حيث بمغ المتوسط الحسابيّ ، اا تنازليً ترتيبً  مرتبةً  ،اإليثار

ة درجة ممارسة مديري المدارس األساسيّ  عمى أنّ  مما يدلّ  ،(0.64المعياري الكمي مقداره)

 مييم مرتفعة.اإليثار من وجية نظر معمّ لمجال في محافظة الخميل ة الحكوميّ 

ط خدمة المعممين( بمتوسّ إلى )يسعى المدير : 1)): الفقرة وقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات     

 )ينظر المدير الى 2):) الفقرة ، ثمّ (0.76مقداره ) وانحراف معياريّ  ،(4.19حسابي مقداره )

 وانحراف معياريّ ، (4.16نسانية( بمتوسط حسابي مقداره )إخدمة اآلخرين عمى أنيا مسؤولية 

بمتوسط مقابل( أي مين دون انتظار يقدم المدير الخدمة  لممعمّ (: )6) الفقرة ، ثمّ (0.75مقداره )

 (.0.78( وانحراف معياري مقداره )4.16حسابي مقداره )

مين في مقدمة )يضع المدير احتياجات المعمّ (: 3): الفقرة في حين  كانت أدنى الفقرات     

)يحرص  (:5) الفقرة ثمّ  ،(0.78( وانحراف معياري مقداره )4أولوياتو( بمتوسط حسابي مقداره )

وانحراف  ،(4.03مقداره ) ط حسابيّ المدير عمى توفير وسائل راحة لممعممين ما أمكن( بمتوسّ 

( بمتوسط حسابي حقوقيمعن المعممين و  افع المدير)يد (:4) الفقرةثّم  ،(0.85مقداره ) معياريّ 

 (.0.86وانحراف معياري مقداره ) ،(4.14مقداره )
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 15)) مجال المحبة: ويوضحو الجدول -3

 .المحبةمجال الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتوسطات (: 15)جدول    

رقم 
 الفقرة

 الترتيب
في الحكومي ة درجة ممارسة مديري المدارس األساسية 

 مييمة من وجية نظر معم  المحب  لمجال محافظة الخميل 
الوسط 
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

 المستوى

 مرتفعة جدا 0.81 4.21 مون.بيا المعمّ  روف االجتماعية التي يمريتفيم المدير الظّ  1 7

 مرتفعة 0.71 4.17 .مين باستمراريظير المدير اىتمامو بالمعمّ  2 1

 مرتفعة 0.74 4.07 يصغي المدير باىتمام آلراء المعممين ومقترحاتيم.  3 5

 مرتفعة 0.77 4.06 ا.إنسانيً  امين واجبً خدمتو لممعمّ ر المدير يعتب 4 2

 مرتفعة 0.80 4.00 .مينيمتزم المدير بتنفيذ وعوده لممعمّ  5 6

 مرتفعة 0.85 3.87 يتقبل المدير المعممين كما ىم عمى حقيقتيم. 6 3

4 7 
حميل المعممين أعباء فوق يحرص المدير عمى عدم ت

 .مقدرتيم
 مرتفعة 0.96 3.85

 مرتفعة 0.91 3.78 .يتجاوز المدير عن أخطاء المعممين قدر اإلمكان 8 8

 مرتفعة 0.61 4.00 الدرجة الكمية  

مجال ة لكل فقرة من فقرات ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ  15)جدول )يوضح      

واالنحراف المعياري  (4) يةلمدرجة الكمّ  ط الحسابيّ حيث بمغ المتوسّ ، اا تنازليً ترتيبً  بةً مرتّ  ،المحبة

في  ةالحكوميّ  ةاألساسيّ  المدارس درجة ممارسة مديري أنّ  عمى ا يدلّ ممّ  ،(0.61) الكمي مقداره

 ة من وجية نظر معممييم مرتفعة.المحبّ  لمجال محافظة الخميل

 )يتفيم المدير الظروف االجتماعية التي يمرّ  (:7) : الفقرةوقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات     

: 1))الفقرة  ثمّ  ،(0.81وانحراف معياري مقداره )( 4.21بيا المعممون( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراف معياري 4.17ظير المدير اىتمامو بالمعممين باستمرار( بمتوسط حسابي مقداره ))يُ 

ط المعممين ومقترحاتيم( بمتوسّ  لمدير باىتمام آلراء)يصغي ا (:5) الفقرة ثم ،(0.71مقداره )
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)يعتبر المدير خدمتو  (:2) الفقرة ثمّ  ،(0.74مقداره ) ( وانحراف معياريّ 4.07مقداره ) حسابيّ 

 (.0.77مقداره ) ( وانحراف معياريّ 4.06مقداره ) ( بمتوسط حسابيّ اإنساني   الممعممين واجبً 

مين قدر المعمّ  )يتجاوز المدير عن أخطاء (:8) : الفقرةالفقرات أدنى كانت في حين     

 (:4) الفقرةو  ،(0.91وانحراف معياري مقداره )( 3.78اإلمكان( بمتوسط حسابي مقداره )

( 3.85مقداره ) ط حسابيّ مين أعباء فوق مقدرتيم( بمتوسّ )يحرص المدير عمى عدم تحميل المعمّ 

عمى حقيقتيم(  مين كما ىم)يتقبل المدير المعمّ  (:3) الفقرةو  ،(0.96وانحراف معياري مقداره )

)يمتزم المدير : 6)) الفقرةو  ،(0.85مقداره ) ( وانحراف معياري3.87بمتوسط حسابي مقداره )

 (.0.8مقداره ) ( وانحراف معياريّ 4مقداره ) ط حسابيّ مين( بمتوسّ بتنفيذ وعوده لممعمّ 

 :(16)مجال التواضع: ويوضحو الجدول  -4

 .مرتبة ترتيباً  التواضعمجال الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المتوسطات (: 16)جدول 

رقم 
 الفقرة

 الترتيب
في  الحكومي ة درجة ممارسة مديري المدارس األساسية

 مييمالتواضع من وجية نظر معم  لمجال محافظة الخميل 
الوسط 
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

 المستوى

1 1 
ا من فريق العمل في المجتمع يعتبر المدير نفسو واحدً 

 .المدرسي
 مرتفعة جدا 0.67 4.42

 مرتفعة جدا 0.69 4.36 .ةنجازات  تربويّ يقدمو المعممون من إر المدير بما يفخ 2 2

4 3 
ا لميماتو ا و دعمً نجازات المعممين نجاحً يرى المدير إ

 .ةدارية والتربويّ اإل
 مرتفعة جدا 0.68 4.33

 مرتفعة 0.78 4.04 وموضوعّية. قّوم المدير نفسو بصدقيُ  4 5

7 5 
يتباىى  أو يبتعد المدير عن البحث عن مكانة خاصة

 .بموقعو القياديّ 
 مرتفعة 0.88 4.03

 مرتفعة 0.82 3.95 .ممعمّ  خطأ يصدر عنو اتجاه أيّ  يعتذر المدير عن كلّ  6 3

 مرتفعة 0.81 3.93 .مين قبل اتخاذ القراراتيستشير المدير المعمّ  7 6

 مرتفعة 0.56 4.15 الدرجة الكمية  
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مجال فقرات  ة لكل فقرة منواالنحرافات المعياريّ ة طات الحسابيّ المتوسّ  16)جدول )يوضح      

( واالنحراف 4.15) يةلمدرجة الكمّ  ط الحسابيّ حيث بمغ المتوسّ ، اا تنازليً بً ترتي مرتبةً  ،التواضع

ة درجة ممارسة مديري المدارس األساسيّ  عمى أنّ  ا يدلّ ممّ  ،(56.الكمي مقداره) المعياريّ 

 من وجية نظر معممييم مرتفعة. (التواضعلمجال ) في محافظة الخميلة الحكوميّ 

ا من فريق العمل في )يعتبر المدير نفسو واحدً  (: 1) : الفقرةوقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات     

 ،(0.67مقداره ) ( وانحراف معياريّ 4.42مقداره ) ط حسابيّ ( بمتوسّ المجتمع المدرسيّ 

تربوية( بمتوسط حسابي مقداره نجازات إ من المعممون بما يقدمو المدير ر)يفخ: 2))لفقرةوا

ا المعممين نجاحً نجازات إ)يرى المدير (: 4) الفقرة ثم ،(0.69( وانحراف معياري مقداره )4.36)

( وانحراف معياري مقداره 4.33ة( بمتوسط حسابي مقداره )ة والتربويّ اريّ اإلد لميماتو ادعمً و 

(0.68.) 

مين قبل اتخاذ القرارات( المدير المعمّ  )يستشير: 6)) : الفقرةالفقرات كانت أدنىفي حين      

)يعتذر المدير  (:3) الفقرةو  ،(0.81مقداره ) ( وانحراف معياريّ 3.93مقداره ) ط حسابيّ بمتوسّ 

 ( وانحراف معياريّ 3.95مقداره ) ط حسابيّ م( بمتوسّ معمّ  عن كل خطأ يصدر عنو اتجاه أيّ 

عن مكانة خاصة أو يتباىى بموقعو  المدير عن البحث)يبتعد  :7)) الفقرةو  ،(82.مقداره )

)يقّوم (: 5) الفقرةو  ،(0.88مقداره ) ( وانحراف معياريّ 4.03مقداره ) ط حسابيّ ( بمتوسّ القياديّ 

مقداره  ( وانحراف معياريّ 4.04مقداره ) ط حسابيّ ( بمتوسّ وموضوعّية المدير نفسو بصدق

(0.78.) 
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 :17))نظيم اإلداري: ويوضحو الجدول مجال الت -5

مرتبة  التنظيم اإلداري  مجال ة لفقرات ة واالنحرافات المعياري  الحسابي   لمتوسطات(: ا17)جدول 
 .ترتيبًا تنازلياً 

رقم 
 الفقرة

 الترتيب
في  الحكومي ة درجة ممارسة مديري المدارس األساسية

محافظة الخميل لبعد التنظيم اإلداري من وجية نظر 
 مييممعم  

المتوسط 
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

 المستوى

1 1 
المدرسة ورسالتيا  لرؤية اعميقً  ايمتمك المدير فيمً 

 يا.أىدافو 
امرتفعة جد   0.73 4.26  

5 2 
يسعى المدير لمواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفيا 

 .المدرسيّ  لخدمة العمل
امرتفعة جد   0.71 4.22  

4 3 
يقّدر المدير العواقب المختمفة لمقرارات اإلدارية  التي 

 .يصدرىا
 مرتفعة 0.71 4.18

 مرتفعة 0.71 4.18 تقديم الخدمة لممجتمع.إلى يسعى المدير  4 7

2 5 
جديدة مشكبلت العمل بأفكار  يستطيع المدير حلّ 

 .ومبتكرة
 مرتفعة 0.77 4.09

 مرتفعة 0.82 4.09 .قناع في التأثير بدل اإلجبار واإلكراهيستخدم المدير اإل 6 3

 مرتفعة 0.75 4.06 .ال نصو ،مين بروح القانونيتعامل المدير مع المعمّ  7 6

 مرتفعة 0.57 4.15 الدرجة الكمية  

مجال فقرة من فقرات  ة لكلّ ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ ( 17جدول )يوضح      

( 4.15لمدرجة الكمية) ط الحسابيّ حيث بمغ المتوسّ ، اا تنازليً ترتيبً  مرتبةً  ،التنظيم اإلداريّ 

مما يدل عمى أن درجة ممارسة مديري المدارس األساسية  ،(0.57ي )الكمّ  واالنحراف المعياريّ 

 . مييم مرتفعةمن وجية نظر معمّ  (اريّ التنظيم اإلد)لمجال في محافظة الخميل الحكومية 

المدرسة لرؤية  اعميقً  ا)يمتمك المدير فيمً  :1)) : الفقرةوقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات      

الفقرة  ثمّ  ،(0.73مقداره ) ( وانحراف معياريّ  (4.26همقدار  ط حسابيّ بمتوسّ  (ياوأىداف تياورسال

( بمتوسط ة وتوظيفيا لخدمة العمل المدرسيّ )يسعى المدير لمواكبة التطورات التكنولوجيّ (: 5)
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واقب الع )يقّدر المدير: 4)) الفقرة ثمّ  ،(0.71( وانحراف معياري مقداره )4.22حسابي مقداره )

مقداره  ( وانحراف معياريّ 4.18مقداره ) التي يصدرىا( بمتوسط حسابيّ  المختمفة لمقرارات اإلدارية

(0.71.) 

ال  ،)يتعامل المدير مع المعممين بروح القانون(: 6): الفقرة في حين كانت أدنى الفقرات     

)يستخدم  (:3) الفقرةو  ،(0.75مقداره ) ف معياري( وانحرا4.06نصو( بمتوسط حسابي مقداره )

( وانحراف 4.09مقداره ) ط حسابيّ التأثير بدل اإلجبار واإلكراه( بمتوسّ  قناع فياإل المدير

)يستطيع المدير حل مشكبلت العمل بأفكار جديدة  :2)) الفقرةو  ،(0.82معياري مقداره )

)يسعى (: 7)الفقرة و  ،(0.77مقداره ) معياريّ  اف( وانحر 4.09) مقداره ط حسابيّ ومبتكرة( بمتوسّ 

( وانحراف معياري مقداره 4.18مقداره ) يم الخدمة لممجتمع( بمتوسط حسابيتقدإلى المدير 

(0.71.) 

 ة في محافظة الخميلة الحكومي  األساسي  درجة ممارسة معممي المدارس ما : السؤال الثاني

 ؟من وجية نظرىم ةسموك المواطنة التنظيمي  ل

ة لفقرات سموك ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ ىذا السؤال تم استخراج المتوسّ عن لئلجابة 

 (:18ة كما ىو موضح في الجدول )واطنة التنظيميّ المُ 

 ةواطنة التنظيمي  سموك الم   ة لفقراتة واالنحرافات المعياري  ي  الحسابالمتوسطات (: 18)جدول 
 .مرتبة ترتيبًا تنازلياً 

رقم 
 الفقرة

 الترتيب
ة في ة الحكومي  درجة ممارسة معممي المدارس األساسي  

 من وجية نظرىم ةنة التنظيمي  واط  سموك الم  ل محافظة الخميل
المتوسط 
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

 المستوى

امرتفعة جد   0.64 4.43 .يجابية  عن المدرسةأحرص عمى نقل صورة إ 1 17  

1 2 
أقدم المساعدة لزمبلئي في المدرسة خصوصَا في الظروف 

 االستثنائية.
امرتفعة جد   0.61 4.40  

امرتفعة جد   0.66 4.39 أتجنب إثارة المشكبلت لزمبلئي في العمل. 3 2  
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امرتفعة جد   0.67 4.37 .باألنظمة والقوانين حتى إن لم يراقبني أحدألتزم  4 12  

امرتفعة جد   0.65 4.36 .قدر المستطاع أسعى إلى تطوير نتائج الطبلب وتحسينيا 5 14  

امرتفعة جد   0.69 4.36 ة.أتجنب استغبلل حقوق اآلخرين لتحقيق مكاسب شخصيّ   6 6  

امرتفعة جد   0.74 4.36 .أثناء أوقات العمل الرسميّ  في عن األعمال الشخصيةأبتعد  7 13  

امرتفعة جد   0.70 4.31 غير الرسمية. تاالجتماعات والمقاءا رحضو أحرص عمى  8 15  

امرتفعة جد   0.63 4.30 .يمكنني التكّيف مع المتغيرات والتطورات في المدرسة 9 18  

امرتفعة جد   0.65 4.30 ومكانتيا.أتحدث عن انجازات المدرسة من أجل رفع مستواىا  10 7  

امرتفعة جد   0.74 4.29 .طمب مني ذلكمين الجدد حتى إن لم يُ أساعد المعمّ  11 9  

امرتفعة جد   0.68 4.27 .هوتطوير  العمل أقدم مقترحات لتحسين 12 16  

امرتفعة جد   0.66 4.26 .أتقبل النصيحة واالرشاد من زمبلئي في العمل 13 11  

امرتفعة جد   0.64 4.24 االتصال والتنسيق مع زمبلئي في العمل. أسعى في 14 4  

3 15 
أقوم بإجراء مصالحة بين زمبلئي في العمل عند حدوث  أي 

 خبلف بينيم.
امرتفعة جد   0.69 4.24  

10 16 
في أتجنب إضاعة الوقت في التذمر والشكوى من اآلخرين 

 .أثناء العمل
امرتفعة جد   0.75 4.23  

امرتفعة جد   0.66 4.22 عمى مواكبة التغيرات في المدرسة أواَل بأول.أحافظ  17 5  

8 18 
 أقدم مقترحات لزمبلئي تسيم في تحفيز العمل الفرديّ 

 .والجماعيّ 
 مرتفعة 0.69 4.18

 مرتفعة جدا 0.47 4.31 الدرجة الكمية  

استبانة ة لكل فقرة من فقرات ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ ( 18جدول )يوضح      

( 4.31لمدرجة الكمية) حيث بمغ المتوسط الحسابيّ ، تنازلياً  مرتبة ترتيباً  ،ةنة التنظيميّ واطَ سموك المُ 

ة درجة ممارسة معممي المدارس األساسيّ  مما يدل عمى أنّ  ،(0.47ي )الكمّ  واالنحراف المعياريّ 

 .ة من وجية نظرىم مرتفعةالتنظيميّ نة واطَ ة في محافظة الخميل لسموك المُ الحكوميّ 

عن  يجابيةإعمى نقل صورة  )أحرص(: 17) : الفقرةوقد جاء في مقدمة ىذه الفقرات      

)أقدم : 1))الفقرة ثّم  ،(0.64( وانحراف معياري مقداره )4.43المدرسة( بمتوسط حسابي مقداره )

( 4.4مقداره ) سط حسابيّ في الظروف االستثنائية( بمتوّ  االمدرسة خصوصً  المساعدة لزمبلئي في
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)أتجنب إثارة المشكبلت لزمبلئي في العمل(  (:2) الفقرةثّم  ،(0.61مقداره ) وانحراف معياريّ 

)ألتزم : (12)الفقرة  ثم ،(0.66مقداره ) معياريّ  ( وانحراف4.39مقداره ) ط حسابيّ بمتوسّ 

 ( وانحراف معياريّ 4.37مقداره ) ط حسابيّ يراقبني أحد( بمتوسّ إن لم  حتى نباألنظمة والقواني

 (.0.67مقداره )

)أقدم مقترحات لزمبلئي تسيم في تحفيز العمل (: 8): الفقرة في حين كانت أدنى الفقرات      

الفقرة و ، (0.69( وانحراف معياري مقداره )4.18الفردي والجماعي( بمتوسط حسابي مقداره )

( 4.22بأول( بمتوسط حسابي مقداره ) مواكبة التغيرات في المدرسة أواًل )أحافظ عمى : 5))

)أتجنب إضاعة الوقت في التذمر والشكوى من : 10))الفقرة و ، (0.66مقداره ) وانحراف معياريّ 

ثّم  ،(0.75( وانحراف معياري مقداره )4.23أثناء العمل( بمتوسط حسابي مقداره ) في اآلخرين

خبلف بينيم( بمتوسط  أيّ ة بين زمبلئي في العمل عند حدوث )أقوم بإجراء مصالح: 3)) الفقرة

 (.0.69( وانحراف معياري مقداره )4.24حسابي مقداره )

( في α≤0.05: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )السؤال الثالث

محافظة الخميل لدرجة ممارسة ة في ة الحكومي  متوسطات تقديرات معممي المدارس األساسي  

وسنوات  ة والجنس والمؤىل العممي  رات المديري  متغي  إلى عزى القيادة الخادمة ت   مجاالتمديرييم ل

 الخبرة؟

 :اآلتية ولئلجابة عن سؤال الدراسة الثالث تم تحويمو إلى الفرضيات

 ات المنبثقة عن سؤال الدراسة الثالث:الفرضي  

بين  (α ≤ 0.05ة عند مستوى الداللة )حصائي  إات داللة فروق ذ ال توجدة األولى: الفرضي  

ميل لدرجة ممارسة ة في محافظة الخة الحكومي  متوسطات تقديرات معممي المدارس األساسي  

 ة.ر المديري  متغي  مديرييم لمجاالت القيادة الخادمة تعزى إلى 
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ة لتقديرات واالنحرافات المعياريّ ة طات الحسابيّ ة تم حساب المتوسّ ولمتحقق من صحة الفرضيّ 

مجاالت القيادة ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة مديرييم لة الحكوميّ مي المدارس األساسيّ معمّ 

 ( يوضح ذلك. 19المديرية، والجدول )الخادمة حسب متغير 

المدارس مي ة لتقديرات معم  ة واالنحرافات المعياري  (: يوضح المتوسطات الحسابي  19)الجدول 
القيادة الخادمة  خميل لدرجة ممارسة مديرييم لمجاالتة في محافظة الة الحكومي  األساسي  
 .متغير المديرية حسب

 العدد المديرية المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.68 4.20 104 جنوب الخميل التمكين
 0.43 4.24 65 شمال الخميل  
 0.52 4.01 113 وسط الخميل  
 0.47 4.11 49 يطا  
 0.56 4.13 331 المجموع  

 0.74 4.14 104 جنوب الخميل اإليثار
 0.53 4.31 65 شمال الخميل  
 0.63 3.96 113 وسط الخميل  
 0.50 4.15 49 يطا  
 0.64 4.11 331 المجموع  

 0.70 4.01 104 جنوب الخميل المحبة
 0.43 4.20 65 شمال الخميل  
 0.63 3.88 113 الخميلوسط   
 0.48 4.00 49 يطا  
 0.61 4.00 331 المجموع  

 0.65 4.16 104 جنوب الخميل التواضع
 0.41 4.35 65 شمال الخميل  
 0.56 4.04 113 وسط الخميل  
 0.48 4.13 49 يطا  
 0.56 4.15 331 المجموع  

 0.69 4.21 104 جنوب الخميل التنظيم اإلداريّ 
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 0.42 4.31 65 الخميلشمال   
 0.55 4.02 113 وسط الخميل  
 0.42 4.13 49 يطا  
 0.57 4.15 331 المجموع  
 0.63 4.14 104 جنوب الخميل القيادة الخادمةجميع مجاالت 
 0.37 4.28 65 شمال الخميل  
 0.50 3.98 113 وسط الخميل  
 0.35 4.10 49 يطا  

ة مي المدارس األساسيّ فروق ظاىرة بين تقديرات معمّ وجود  19)جدول )ويتضح من       

ر متغيّ إلى القيادة الخادمة تعزى لمجاالت محافظة الخميل لدرجة ممارسة مديرييم ة في الحكوميّ 

كما يظير في  ((ANOVA  ة، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحميل التباين األحاديالمديريّ 

 (:20الجدول )

( لفحص الفروق بين متوسطات ANOVA) اختبار تحميل التباين األحادي(: نتائج 20) جدول
ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة مديرييم ة الحكومي  تقديرات معممي المدارس األساسي  

 .متغير المديريةإلى القيادة الخادمة تعزى لمجاالت 

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

ط متوس  
 ربعاتمال

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 التمكين
 0.026 3.138 0.958 3 2.875 بين المجموعات

     0.305 327 99.856 داخل المجموعات

       330 102.731 المجموع

 اإليثار
 0.005 4.431 1.773 3 5.318 بين المجموعات

     0.400 327 130.840 داخل المجموعات

       330 136.158 المجموع

 المحبة
 0.011 3.742 1.344 3 4.032 بين المجموعات

     0.359 327 117.451 داخل المجموعات

       330 121.483 المجموع

 0.005 4.433 1.364 3 4.093 بين المجموعات التواضع
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     0.308 327 100.653 داخل المجموعات

       330 104.746 المجموع

 التنظيم اإلداري

 0.006 4.254 1.333 3 3.998 المجموعاتبين 

     0.313 327 102.439 داخل المجموعات

       330 106.437 المجموع

الدرجة الكمية لمقيادة 
 الخادمة

 0.002 4.902 1.254 3 3.762 بين المجموعات

     0.256 327 83.660 داخل المجموعات

       330 87.422 المجموع

 α≤0.05) لةالدال مستوى عند حصائيةإذات داللة  فروق أنو توجد 20)جدول )من  يتضح     

ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة ة الحكوميّ بين متوسطات تقديرات معممي المدارس األساسيّ ( 

عند  0.05)مستوى الداللة أقل من  ةمتغير المديريّ إلى  عزىالقيادة الخادمة تُ لمجاالت مديرييم 

 وبالتالي يستنتج رفض الفرضية السابقة.  ،جميع المجاالت واألبعاد(

( لممقارنات الثنائية البعدية Tukeyتم استخدام اختبار توكي) ،ىذه الفروقمعرفة داللة ومن أجل 

 ح نتائج ىذا االختبار:يوضّ  اآلتي والجدول ،ةالمديريّ  القيادة الخادمة حسب متغيرعند مجاالت 

( لممقارنات الثنائية البعدية عند مجاالت Tukeyنتائج اختبار اختبار توكي)(: 21) جدول
 ة.القيادة الخادمة حسب متغير المديري  

 يطا وسط الخميل شمال الخميل جنوب الخميل المديرية المجال

 التمكين

 0.087 0.187 0.042-  جنوب الخميل

 0.128 0.229*  0.042 شمال الخميل

 0.100-  0.229-* 0.187- وسط الخميل

  0.100 0.128- 0.087- يطا

 يطا وسط الخميل شمال الخميل جنوب الخميل المديرية المجال

 اإليثار

 0.017- 0.175 0.177-  جنوب الخميل

 0.160 0.351*  0.177 شمال الخميل

 0.191-  0.351-* 0.175- وسط الخميل

  0.191 0.160- 0.017 يطا
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 يطا وسط الخميل شمال الخميل جنوب الخميل المديرية المجال

 المحبة

 0.006 0.125 0.188-  جنوب الخميل

 0.194 0.312*  0.188 شمال الخميل

 0.119-  0.312-* 0.125- وسط الخميل

  0.119 0.194- 0.006- يطا

 يطا وسط الخميل شمال الخميل جنوب الخميل المديرية المجال

 التواضع

 0.031 0.124 0.190-  جنوب الخميل

 0.220 0.314*  0.190 شمال الخميل

 0.093-  0.314-* 0.124- وسط الخميل

  0.093 0.220- 0.031- يطا

 يطا وسط الخميل شمال الخميل جنوب الخميل المديرية المجال

 التنظيم اإلداري

 0.077 0.194 0.096-  جنوب الخميل

 0.174 0.290*  0.096 شمال الخميل

 0.116-  0.290-* 0.194- وسط الخميل

  0.116 0.174- 0.077- يطا

 يطا وسط الخميل شمال الخميل جنوب الخميل المديرية المجال

 القيادة الخادمة

 0.040 0.161 0.133-  جنوب الخميل

 0.173 0.294*  0.133 شمال الخميل

 0.121-  0.294-* 0.161- وسط الخميل

  0.121 0.173- 0.040- يطا

 (0.05)ا عند مستوى * الفرق دال إحصائيً 

متوسطات تقديرات معممي الفروق في أّن  المقارنات الثنائية واختبار توكييتضح من نتائج      

القيادة الخادمة لمجاالت ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة مديرييم ة الحكوميّ المدارس األساسيّ 

القيادة جميع مجاالت ة وسط الخميل عند مقابل مديريّ  ،ة شمال الخميلكانت لصالح مديريّ 

مال الخميل لدرجة ممارسة مديرييم ة شتقديرات معممي مديريّ  أنّ ستنتج وبالتالي يُ  ،الخادمة

 ،ة وسط الخميل ألبعاد القيادة الخادمةالقيادة الخادمة أعمى من تقديرات معممي مديريّ لمجاالت 

 ات األخرى.مين بين باقي المديريّ بينما لم يتضح وجود فروق في تقديرات المعمّ 
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( بين α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )انية: ة الث  الفرضي  

ممارسة  ة في محافظة الخميل لدرجةة الحكومي  متوسطات تقديرات معممي المدارس األساسي  

 ر الجنس.متغي   إلى عزىالقيادة الخادمة ت  لمجاالت مديرييم 

طات تقديرات متوسّ لمفروق بين (  t-test) ت ة اسُتخدم اختبارة الفرضيّ لمتحقق من صحّ      

القيادة  مجاالتة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة مديرييم لة الحكوميّ مي المدارس األساسيّ معمّ 

 ذلك: يوضح 22))والجدول  نس،ر الجالخادمة حسب متغيّ 

مفروق لة ونتائج اختبار ت الحسابية واالنحرافات المعياري  طات المتوس  (: يوضح 22)جدول 
ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة ة الحكومي  بين متوسطات تقديرات معممي المدارس األساسي  

 .القيادة الخادمة حسب متغير الجنس مجاالتمديرييم ل

 العدد الجنس المجال
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 اختبار ت

درجات 
 الحرية

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 التمكين
 0.584 329 0.549 0.57 4.15 142 ذكر

       0.55 4.11 189 أنثى

 اإليثار
 0.471 329 0.721 0.66 4.14 142 ذكر

       0.63 4.09 189 أنثى

 المحبة
 0.121 329 1.556 0.61 4.06 142 ذكر

       0.60 3.96 189 أنثى

 التواضع 
 0.125 329 1.540 0.58 4.21 142 ذكر

       0.55 4.11 189 أنثى

 التنظيم اإلداري
 0.638 329 0.471- 0.56 4.14 142 ذكر

       0.57 4.17 189 أنثى

 الدرجة الكمية لمقيادة الخادمة
 0.366 329 0.906 0.53 4.14 142 ذكر

       0.50 4.09 189 أنثى



 
 

115 
 

مي بين متوسطات تقديرات معمّ حصائية إال توجد فروق ذات داللة و أنّ ( 22جدول )يتضح من 

القيادة الخادمة لمجاالت ييم ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة مدير ة الحكوميّ المدارس األساسيّ 

وبالتالي  ،واألبعاد(عند جميع المجاالت  0.05)مستوى الداللة أكبر من  الجنسير متغّ تعزى إلى 

 يستنتج قبول الفرضية السابقة.

بين  (α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة )الفرضية الثالثة: 

خميل لدرجة ممارسة ة في محافظة الة الحكومي  مي المدارس األساسي  متوسطات تقديرات معم  

 ر المؤىل العممي.متغي  القيادة الخادمة تعزى إلى  مديرييم لمجاالت

مي طات تقديرات معمّ بين متوسّ لمفروق ( t-test)ت  لمتحقق من صحة الفرضية اسُتخدم اختبار

الخادمة القيادة لمجاالت ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة مديرييم ة الحكوميّ المدارس األساسيّ 

 :يوضح اآلتيالتالي والجدول  حسب متغّير المؤىل العممي، 

مفروق بين لة ونتائج اختبار ت ة واالنحرافات المعياري  الحسابي  المتوسطات (: يوضح 23جدول )
خميل لدرجة ممارسة ة في محافظة الة الحكومي  متوسطات تقديرات معممي المدارس األساسي  

 ر المؤىل العممي.متغي   القيادة الخادمة حسب مديرييم لمجاالت

 العدد المؤىل العممي المجال
الوسط 
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

قيمة 
 اختبار ت

درجات 
 الحرية

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 التمكين
 0.446 329 0.763- 0.54 4.12 284 بكالوريوس فما دون

       0.64 4.19 47 ماجستير فأعمى

 اإليثار
 0.906 329 0.119- 0.61 4.11 284 بكالوريوس فما دون

       0.80 4.12 47 ماجستير فأعمى

 المحبة
 0.853 329 0.185 0.61 4.00 284 بكالوريوس فما دون

       0.60 3.99 47 ماجستير فأعمى

 التواضع 
 0.996 329 0.005 0.57 4.15 284 بكالوريوس فما دون

       0.56 4.15 47 ماجستير فأعمى
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 التنظيم اإلداري
 0.560 329 0.583- 0.55 4.15 284 بكالوريوس فما دون

       0.65 4.20 47 ماجستير فأعمى

الدرجة الكمية 
 لمقيادة الخادمة

 0.766 329 0.298- 0.51 4.10 284 بكالوريوس فما دون

       0.56 4.13 47 ماجستير فأعمى

طات تقديرات حصائية بين متوسّ إو ال توجد فروق ذات داللة أنّ  23)جدول )يتضح من      

القيادة لمجاالت ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة مديرييم الحكوميّ ة مي المدارس األساسيّ معمّ 

عند جميع المجاالت  0.05)مستوى الداللة أكبر من  العممي ر المؤىلمتغيّ إلى عزى الخادمة تُ 

 ستنتج قبول الفرضية السابقة.وبالتالي يُ  ،واألبعاد(

 

بين  (α ≤ 0.05مستوى الداللة )ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند الفرضية الرابعة: 

خميل لدرجة ممارسة متوسطات تقديرات معممي المدارس األساسية الحكومية في محافظة ال

 متغير سنوات الخبرة.إلى القيادة الخادمة تعزى  مديرييم لمجاالت

 ة لتقديراتة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ حساب المتوسّ  تمّ  ةلمتحقق من صحة ىذه الفرضيّ 

القيادة  خميل لدرجة ممارسة مديرييم لمجاالتة في محافظة الة الحكوميّ معممي المدارس األساسيّ 

 ( يوضح ذلك:24ر سنوات الخبرة والجدول )الخادمة حسب متغيّ 

مي المدارس ة لتقديرات معم  ة واالنحرافات المعياري  طات الحسابي  (: يوضح المتوس  24) جدول
القيادة الخادمة  خميل لدرجة ممارسة مديرييم لمجاالتالاألساسية الحكومية في محافظة 

 .متغير سنوات الخبرة حسب

 العدد سنوات الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

 0.58 4.24 69 سنوات 5أقل من  التمكين

 0.50 4.17 73 سنوات5-10من  

 0.57 4.07 189 سنوات10أكثر من   

 0.56 4.13 331 المجموع  

 0.61 4.13 69 سنوات 5أقل من  اإليثار
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 0.65 4.13 73 سنوات5-10من   

 0.65 4.10 189 سنوات 10أكثر من   

 0.64 4.11 331 المجموع  

 0.61 3.98 69 سنوات 5أقل من  ةالمحبّ 

 0.56 3.99 73 سنوات 5-10من  

 0.62 4.02 189 سنوات 10أكثر من   

 0.61 4.00 331 المجموع  

 0.47 4.23 69 سنوات 5أقل من  التواضع

 0.55 4.15 73 سنوات5-10 من   

 0.60 4.12 189 سنوات 10أكثر من   

 0.56 4.15 331 المجموع  

 0.49 4.22 69 سنوات 5أقل من  التنظيم اإلداريّ 

 0.54 4.23 73 سنوات5-10 من   

 0.60 4.10 189 سنوات 10أكثر من   

 0.57 4.15 331 المجموع  

 0.43 4.16 69 سنوات 5أقل من  القيادة الخادمةجميع مجاالت 

 0.48 4.13 73 سنوات10 -5من   

 0.55 4.08 189 سنوات 10أكثر من   

ة مي المدارس األساسيّ وجود فروق ظاىرة بين تقديرات معمّ  24)جدول )ضح من يتّ       

ر متغيّ عزى إلى القيادة الخادمة تُ  لمجاالتة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة مديرييم الحكوميّ 

( كما يظير ANOVAاستخدام تحميل التباين األحادي ) سنوات الخبرة، ولمعرفة داللة الفروق تمّ 

 (:25في الجدول )
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( لفحص الفروق بين متوسطات ANOVAاختبار تحميل التباين األحادي)(: نتائج 25) جدول
مديرييم ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة الحكومي  ة تقديرات معممي المدارس األساسي  

 .متغير سنوات الخبرةالقيادة الخادمة ت عزى إلى  لمجاالت

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 التمكين
 0.086 2.475 0.764 2 1.527 بين المجموعات

     0.309 328 101.204 داخل المجموعات

       330 102.731 المجموع

 اإليثار
 0.921 0.082 0.034 2 0.068 بين المجموعات

     0.415 328 136.090 داخل المجموعات

       330 136.158 المجموع

 المحبة
 0.886 0.121 0.045 2 0.090 بين المجموعات

     0.370 328 121.394 داخل المجموعات

       330 121.483 المجموع

 التواضع 
 0.445 0.811 0.258 2 0.516 بين المجموعات

     0.318 328 104.230 داخل المجموعات

       330 104.746 المجموع

 التنظيم اإلداري

 0.117 2.162 0.693 2 1.385 بين المجموعات

     0.320 328 105.052 داخل المجموعات

       330 106.437 المجموع

الدرجة الكمية لمقيادة 
 الخادمة

 0.492 0.710 0.188 2 0.377 بين المجموعات

     0.265 328 87.045 داخل المجموعات

       330 87.422 المجموع

 αعند مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة احصائية و ال أنّ ( 25جدول )يتضح من      

جة ة في محافظة الخميل لدر ة الحكوميّ مي المدارس األساسيّ معمّ بين متوسطات تقديرات (  0.05≥

أكبر )مستوى الداللة  ر سنوات الخبرةمتغيّ القيادة الخادمة تعزى إلى  ممارسة مديرييم لمجاالت

 ة السابقة. بول الفرضيّ ستنتج قَ وبالتالي يُ ، (0.05من 
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( في α ≤  (0.05الداللة: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى السؤال الرابع

 متوسطات تقديرات معممي المدارس األساسية الحكومية في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم

والمؤىل العممي، وسنوات  ،ة، والجنسمتغيرات المديري  إلى لسموك المواطنة التنظيمية تعزى 

 الخبرة؟

  :اآلتية ولئلجابة عن سؤال الدراسة الرابع تم تحويمو إلى الفرضيات

بةين  (α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللةة )الفرضية الخامسة: 

ممارسةتيم ة فةي محافظةة الخميةل لدرجةة الحكومي ةة مي المدارس األساسي  متوسطات تقديرات معم  

 ة.ر المديري  متغي  ة تعزى إلى نة التنظيمي  واط  لسموك الم  

ة لتقديرات ة واالنحرافات المعياريّ طات الحسابيّ المتوسّ لمتحقق من صحة ىذه الفرضية تم حساب 

نة واطَ ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم لسموك المُ ة الحكوميّ معممي المدارس األساسيّ 

 ( يوضح ذلك:26ة والجدول )ر المديريّ ة حسب متغيّ التنظيميّ 

مي المدارس لتقديرات معم  ة ة واالنحرافات المعياري  الحسابي   اتط(: يوضح المتوس  26) جدول
 ة حسبنة التنظيمي  واط  ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم لسموك الم  ة الحكومي  األساسي  

 .متغير المديرية

 العدد ةالمديري  
الوسط 
 الحسابي  

االنحراف 
 المعياري  

 0.49 4.37 104 جنوب الخميل

 0.39 4.38 65 شمال الخميل

 0.51 4.21 113 وسط الخميل

 0.35 4.31 49 يطا

 
ة وجود فروق ظاىرة بين تقديرات معممي المدارس األساسيّ 26) جدول )ضح من تّ ي     

ة، ر المديريّ ة حسب متغيّ واطنة التنظيميّ ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم لسموك المُ الحكوميّ 
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كما يظير في الجدول  ،(ANOVAاألحادي )الفروق تم استخدام تحميل التباين ولمعرفة داللة 

(27 :) 

( لفحص الفروق بين ANOVA) اختبار تحميل التباين األحادي(: نتائج 27جدول رقم)
ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم ة الحكومي  مي المدارس األساسي  متوسطات تقديرات معم  

 .متغير المديريةة ت عزى إلى واطنة التنظيمي  لسموك الم  
 

 αعند مستوى الداللة )حصائية إتوجد فروق ذات داللة و أنّ ( 27جدول )ضح من يتّ      

ة في محافظة الخميل لدرجة ة الحكوميّ مي المدارس األساسيّ متوسطات تقديرات معمّ بين ( 0.05≥

 ،(0.05)مستوى الداللة أقل من ةر المديريّ متغيّ موك المواطنة التنظيمية تعزى إلى ممارستيم لس

 وبالتالي يستنتج رفض الفرضية السابقة. 

( لممقارنات الثنائية البعدية عند Tukeyومن أجل دراسة ىذه الفروق، تم استخدام اختبار توكي)

 يوضح نتائج ىذا االختبار:حسب متغير المديرية، والجدول اآلتي سموك المواطنة التنظيمية 

( لممقارنات الثنائية البعدية عند سموك Tukeyاختبار توكي)اختبار (: نتائج 28جدول )
 .ةر المديري  حسب متغي  ة نة التنظيمي  واط  الم  

 يطا وسط الخميل شمال الخميل الخميلجنوب  المديرية
 0.055 0.157* 0.009-  جنوب الخميل

 0.063 0.165*  0.009 شمال الخميل

 0.102-  0.165-* 0.157-* وسط الخميل

  0.102 0.063- 0.055- يطا

 .(0.05)ا عند مستوى* الفرق دال إحصائيً 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

 0.046 2.695 0.579 3 1.736 بين المجموعات

     0.215 327 70.217 داخل المجموعات

       330 71.953 المجموع
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مي الفروق في متوسطات تقديرات معمّ أّن  ضح من نتائج المقارنات الثنائية واختبار توكييتّ      

ة واطنة التنظيميّ ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم لسموك المُ ة الحكوميّ المدارس األساسيّ 

وبالتالي يستنتج  ،ة وسط الخميلمقابل مديريّ  ،شمال الخميل وجنوب الخميل كانت لصالح مديريتيّ 

نة واطَ ب الخميل لدرجة ممارستيم لسموك المُ جنو شمال الخميل و  تيّ تقديرات معممي مديري أنّ 

بينما لم يتضح وجود فروق في تقديرات  وسط الخميل، ةة أعمى من تقديرات معممي مديريّ ميّ التنظي

 المعممين بين باقي المقارنات الثنائية األخرى.

 

بين  (α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروق ذات داللة ادسة: ة الس  الفرضي  

 ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيمة الحكومي  مي المدارس األساسي  متوسطات تقديرات معم  

 .الجنسر متغي  لسموك الم واط نة التنظيمي ة ت عزى إلى 

متوسطات تقديرات ( لمفروق بين t-testة تم استخدام اختبار ت )لمتحقق من صحة الفرضيّ      

نة واطَ ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم لسموك المُ ة الحكوميّ معممي المدارس األساسيّ 

 يوضح ذلك:اآلتي والجدول  ،ر الجنسة حسب متغيّ التنظيميّ 

مفروق ل (ت)ة ونتائج اختبارة واالنحرافات المعياري  الحسابي  المتوسطات (: يوضح 29جدول )
الخميل لدرجة ة في محافظة ة الحكومي  بين متوسطات تقديرات معممي المدارس األساسي  

 متغير الجنس. ممارستيم لسموك المواطنة التنظيمية حسب

 العدد الجنس
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 اختبار ت

درجات 
 الحرية

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 0.950 329 0.063- 0.47 4.30 142 ذكر

       0.47 4.31 189 أنثى
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بين متوسطات تقديرات حصائية إال توجد فروق ذات داللة و نّ أ( 29جدول )ضح من يتّ      

نة واطَ ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم لسموك المُ مي المدارس األساسية الحكوميّ معمّ 

ستنتج قبول وبالتالي يُ  ،( (0.05)مستوى الداللة أكبر من الجنسمتغير عزى إلى ة تُ التنظيميّ 

 ة السابقة.الفرضيّ 

بين  (α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروق ذات داللة ة السابعة: الفرضي  

 ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيمة الحكومي  متوسطات تقديرات معممي المدارس األساسي  

 ر المؤىل العممي.متغي  لسموك الم واطنة التنظيمي ة ت عزى إلى 

ن متوسطات تقديرات مفروق بي( لt-testة تم استخدام اختبار ت )لمتحقق من صحة الفرضيّ      

نة واطَ الخميل لدرجة ممارستيم لسموك المُ حافظة مة في ة الحكوميّ األساسيّ معممي المدارس 

 يوضح ذلك: 30)) والجدول ر المؤىل العممي،ة حسب متغيّ التنظيميّ 

مفروق ل (ت )ة ونتائج اختبارة واالنحرافات المعياري  الحسابي  المتوسطات (: يوضح 30) جدول
ة في محافظة الخميل لدرجة ة الحكومي  مي المدارس األساسي  بين متوسطات تقديرات معم  

 متغير المؤىل العممي. ممارستيم لسموك المواطنة التنظيمية حسب

 العدد المؤىل العممي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 اختبار ت

درجات 
 الحرية

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

 0.415 329 0.816- 0.47 4.30 284 بكالوريوس فما دون

       0.47 4.36 47 ماجستير فأعمى

بين متوسطات تقديرات حصائية إال توجد فروق ذات داللة و أنّ ( 30جدول )ضح من يتّ       

واطنة ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم لسموك المُ ة الحكوميّ مي المدارس األساسيّ معمّ 

وبالتالي يستنتج  ، (0.05)مستوى الداللة أكبر من المؤىل العممير متغيّ التنظيمية تعزى إلى 

 ة السابقة.قبول الفرضيّ 
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بين  (α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروق ذات داللة الفرضية الثامنة: 

الخميل لدرجة ممارستيم مي المدارس األساسية الحكومية في محافظة متوسطات تقديرات معم  

 ر سنوات الخبرة.متغي  ة تعزى إلى نة التنظيمي  واط  لسموك الم  

ة ة واالنحرافات المعياريّ حساب المتوسطات الحسابيّ  تمّ  ،ةلمتحقق من صحة ىذه الفرضيّ       

لدرجة ممارستيم لسموك ة في محافظة الخميل ة الحكوميّ معممي المدارس األساسيّ لتقديرات 

 يوضح ذلك: 31))والجدول  ة ُتعزى إلى متغير سنوات الخبرة،التنظيميّ  واطنةالمُ 

ة لتقديرات معممي المدارس ة واالنحرافات المعياري  (: يوضح المتوسطات الحسابي  31جدول )
 ة حسبواطنة التنظيمي  ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم لسموك الم  ة الحكومي  األساسي  

 .متغير سنوات الخبرة
 االنحراف المعياري الوسط الحسابي العدد الخبرةسنوات 

 0.37 4.38 69 سنوات 5أقل من 

 0.63 4.28 73 سنوات10  5-من 

 0.42 4.29 189 سنوات10 أكثر من 

ة مي المدارس األساسيّ وجود فروق ظاىرة بين تقديرات معمّ  31)جدول )ضح من يتّ       

ة حسب متغير سنوات واطنة التنظيميّ لسموك المُ لدرجة ممارستيم في محافظة الخميل  الحكومية 

كما يظير في  (،(ANOVAتحميل التباين األحادي  الخبرة، ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام

 (: 32الجدول )

طات ( لفحص الفروق بين متوس  ANOVAاختبار تحميل التباين األحادي)(: نتائج 32جدول )
ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم لسموك الحكومي  ة مي المدارس األساسي  تقديرات معم  

 .متغير سنوات الخبرةعزى إلى ة ت  واطنة التنظيمي  الم  
 مستوى الداللة قيمة ف ربعاتممتوسط ال درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.361 1.022 0.223 2 0.445 بين المجموعات

     0.218 328 71.507 داخل المجموعات

       330 71.953 المجموع
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 αعند مستوى الداللة )إحصائية  توجد فروق ذات داللةو ال أنّ ( (32جدول ضح من يتّ      

ة في محافظة الخميل لدرجة ة الحكوميّ مي المدارس األساسيّ بين متوسطات تقديرات معمّ ( 0.05≥

)مستوى الداللة أكبر  الخبرةسنوات ر عزى إلى متغيّ ة تُ واطنة التنظيميّ ممارستيم لسموك المُ 

 ة السابقة. ستنتج قبول الفرضيّ وبالتالي يُ  ،(0.05من

ة ىل توجد عالقة ارتباطية بين درجة ممارسة مديري المدارس األساسي  السؤال الخامس: 

ومستوى ممارسة المعممين لسموك  ،القيادة الخادمةلمجاالت ة في محافظة الخميل الحكومي  

 مين؟من وجية نظر المعم   ةواطنة التنظيمي  الم  

 :اآلتية ةتحويمو إلى الفرضيّ  ولئلجابة عن سؤال الدراسة الخامس تمّ 

( بين α ≤ 0.05)ى ة عند مستو حصائيإذات داللة  عالقة ارتباطية ة التاسعة: ال توجدالفرضي  

القيادة الخادمة ودرجة ممارسة لمجاالت مستوى ممارسة مديري المدارس األساسية الحكومية 

 ة.نة التنظيمي  واط  مين لسموك الم  المعم  

درجات تقدير االرتباط بيرسون بين استخدام معامل  تمّ  ،ة ىذه الفرضيةّ لمتحقق من صحّ      

القيادة الخادمة لمجاالت ة ة الحكوميّ فراد عينة الدراسة لمستوى ممارسة مديري المدارس األساسيّ أ

يوضح مصفوفة معامبلت اآلني والجدول  ،ةالتنظيميّ واطنة مين لسموك المُ ودرجة ممارسة المعمّ 

 االرتباط بيرسون:
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المدارس بين مستوى ممارسة مديري (: مصفوفة معامالت االرتباط بيرسون 33)جدول 

واطنة مين لسلوك الم  ودرجة ممارسة المعل   ،القيادة الخادمة مجاالتاألساسية الحكومية ل

 .ةالتنظيمي  

 

الدرجة 
الكمية 
لمقيادة 
 الخادمة

التنظيم  التواضع المحبة اإليثار التمكين
 اإلداري

درجة 
ممارسة 
المعممين 
لسموك 
المواطنة 
 التنظيمية

 الدرجة الكمية لمقيادة الخادمة
معامل االرتباط 

 بيرسون
1 .881** .882** .891** .876** .866** .495** 

 000. 000. 000. 000. 000. 000.  مستوى الداللة

 التمكين
معامل االرتباط 

 بيرسون
.881** 1 .726** .692** .693** .720** .449** 

 000. 000. 000. 000. 000.  000. مستوى الداللة

 اإليثار
معامل االرتباط 

 بيرسون
.882** .726** 1 .764** .695** .715** .424** 

 000. 000. 000. 000.  000. 000. مستوى الداللة

 المحبة
االرتباط معامل 

 بيرسون
.891** .692** .764** 1 .762** .678** .387** 

 000. 000. 000.  000. 000. 000. مستوى الداللة

 التواضع
معامل االرتباط 

 **494. **725. 1 **762. **695. **693. **876. بيرسون

 000. 000.  000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

 التنظيم اإلداري
االرتباط معامل 

 **428. 1 **725. **678. **715. **720. **866. بيرسون

 000.  000. 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

درجة ممارسة المعممين لسموك 
 المواطنة التنظيمية

معامل االرتباط 
 1 **428. **494. **387. **424. **449. **495. بيرسون

  000. 000. 000. 000. 000. 000. مستوى الداللة

 (..(0.05االرتباط دال عند مستوى **
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ا بين و توجد عبلقات ارتباطية إيجابية طردية و دالة إحصائيً أنّ ( 33جدول )ضح من يتّ      

 ،القيادة الخادمة مجاالتل في محافظة الخميل ةة الحكوميّ ممارسة مديري المدارس األساسيّ درجة 

 ،(0.05من التنظيمية )مستويات الداللة جميعيا أقلّ مين لسموك المواطنة ودرجة ممارسة المعمّ 

 سابقة.ة الّ رفض الفرضيّ  وبالتالي يتمّ  ،(0.7-0.3)من وجميع معامبلت االرتباط متوسطة

ية لمقيادة الدرجة الكمّ ا بين و توجد عبلقة ارتباطية إيجابية طردية دالة إحصائيً أنّ ضح يتّ      

ة بمعامل ارتباط بيرسون مقداره واطنة التنظيميّ المُ درجة ممارسة المعممين لسموك و  ،الخادمة

(0.495.) 

ودرجة ممارسة  ،التمكينا بين عبلقة ارتباطية إيجابية طردية دالة إحصائيً  و توجديتضح أنّ     

 (.0.449ة بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )واطنة التنظيميّ مين لسموك المُ المعمّ 

درجة ممارسة و  ،اإليثار ا بينإيجابية طردية دالة إحصائيً عبلقة ارتباطية  و توجديتضح أنّ     

 (.0.424ة بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )واطنة التنظيميّ المعممين لسموك المُ 

 درجة ممارسةو  ،المحبةا بين عبلقة ارتباطية إيجابية طردية دالة إحصائيً  و توجدأنّ يتضح      

 (.0.387بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )ة واطنة التنظيميّ مين لسموك المُ المعمّ 

ودرجة ممارسة  ،بين التواضع اإيجابية طردية دالة إحصائيً  و توجد عبلقة ارتباطيةيتضح أنّ      

 (.0.494مين لسموك المواطنة التنظيمية بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )المعمّ 

درجة و  ،بين التنظيم اإلداريّ  اإحصائيً إيجابية طردية دالة  و توجد عبلقة ارتباطيةأنّ ضح يتّ     

 (.0.428ة بمعامل ارتباط بيرسون مقداره )واطنة التنظيميّ لسموك المُ  مينممارسة المعمّ 
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسةتفسير 

ة الخادمة لدى مديري المدارس األساسيّ  بعد إجراء ىذه الدراسة التي ىدفت إلى دراسة القيادة

مين من وجية نظر في محافظة الخميل وعبلقتيا بسموك المواطنة التنظيمية لممعمّ  ةالحكوميّ 

التي ستخضع لممناقشة والتحميل في ىذا  النتائجمن عدد  توصمت الباحثة إلى ،المعممين أنفسيم

وقد عرضت الباحثة  في ضوء تمك النتائج،ميا الدراسة ، باإلضافة إلى التوصيات التي تقدالفصل

  لمنتائج عمى النحو اآلتي:

في محافظة الخميل الحكومي ة ة ما درجة ممارسة مديري المدارس األساسي  السؤال األول: 

( من وجية التنظيم اإلداري  و التواضع، و ة، المحب  و اإليثار، و التمكين، ) القيادة الخادمةلمجاالت 

 ؟ مييمنظر معم  

لمجاالت في محافظة الخميل الحكومية درجة ممارسة مديري المدارس األساسية  أنّ بين ت     

( من وجية نظر اإلداريّ  التنظيمو التواضع، و ة، المحبّ و اإليثار، و التمكين، ) القيادة الخادمة

أن أعمى ن تبيّ فقد  ،الخادمة مرتفعةالقيادة مجاالت درجات جميع  أنّ ن كما تبيّ  ، مييم مرتفعةمّ مع

ا وأخيرً  (اإليثار) ثمّ  (التمكين)يمييا  (التنظيم اإلداريّ )وكذلك  (،التواضع)الدرجات ىي درجة 

 .(المحبة)

ة في محافظة الخميل يمارسون ة الحكوميّ مديري المدارس األساسيّ  ستدل من ىذه النتيجة أنّ يُ      

األسس يجة إلى أىمية ىذه النتى ُتعز  القيادة الخادمة بدرجة مرتفعة من وجية نظر معممييم. وقد

وما ليا من آثار إيجابية  ة،ا لمقيادة المدرسيّ متيومبلء القيادة الخادمة  والمبادئ التي تستند عمييا

في  ما نراه من توجوٍ إضافة إلى  (، 2010يا العجمي )يلعمى العممية التعميمية كما أشار إ

ط مأّن ىذا الن ، كماحديثة البعيدة عن التسّمط واإلجبارنحو األنماط اإلدارية ال ة اإلدارات المدرسيّ 
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 سبلميّ ن اإليستمدة من مبادئ الدّ كون مبادئو مُ  ؛لعربيةغريبًا عمى المجتمعات ااإلداري ال يعد 

تدعو عد من أىم ما تُ  التيومساعدة اآلخرين ، والتواضع  ،كاإليثارخبلقية القائمة عمى القيم األ

 و بالرغم من تطبيق صفات القيادة الخادمةأنّ  إلى -ىناىا -ة، وتجدر اإلشارة إليو القيادة الخادم

باعتباره نمًطا من قبل مديري المدارس بدرجة كبيرة، إاّل أّن مفيوم القيادة الخادمة  وخصائصيا

 مين.والمعمّ  ا وغير معروف عند المديرينحديثً  امفيومً  عدّ يُ إدارًيا 

( التي أظيرت 2018دراسة الديرية وسبلمة )و نتائج يلإمع ما توصمت وتتفق ىذه النتيجة      

كانت بدرجة  لمقيادة الخادمة ةدرجة إمكانية تطبيق مديري المدارس االستكشافية األردنيّ  أنّ 

ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري  التي أظيرت أنّ  (2019مرتفعة، ودراسة أبو شريخ )

ودراسة  ،ان من وجية نظر مساعدي المديرين كانت مرتفعةعمّ ة في العاصمة المدارس الحكوميّ 

ة لمقيادة الخادمة في محافظات ممارسة مديري المدارس الثانويّ  ( التي أظيرت أنّ 2016حمبي )

درجة ممارسة  ( التي أظيرت أنّ Cerit,2010ودراسة )فة الغربية كانت مرتفعة، شمال الضّ 

ن ودراسة أبو تينة وآخري جي التركية كانت مرتفعة،دينة دوز مديري المدارس االبتدائية في م

 المديرين يمارسون القيادة الخادمة بدرجة عالية من وجية نظرىم،( التي أظيرت أن 2007)

ين لمقيادة ( التي أظيرت أن درجة ممارسة المشرفين التربويّ 2017ودراسة الخالدي والزىراني )

درجة ممارسة مديري  التي بينت أنّ  2017))ودراسة العدوان الخادمة كانت بدرجة مرتفعة، 

وقد اتفقت نتائج الدراسة مع نتائج ان كانت مرتفعة، المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمّ 

، ودراسة (2019دراسة السر )مثل  ،والكميات المختمفةالدراسات التي أجريت عمى الجامعات 

 (.2018سة العودة )، ودرا(2018(، ودراسة عبداهلل )2017عمي والقرني )
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(، ودراسة النشاش والكيبلني 2014ىذه النتيجة مع نتائج دراسة المعشر )بينما اختمفت      

( التي أظيرت أن درجة ممارسة 2019(، ودراسة مخامرة )2019(، ودراسة أبو الغنم )2015)

 مديري المدارس لمقيادة الخادمة كانت متوسطة.

 :فجاءت كاآلتي -عمى حدى كل  -أما فيما يتعمق بتفسير نتائج مجاالت القيادة الخادمة 

 مجال التمكين 1-

 (التمكين)لمجال في محافظة الخميل الحكومّية ة درجة ممارسة مديري المدارس األساسيّ  أنّ تبين 

 مييم مرتفعة.من وجية نظر معمّ 

المدرسة  تحقيق أىداف مين من أجل المعمّ  الفقرة )يدعم المدير: الفقرات د كانت أعمىوق

مين حرية التعامل مع المواقف ، في حين كانت أدنى الفقرات: الفقرة ) يتيح المدير لممعمّ ورسالتيا(

 . الصعبة(

سيم في زيادة وعييم مكين المعممين يُ يرون أن ت مديرينالىذه النتيجة إلى أن  عزىتُ  وقد 

، تحقيق ىذه األىدافإلى ُيفضي ىذا الدعم  بالتالي فإنّ و  ،وأىدافيا ورسالتيابحاجات المدرسة 

 ،من عممية التمكين اأساسيً  اجزءً تشجيعيم عمى العمل التعاوني الذي ُيعّد من خبلل ذلك  ويتمّ 

جماعي تكون أفكارىم  ن الذين يعممون بشكلٍ ميالمعمّ  بأنّ مى إيمان المديرين عوقد يعزى ذلك 

بأىمية  ى ىذه النتيجة إلى اقتناع المديرينعز وقد تُ  منفرد،اراتيم أفضل ممن يعمل بشكل وقر 

عمى تنمية تطوير المورد البشري من أجل تحسين جودة التعميم من خبلل مساعدة المعممين 

وقد  ،تناسب التطورات التكنولوجية المتسارعةواستخدام أساليب حديثة  مياراتيم وتطوير أدائيم

من تجاه عمميم  ل المسؤوليةن بتحمّ يشارك المعممو  بأنّ  يريندمعزى ىذه النتيجة إلى رغبة التُ 

عطائيم  عند اتخاذ القرارات،واألخذ برأييم خبلل تشجيعيم عمى ممارسة بعض األدوار القيادية،  وا 
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في التغمب عمى المشكبلت ومساعدتيم  ، يمقرارات التي تتعمق مباشرة بعممصبلحيات اتخاذ ال

أما بالنسبة ، ليةحسيم العالي بالمسؤو عمى و  ،بالمعممين المديرينعمى ثقة  ا يدلّ ممّ ة، المينيّ 

 ولعلّ  ،( فقد كانت أدنى الفقراتالصعبة ممعممين حرية التعامل مع المواقفيتيح المدير ل) :لفقرة

 خمل يضرّ  المسؤولية المباشرة التي تقع عمى عاتق المدير فيما لو حصل أيّ إلى عزى ذلك يُ 

 أو بالمدرسة. مينبلب أو بالمعمّ بالطّ 

  مجال اإليثار -2

 مجالفي محافظة الخميل لالحكومّية ة درجة ممارسة مديري المدارس األساسيّ  أنّ  تبين     

 من وجية نظر معممييم مرتفعة. (اإليثار)

مدونة السموك  ادعت إليي التي األخبلقيةلقيم بال المديرين ى ىذه النتيجة إلى تمثّ عز تُ وقد      

ين وقدوات دة تربويّ باعتبارىم قا(، 2017المدرسة )وزارة التربية والتعميم،خبلقيات مينة مدير وأ

 ا مسؤوليةً ظار مقابل ليذه الخدمة، ويعّدونيمين دون انتخدمة المعمّ يحتذى بيم؛ فيم يسعون إلى 

مين في احتياجات المعمّ  ونيضعو مين ما أمكن، عمى توفير وسائل راحة لممعمّ إنسانية، ويعممون 

 يم.مقدمة أولويات

 ةمحب  مجال ال 3-

 لمجالفي محافظة الخميل الحكومّية  ةدرجة ممارسة مديري المدارس األساسيّ  أنّ تبين      

 مييم مرتفعة.ة من وجية نظر معمّ المحبّ 

شاعة جو ى االىتمام بالعبلقات اإلنسانية عزى ذلك إلى حرص مديري المدارس عمما يُ بّ رُ       وا 

يحياىا ة التي روف االجتماعيّ م المدير الظّ فيّ والمحبة داخل المدرسة، من خبلل ت من األلفة



 
 

111 
 

ظيار المعممون، أ باىتمام الذي يعد مبدً  ومقترحاتيم ئيمآلراواالستماع باستمرار، بيم اىتمامو  وا 

و مما يدل عمى مصداقيت يمتزم بتنفيذ وعوده لممعممين،و ال، كما أنّ من مبادئ االتصال الفعّ  اميمً 

المعممين كما ىم عمى  ديرل الميتقبّ الطرفين، كما قة بين ز الثعزّ الذي يُ ، األمر في التعامل

حميل المعممين يحرص عمى عدم تو  في المجتمع المدرسي، دائمين  بوصفيم أعضاءً  حقيقتيم

بفاعمية لعمل إلى اتدفعيم  ةً نفسيّ  لممعممين راحةً  ، فكل ىذه الممارسات تييئفوق مقدرتيم أعباءً 

وربما  ،( أدنى الفقراتمين قدر اإلمكانر عن أخطاء المعمّ يتجاوز المديوقد كانت فقرة ) وكفاءة،

عمى أن  اوحريصً  ،في مادتو انً يرجع ذلك إلى نظرة المدير إلى ضرورة أن يكون المعمم متمكّ 

 .ويتعمم منيا ، فيقمل من أخطائوبويكون قدوة لطبل

 ل التواضعمجا 4-

( اضعالتو )لمجال في محافظة الخميل الحكومّية ة درجة ممارسة مديري المدارس األساسيّ  أنّ ن تبيّ 

ا من فريق العمل في يعتبر المدير نفسو واحدً فقرة ) أنّ ما تبين ك، معممييم مرتفعة من وجية نظر

رس في المدا وقد يعزى ذلك إلى أن طبيعة العمل التربويّ  ،( ىي أعمى الفقراتالمجتمع المدرسي

عمييا  وحسن المعاممة التي حثّ  ،من األخبلق الطيبة عاليةٍ  بدرجةٍ  تتطمب أن يتمتع المديرون

ذلك عمى  ما يدلّ ، وربّ عمى حد  سواء مين ولمطبلبمون القدوة الحسنة لممعمّ اإلسبلم، فيم بذلك يمثّ 

إلى  اك مؤشرً ذل عدّ عن التعالي والتكبر، و يُ  بعيدٍ  داعمٍ  إيجابي   عمى خمق جو   حرص المديرين

، كونو كان وليس أفضل منيم ،عمى اعتبار أنو جزء منيممين، طبيعة العبلقة بين المدير والمعمّ 

 ىذه يرىو نجازات تربوية، إمون من مو المعمّ بما يقدّ يفخر فيو  ا؛قبل أن يكون مديرً  معمًما

، ةالبحث عن مكانة خاصّ يبتعد المدير عن و دارية والتربوية، لميماتو اإل ادعمً و ا نجاحً  نجازاتاإل

ويقّوم نفسو  م،معمّ  تجاه أيّ  عنو عن كل خطأ يصدر يعتذرو ، يتباىى بموقعو القياديّ  وال

 بلب والمدرسة.فيدف الجميع ىو مصمحة الطّ  ؛ويصحح أخطاءه
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  نظيم اإلداري  مجال الت   -5

التنظيم ) مجالل في محافظة الخميلالحكومّية ة درجة ممارسة مديري المدارس األساسيّ  أنّ ن تبيّ 

لرؤية  ايقً عم ايمتمك المدير فيمً ) فقرة أنّ ن كما تبيّ ، معممييم مرتفعة من وجية نظر (اريّ اإلد

 ع بوعزى ذلك إلى الفيم العميق الذي يتمتّ ( كانت أعمى فقرة، وقد يُ ياأىدافو تيا ورسالالمدرسة 

ت التدريبية التي يتمقاىا والدورا، وربما يعود ذلك إلى التأىيل المدير ألىداف المدرسة ورسالتيا

التربية ات بل أقسام مديريّ ، ومتابعة عممو من قِ ىاوأثناء الخدمةية قبل قبل وزارة التربالمدير من 

ُتعّد من أىم مسؤولياتو، وعبلقاتيا مع المجتمع المحمي سمعة المدرسة وأداءىا،  المختمفة، كما أنّ 

تقديم إلى يسعى و ، ة وتوظيفيا لخدمة العمل المدرسيّ مواكبة التطورات التكنولوجيّ فيو يسعى إلى 

حل مشكبلت  ويمكنويقّدر العواقب المختمفة لمقرارات اإلدارية التي يصدرىا، و ممجتمع، لالخدمة 

. ىذا وقد كانت في التأثير بدل اإلجبار واإلكراهقناع يستخدم اإلكما العمل بأفكار جديدة ومبتكرة، 

ما يعود ذلك إلى المركزية التي ( أدنى فقرة، وربّ بروح القانون ال نصومع المعممين يتعامل فقرة )

 ارف وفق ما يراه مناسبً لمتصّ  كافيةً  يعاني منيا قطاع التعميم، وعدم إعطاء المدير صبلحياتٍ 

  بقوانين الخدمة المدنية.  اعندما يكون الموضوع متعمقً 

األساسية الحكومية في محافظة الخميل ما درجة ممارسة معممي المدارس السؤال الثاني: 

 ؟لسموك المواطنة التنظيمية من وجية نظرىم

ة في محافظة الخميل لسموك ة الحكوميّ مي المدارس األساسيّ درجة ممارسة معمّ  أنّ ن تبيّ      

 ة من وجية نظرىم مرتفعة.نة التنظيميّ واطَ المُ 

والتي تستمد مبادئيا من ، ونياالعظيمة التي يؤدّ مين لمرسالة عزى ذلك إلى إدراك المعمّ وقد يُ      

تقان العمل والعطاء دون انتظار مقابل مادي، يد  ومدّ  الثقافة اإلسبلمية التي تدعو إلى اإليثار وا 
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معممين، فنراىم يقدمون المساعدة لئلرادة الذاتية لم ذلك خاضع كلّ ف ،ن يحتاجمَ العون إلى 

ن لم يطمب منيم ذلك،و تى حالجدد وخصوًصا المعممين  ،لزمبلئيم جراء المصالحة بين  ا  وا 

 الزمبلء عند حدوث أي خبلف بينيم.

بعد  -رك أّن الّرقيب الحقيقّي عمى سموكو دم، فيو يُ لدى المعمّ  مير الحيّ الضّ ذلك إلى وقد ُيعزى 

وىذا  ،ةة ال ترقى إلى الرقابة الداخميّ ىو ضميره اليقظ، وأّن الرقابة الخارجيّ  –اهلل سبحانو وتعالى 

السر والعمن، وتجنب استغبلل حقوق اآلخرين لتحقيق ر التزامو باألنظمة والقوانين في ما يفس

، والعمل عمى أثناء أوقات العمل الرسميّ  في لشخصيةمكاسب شخصية، واالبتعاد عن األعمال ا

دورىم إدراك المعممين لكن أن يعود ذلك إلى يمبلب قدر المستطاع. و تطوير وتحسين نتائج الطّ 

عمى نقل  صونيحر  فنراىم  ؛ميم بيا أواًل ة من خبلل تمثّ موكيات الحضاريّ في نشر السّ الكبير 

، ويبتعدون عن إثارة المشاكل في العمل ثون عن إنجازاتيا،يتحدّ و  عن المدرسة، يجابيةإ صورة

 ويقدمون المقترحات من أجل تطوير، أواًل بأولوالتطورات ويعممون عمى مواكبة التغيرات 

رشاد من النصيحة واإلمن خبلل تقبميم كما أنيم يتعاممون بروح رياضية  وتحسين العمل،

إضاعة وتجنب ، ل والتنسيق مع زمبلئيم في العملالتصاوالسعي إلى افي العمل، زمبلئيم 

في  مقترحات لزمبلئيم تسيموتقديم أثناء العمل،  في الوقت في التذمر والشكوى من اآلخرين

يساعد في توطيد العبلقة من االنسجام واألمان  امما يوفر جوً  ،والجماعيّ  تحفيز العمل الفرديّ 

 بين المعممين.

( التي أظيرت أّن سموك 2015وىذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة الطعامسة وحسب اهلل )    

( التي 2016عمي )كان مرتفعًا، ودراسة  QIZة لدى العاممين في شركات واطنة التنظيميّ المُ 

، عاليةٍ  بدرجةٍ  اة لدى العاممين في جامعة المجمعة كان سائدً أظيرت أن سموك المواطنة التنظيميّ 
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قد شغل  التنظيمّية مستوى ممارسة سموك المواطنة ( التي أظيرت أنّ 2018ودراسة نجم وكريم )

ة العاممين في مديريّ  نت أنّ ( التي بيّ 2018زًا فاعبًل في مديرية بمدية كركوك، ودراسة الغانمي )حيّ 

( 2015ودراسة العزام ) ة،واطنة التنظيميّ ألبعاد سموك المُ  ة محافظة كرببلء لدييم إدراك عالٍ تربي

ة كانت واطنة التنظيميّ لسموك المُ ة الوسطية درجة ممارسة العاممين في بمديّ  التي أظيرت أنّ 

ة نة التنظيميّ واطَ مستوى سموك المُ  أنّ نت ( التي بيّ Naderi & Hovieda,2013ودراسة ) عالية،

التي  2017)وتختمف مع نتيجة دراسة مومني ) ،عاليةٍ جاء بدرجٍة  أصفيان ةجامعالسائد في 

 درجة ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في جامعة الممك فيصل لسموك المواطنة أظيرت أنّ 

أّن درجة ممارسة  يرت( التي أظ2019)خميفة وآخرين  ، ودراسةةمتوسط تكان التنظيمّية

 ة كانت متوسطة.واطنة التنظيميّ فين لسموك المُ الموظّ 

( في α≤0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) السؤال الثالث:

ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة ة الحكومي  مي المدارس األساسي  متوسطات تقديرات معم  

ة والجنس والمؤىل العممي وسنوات رات المديري  متغي  إلى القيادة الخادمة تعزى لمجاالت مديرييم 

 الخبرة؟

 ات المنبثقة عن سؤال الدراسة الثالث:تحميل نتائج الفرضي  

( بين α  ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إاألولى: ال توجد فروق ذات داللة ة الفرضي  

ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة ة الحكومي  مي المدارس األساسي  متوسطات تقديرات معم  

 ر المديرية.متغي  إلى القيادة الخادمة تعزى  لمجاالت مديرييم

بين متوسطات α)  ≤ (0.05حصائية عند مستوى الداللة إفروق ذات داللة  و توجدن أنّ تبيّ      

لمجاالت ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة مديرييم ة الحكوميّ تقديرات معممي المدارس األساسيّ 
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كانت الفروق  أنّ ن كما تبيّ  ،بالتالي تم رفض الفرضية، ةمتغير المديريّ إلى عزى القيادة الخادمة تُ 

، ة وسط الخميل عند جميع مجاالت القيادة الخادمةمقابل مديريّ  ،ة شمال الخميللصالح مديريّ 

القيادة لمجاالت ة شمال الخميل لدرجة ممارسة مديرييم مي مديريّ تقديرات معمّ  أنّ ستنتج وبالتالي يُ 

لم يتضح  بينما، القيادة الخادمةلمجاالت رية وسط الخميل مي مديّ الخادمة أعمى من تقديرات معمّ 

 وجود فروق في تقديرات المعممين بين باقي المديريات األخرى.

ختبلف في ممارسات القيادة الخادمة في المديريات  يمكن اال أنّ  إلى عزى ىذه النتيجةقد تُ      

أن تعود إلى عوامل تمتمكيا القيادات في مديرية الشمال غير موجودة عند القيادات في مديرية 

 .الوسط

وسط الخميل التي يكثر فييا  يةاالستقرار اإلداري في مدير  ضعف ىذه النتيجة إلى وقد تعزى     

ر بشكل كبير يؤثر والمعممين والتدويمديري المدارس تنقبلت  دوران العمل بمعنى أن كثرة

 ينعكس ذلك عمى الممارسات الخدمية.وبالتالي  ستقرار اإلداريباالبالشعور 

 

بين ( α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إداللة  ال توجد فروق ذاتالفرضية الثانية: 

ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة ة الحكومي  مي المدارس األساسي  متوسطات تقديرات معم  

 متغير الجنس.إلى القيادة الخادمة تعزى لمجاالت مديرييم 

ة مي المدارس األساسيّ حصائية بين متوسطات تقديرات معمّ إو ال توجد فروق ذات داللة أنّ تبين 

ر متغيّ إلى عزى القيادة الخادمة تُ لمجاالت ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة مديرييم الحكوميّ 

 ة السابقة.قبول الفرضيّ  وبالتالي تمّ ، الجنس
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في استجابات  ااختبلفً لم تحدث الجنس ليس من المتغيرات ستدل من ىذه النتيجة أّن متغّير يُ 

لمنمط إدراك المعممين ذكوًرا أو إناثًا  أنّ إلى عزى ىذه النتيجة ، وقد تُ في ىذه الدراسة المعممين

المتبع من مديرييم متماثل، أي ال فرق بين المعممين والمعممات في شعورىم بالخدمة  القياديّ 

نفسو، األسموب بوذلك يعود إلى تعامل المديرين مع الجميع تي يقدميا ليم مديروىم ومديراتيم؛ ال

ودراسة  (،2007) نآخريالنظر عن الجنس، وتتوافق ىذه النتيجة مع دراسة أبو تينة و  بغّض 

(، ودراسة 2017العدوان ) (، ودراسة2016ودراسة عبد الفتاح وأبو سيف ) (،2015غالي )

( التي أظيرت وجود 2017(، بينما تختمف ىذه النتيجة مع دراسة عمي والقرني )2019مخامرة )

كور، ودراسة إحصائية لممارسة القيادة الخادمة في متغير الجنس لصالح الذّ فروق ذات داللة 

الجامعية  في الكميات( التي أظيرت وجود فروق في درجة ممارسة رؤساء األقسام 2019ر)السّ 

( 2018ا، ودراسة الديرية وسبلمة )أيضً  ركو متغير الجنس ولصالح الذّ لمقيادة الخادمة تعزى إلى 

وق ذات داللة إحصائية في إمكانية تطبيق القيادة الخادمة بين مديري التي بينت وجود فر 

المدارس االستكشافية تبعا لمتغير الجنس لصالح الذكور، كما اختمفت النتيجة مع دراسة حمبي 

لصالح اإلناث، ودراسة أبو الغنم   ( التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية2016)

ير الجنس لصالح اإلناث، متغّ ة تعزى إلى ات داللة إحصائيّ ذ( التي أظيرت وجود فروق 2019)

ة لدرجة ممارسة مديري ( التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائيّ 2019ودراسة أبو شريخ )

 ا.ر الجنس لصالح اإلناث أيضً متغيّ ى إلى عز ان لمقيادة الخادمة تُ المدارس في العاصمة عمّ 

( بين α ≤ 0.05داللة احصائية عند مستوى الداللة )ة الثالثة: ال توجد فروق ذات الفرضي  

ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة ة الحكومي  متوسطات تقديرات معممي المدارس األساسي  

 متغير المؤىل العممي.إلى عزى القيادة الخادمة ت  لمجاالت مديرييم 
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ة مي المدارس األساسيّ ة بين متوسطات تقديرات معمّ حصائيّ إو ال توجد فروق ذات داللة أنّ ن تبيّ 

ر متغيّ إلى عزى القيادة الخادمة تُ لمجاالت ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة مديرييم الحكوميّ 

 عزى ىذه النتيجة إلى أّن المؤىل العمميّ وقد تُ ، ة السابقةقبول الفرضيّ  بالتالي تمّ و  ،المؤىل العمميّ 

مين ال المعمّ  عند مديره، كما أنّ  لتزويده بما يمّكنو من إدراك النمط القياديّ  لممعمم كافٍ  األساسيّ 

العممّي النظر عن المؤىل  تكميفات اإلدارية والوظيفية نظرًا لطبيعة عمميم بغّض يختمفون كثيرًا بالّ 

وتتفق  توقع أن يكون نفسو،يُ  مالمستخدم من المدير تجاىي القياديّ مط النّ  لذلك فإنّ  الذي يحممونو؛

(، 2018(، ودراسة الديرية وسبلمة )2016عبد الفتاح وأبو سيف ) ىذه النتيجة مع دراسة

(، 2017ودراسة عمي والقرني ) (،2015ودراسة غالي ) (،2007)ن آخريودراسة أبو تينة و 

(، ودراسة أبو الغنم 2019(، ودراسة أبو شريخ )2019، ودراسة السر )2016)ودراسة حمبي )

( 2016(، بينما تختمف ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة العدوان )2019ودراسة مخامرة )(، 2019)

س لمقيادة الخادمة ة في درجة ممارسة مديري المدار التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائيّ 

( التي 2014المعشر )متغير المؤىل العممي لصالح حممة البكالوريوس، ودراسة ُتعزى إلى 

سات ة في مستوى ممارسة مديري مدارس األمانة لممؤسّ ذات داللة إحصائيّ  أظيرت وجود فروق

 لصالح فئة البكالوريوس. ر المؤىل العمميّ متغيّ عزى إلى خادمة تُ ة لمقيادة الة المسيحيّ التربويّ 

( بين α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إلرابعة: ال توجد فروق ذات داللة ة االفرضي  

ة في محافظة الخميل لدرجة ممارسة ة الحكومي  مي المدارس األساسي  معم  متوسطات تقديرات 

 ر سنوات الخبرة.متغي  إلى عزى القيادة الخادمة ت  لمجاالت مديرييم 

بين ( α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) ةحصائيّ إ و ال توجد فروق ذات داللةأنّ ن تبيّ      

ظة الخميل لدرجة ممارسة ة في محافة الحكوميّ معممي المدارس األساسيّ  متوسطات تقديرات

ة. الفرضيّ ىذه قبول  وبالتالي تمّ  ،ر سنوات الخبرةمتغيّ إلى عزى القيادة الخادمة تُ  لمجاالت مديرييم
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المستخدم  بالنمط القياديّ  سمًبا أو إيجاًبا ممين جميعًا يتأثرونالمعّ عزى ىذه النتيجة إلى أّن ربما تُ و 

 كيا بسيولة ألنيا ترتبط بالممارساتممارسة القيادة الخادمة يمكن إدراكما أّن  ،من قبل مديرييم

بإدراك ىذا النمط سواء طالت أم قصرت  ،سنوات الخبرةؤثر وبالتالي ال تُ األخبلقّية لممديرين، 

 سـتخداما أىميــة يــدركون خبراتيم اختبلف عمــى معممينال أن إلــى ذلــك ةالباحــث عــزوتو ، القياديّ 

 لمممارسات لقائدا تطبيـق نأل ؛تأثير في سموكيم مـن ليـا ومـا ،الخدمية لمممارسـات القيـادة

 خبراتيم اختبلفعمـى  العـاممين جميـع نوأبالعدالة،  العـاممين شـعور زيـادة عمى يعمـل األخبلقية

 لدييم، المعنوية الروح رفع عمى تعمل نياأل ؛ةالخادم القيادة يمارسون الذين القـادة إلـى يميمون

 يمـارس القائـد ىـذا ىـل يحكمـوا أن السـيل مـن مستوى خبراتيم عن النظر غضب العاممين جميعف

وقد اتفقت ىذه النتيجة ، نفسيا لممواقف غالباً  يتعرضون نيمأل ذلك ويرجعأم ال،  الخادمة القيـادة

ودراسة غالي (، 2019)(، ودراسة مخامرة 2019(، ودراسة السر )2016مع دراسة العدوان )

بينما تختمف ىذه النتيجة مع دراسة الديرية وسبلمة  (، 2019ودراسة أبو الغنم ) (،2015)

بين ة في درجة تطبيق القيادة الخادمة ( التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائيّ 2018)

الخبرة ) أقل من سنوات الخبرة لصالح الفئة ذات ر متغيّ إلى تعزى ة مديري المدارس االستكشافيّ 

ة ( التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائيّ 2007ن )مس سنوات(، ودراسة أبو تينة وآخريخ

ر سنوات الخبرة متغيّ عزى إلى في درجة ممارسة مديري مدارس محافظة الزرقاء لمقيادة الخادمة تُ 

د فروق ذات ( التي بينت وجو 2016لصالح المعممين من ذوي الخبرة الطويمة، ودراسة حمبي )

عزى إلى فة تُ ة في محافظات شمال الضّ ة في درجة ممارسة مديري المدارس الثانويّ داللة إحصائيّ 

( التي بينت 2019أبو شريخ ) سنوات(، ودراسة10لخبرة لصالح الفئة ) أكثر من ر سنوات امتغيّ 

ان العاصمة عمّ ة في وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري المدارس الحكوميّ 

 ر سنوات الخبرة لصالح فئة )أكثر من عشر سنوات(.متغيّ عزى إلى تُ 
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في  (α ≤  (0.05ة عند مستوى الداللةىل توجد فروق ذات داللة إحصائي   السؤال الرابع:

ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم ة الحكومي  مي المدارس األساسي  متوسطات تقديرات معم  

ة، والجنس والمؤىل العممي، وسنوات متغيرات المديري  ة تعزى إلى التنظيمي  لسموك المواطنة 

 الخبرة؟

 ات المنبثقة عن سؤال الدراسة الرابع:تحميل نتائج الفرضي  

( بين α ≤ 0.05ة عند مستوى الداللة )حصائي  إلخامسة: ال توجد فروق ذات داللة ة االفرضي  

ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم الحكومي  ة متوسطات تقديرات معممي المدارس األساسي  

 ة.ير المديري  متغ  إلى ة تعزى واطنة التنظيمي  لسموك الم  

بين متوسطات  (α ≤ 0.05ة عند مستوى الداللة )حصائيّ إو توجد فروق ذات داللة أنّ ن تبيّ 

لسموك ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم ة الحكوميّ مي المدارس األساسيّ معمّ  تقديرات

 حيث اتضح ،ة السابقةوبالتالي تم رفض الفرضيّ ، ةر المديريّ متغيّ إلى ة تعزى المواطنة التنظيميّ 

ة في محافظة الخميل لدرجة ة الحكوميّ مي المدارس األساسيّ الفروق في متوسطات تقديرات معمّ  أنّ 

مقابل  ،الخميل شمال الخميل وجنوب ة كانت لصالح مديريتيّ مواطنة التنظيميّ ممارستيم لسموك الُ 

ة جنوب ة شمال الخميل ومديريّ مي مديريّ تقديرات معمّ  أنّ ستنتج وبالتالي يُ  ،ة وسط الخميلمديريّ 

ة وسط ة أعمى من تقديرات معممي مديريّ الخميل لدرجة ممارستيم لسموك المواطنة التنظيميّ 

 الخميل.

شمال الخميل وجنوب الخميل  تشمل القرى والبمدات  عزى ىذه النتيجة إلى أن مديريتيّ تُ وقد 

وبالتالي ممارستيم  ،أكبر من المدينة ة تظير بشكلٍ ة والثقافيّ وابط االجتماعيّ حيث الرّ  ،الصغيرة

ر حجم القرية ا لصغمدىم قد تظير بشكل أوضح نظرً لسموكيات تطوعية تخدم مدارسيم وأبناء ب

وىي تجسيد  ،قافة " الفزعة والعونة" موجودة بشكل جميّ فمازلنا نبلحظ ث ،وصبلت القرابة بينيم
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ىذه المظاىر  المترامية األطراف تقلّ ة، بينما في المدينة الكبيرة واطنة التنظيميّ مُ لمفيوم سموك ال

ة وسط كما أّن انفصال المديريات الثبلث عن مديريّ  الماضي،مجتمعنا في  زميّ التي كانت تُ 

 دفع مديريتيّ  ذيىذا االنفصال خمق جًوا إيجابًيا من المنافسة ال الخميل ىو حديث العيد، ولربما

ا بين المديرّيات مشمال الخميل وجنوب الخميل إلى بذل مجيود واضح من أجل إثبات قدراتي

تيجة أو ولم تتطابق ىذه النّ  األخرى مما ظير جمّيا في ممارسة سموكيات المواطنة بشكل أكبر،

 سابقة.من الدراسات ال تختمف مع أيّ 

( بين α ≤ 0.05حصائية عند مستوى الداللة )إال توجد فروق ذات داللة ة السادسة: الفرضي  

ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم ة الحكومي  مي المدارس األساسي  متوسطات تقديرات معم  

 متغير الجنس.إلى عزى ة ت  لسموك المواطنة التنظيمي  

داللة احصائية بين متوسطات تقديرات معممي المدارس و ال توجد فروق ذات أنّ ن تبيّ       

إلى ة تعزى ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم لسموك المواطنة التنظيميّ ة الحكوميّ األساسيّ 

 ة السابقة.وبالتالي تم قبول الفرضيّ ، متغير الجنس

عمى  عية التي تحثّ عزى ىذه النتيجة إلى أّن طبيعة المجتمع الفمسطيني وثقافتو االجتماوقد تُ     

بغض النظر عن  ،منو ذلك طمبدون أن يُ ة لمن يحتاج العطاء بدون مقابل، وتقديم المساعد

من الذات نابعًة  وجماعيةً  فرديةً  ة سموكياتٍ واطنة التنظيميّ المُ ، حيث ُتعّد سموكيات جنسو

( التي 2017مومني )، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة و أنثىأ اخص  ذكرً سواء كان الشّ  ،اإلنسانية

ة لدى أعضاء نة التنظيميّ واطَ ة في مستوى سموك المُ أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّ 

التي  (2014الجنس، ودراسة المعشر )ر متغيّ عزى إلى ة في جامعة الممك فيصل تُ الييئة التدريسيّ 

( التي أظيرت 2019ن )ر الجنس، ودراسة خميفة وآخريمتغيّ أظيرت عدم وجود فروق ُتعزى إلى 

( التي 2015ر الجنس، ودراسة العزام )متغيّ عزى إلى ة تُ داللة إحصائيّ عدم وجود فروق ذات 
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العاممين في بمدية الوسطية تعزى إلى ة في اتجاىات أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّ 

 ير الجنس.متغّ 

( بين α ≤ 0.05وى الداللة )ة عند مستة السابعة: ال توجد فروق ذات داللة احصائي  الفرضي  

ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم ة الحكومي  مي المدارس األساسي  متوسطات تقديرات معم  

 .ر المؤىل العممي  متغي   إلى عزىة ت  لسموك المواطنة التنظيمي  

ة حصائية بين متوسطات تقديرات معممي المدارس األساسيّ إو ال توجد فروق ذات داللة أنّ ن تبيّ 

ير متغإلى عزى ة تُ واطنة التنظيميّ لسموك المُ  الحكومية في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم

 ة السابقة.وبالتالي تم قبول الفرضيّ  ،المؤىل العممي

ظر عن المؤىل النّ  بغّض  ،متشابيةلممعممين وقد تعزى ىذه النتيجة إلى أّن طبيعة ظروف العمل 

وبة منيم متشابية إلى حد بعيد، فإدراكيم وممارستيم أو حتى التخصص، فالميام المطم العمميّ 

 لممدرسة، و عن انتمائيم العميق لمينة التدريس بشكل عامأكثر مما ىو مطموب منيم ُيعّبر  لميامّ 

التي أظيرت عدم  2017)بشكل خاص، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة مومني ) التي يعممون بيا

ة واطنة التنظيميّ الستجابات عينة الدراسة عمى مستوى سموك المُ ة وجود فروق ذات داللة إحصائيّ 

( التي 2015العزام ) ر المؤىل العممي، ودراسةمتغيّ لدى أعضاء ىيئة التدريس تعزى إلى 

العاممين في بمدية الوسطية تعزى إلى أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات 

( التي أظيرت عدم وجود فروق ذات 2016د المجيد والعوفي )، ودراسة عبل العمميّ ر المؤىّ متغيّ 

التنظيمّية ُتعزى إلى  ة في استجابات أفراد عينة الدراسة تجاه محور سموك المواطنةداللة إحصائيّ 

التي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة  2019)ن )، ودراسة خميفة وآخريل العمميّ ر المؤىّ متغيّ 

 .ل العمميّ ير المؤىّ متغّ في استجابات عينة الدراسة تعزى إلى  ةإحصائيّ 
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( بين α ≤ 0.05ة عند مستوى الداللة )حصائي  إلثامنة: ال توجد فروق ذات داللة ة االفرضي  

ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم ة الحكومي  مي المدارس األساسي  متوسطات تقديرات معم  

 ر سنوات الخبرة.متغي  إلى ة تعزى لسموك المواطنة التنظيمي  

بين ( α ≤ 0.05) مستوى الداللة عند ةحصائيّ إال توجد فروق ذات داللة  وأنّ ن تبيّ        

ة في محافظة الخميل لدرجة ممارستيم ة الحكوميّ األساسيّ  مي المدارسمتوسطات تقديرات معمّ 

 ة السابقة. قبول الفرضيّ  وبالتالي تمّ  ،ر سنوات الخبرةمتغيّ إلى ة تعزى واطنة التنظيميّ لسموك المُ 

مون، والذي يدفعيم الذي يتمتع بو المعمّ  واألخبلقيّ  الوازع الدينيّ  عزى ىذه النتيجة إلىوقد تُ      

ال تندرج تحت الوصف  طوعيةٍ  وبذل الوقت والجيد في أعمالٍ مقابل،  دونإلى التفاني والعطاء ب

مديرييم  اهلل عمى عمميم، ويبتغون منو رضا اهلل قبل رضا فيم يحتسبون األجر من عند، الوظيفيّ 

فق ىذه ، وتتّ ةة داخميّ بدوافع ذاتيّ  يكون ما، إنّ بلقة بسنوات الخبرة طالت أم قصرتوىذا ليس لو ع

في ة ( التي أظيرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيّ 2015النتيجة مع دراسة العزام )

متغير سنوات الخبرة، ودراسة عبد واطنة ُتعزى إلى المُ اتجاىات العاممين نحو ممارسة سموك 

في استجابات أفراد ة دم وجود فروق ذات داللة إحصائيّ ( التي أظيرت ع2016المجيد والعوفي )

ن سنوات الخبرة، ودراسة خميفة وآخرير متغيّ واطنة تعزى إلى عينة الدراسة تجاه محور سموك المُ 

ة استجابات العاممين في بمديّ في ة ات داللة إحصائيّ ت عدم وجود فروق ذالتي بينّ ( 2019)

( 2017ر سنوات الخبرة، واختمفت ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة مومني )متغيّ عزى إلى ة تُ الوسطيّ 

التي أظيرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات عينة الدراسة عمى مستوى سموك 

 سنوات وأكثر(. 10سنوات الخبرة لصالح الفئة )ر متغيّ عزى إلى ة تُ واطنة التنظيميّ المُ 
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ة ىل توجد عالقة ارتباطية بين درجة ممارسة مديري المدارس األساسي   السؤال الخامس:

مين لسموك القيادة الخادمة ومستوى ممارسة المعم  لمجاالت ة في محافظة الخميل الحكومي  

 مين؟ة من وجية نظر المعم  واطنة التنظيمي  الم  

 ة المنبثقة عن سؤال الدراسة الخامس:نتائج الفرضي  تحميل 

( بين α ≤ 0.05) ىة عند مستو حصائي  إتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة  اسعة: الة الت  الفرضي  

القيادة الخادمة ودرجة ممارسة  بعادة ألة الحكومي  مستوى ممارسة مديري المدارس األساسي  

 ة.واطنة التنظيمي  مين لسموك الم  المعم  

ا بين جميع درجات تقدير أفراد دالة إحصائيً جابية طردية و و توجد عبلقات ارتباطية إيأنّ ن تبيّ      

 القيادة الخادمةلمجاالت ة ة الحكوميّ راسة لمستوى ممارسة مديري المدارس األساسيّ نة الدّ عيّ 

واطنة لسموك المُ  ودرجة ممارسة المعممين( نظيم اإلداريّ التّ و  والتواضع والمحبة واإليثار )التمكين

رفض  وبالتالي تمّ  ،محافظة الخميل فية ة الحكوميّ األساسيّ مديري المدارس  ة لدىالتنظيميّ 

دراكيم مينالمعمّ شعور  أنّ عزى ىذه النتيجة إلى وقد تُ ، ة السابقةالفرضيّ  ليم قدمون يُ  يممديري أنّ  وا 

أو بسبب  ،بيم وباحتياجاتيماالىتمام أو  ،من خبلل تطوير قدراتيمدون انتظار مقابل الخدمة 

سيحفزىم ويشجعيم عمى ممارسة و  ،الوظيفيّ ن رضاىم موىذا سيزيد  ،تواضعيم ومحبتيم

وتحقيق أىداف  ،سيم في تحسين أدائيمتُ  ،عن نطاق وصفيم الوظيفيّ  خارجةٍ  تطوعيةٍ  سموكياتٍ 

فتراضات نظرية التبادل الباحثين وبشكل خاص مع ادرسة، وىذا يتوافق مع رأي العديد من الم

وتقديم الدعم  ،عمى تطويرىمالذين يشاىدون قائدىم يعمل االجتماعّي التي ترى أّن التابعين 

ما تنفيذ زون لخدمتو و ويتحفّ  ،فإنيم سيبادلونو األسموب نفسو ؛ويظير اىتمامو بيم ليم والمساعدة

بلئيم في أداء أعماليم ون يد المساعدة لزمغير مطموب منيم، بل سيمدّ ا ىو ىو مطموب، وم

 (.& Organ, 2006 Nurعمى الوجو األكمل )
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ة التــي أظيــرت وجــود عبلقــة إيجابيــة قوّيــ( Trivers,2009وتتفــق ىــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )

 Butarbutar et) ة بتوسـط عامـل الثقـة، ودراسـةواطنـة التنظيمّيـبـين القيـادة الخادمـة وسـموك المُ 

al., 2010 ّاألخبلقـي يرتبطـان بشـكل إيجـابي بسـموك  القيـادة الخادمـة والمنـاخ ( التـي أظيـرت أن

( التـــي أظيـــرت عبلقـــة ارتباطيـــة موجبـــة بـــين درجـــة 2014المواطنـــة التنظيميـــة، ودراســـة المعشـــر)

( التـي أظيـرت 2014ة، ودراسـة رشـيد ومطـر )واطنـة التنظيمّيـممارسة القيادة الخادمـة وسـموك المُ 

 ة.واطنة التنظيميّ الخادمة وسموك المُ وجود عبلقة تأثير بين القيادة 
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 التوصيات

التوصيات التي ترى الباحثة عدد من تائج التي أفرزتيا الدراسة، يمكن اإلشارة إلى من خبلل الن

 عف والقصور:ب عمى نقاط الضّ والتغمّ  ،ة لتعزيز نقاط القوة الموجودةأنيا ميمّ 

وترسيخو من خبلل إدراجو في  ،المدارستعميم مفيوم القيادة الخادمة عمى مديري  -1

يبيم عمى ، وتدر في برامج التطوير التربويّ  ت التدريبية التي يتمقاىا المديرونالدورا

 ،ول سمات القيادة الخادمة وفوائدىاأساليب القيادة الخادمة لتنمية مياراتيم ومعارفيم ح

دراج أبعاد  ىا ضمن معايير تقييم أداء المدير.وا 

عقد ورش عمل تدريبية مشتركة لممدير والمعممين من أجل تعزيز األدوار القيادية التي  -2

يمكن أن يقوم بيا المعممون عمى مستوى المدرسة والتي تتضمن مبدأ الخدمة وتدريبيم 

 عمييا. 

 يم المعرفية والسموكيةمياراتمين من خبلل دعم ضرورة العمل عمى تمكين المعمّ  -3

تاحة الفرصة ليم التخاذ القرارات التي ، وتشجيعيم عوتطويرىا مى العمل ضمن فريق، وا 

وزيادة في نفوسيم، قة الثّ غرس ق بعمميم، وزيادة الصبلحيات الممنوحة ليم من أجل تتعمّ 

 رضاىم.

، وتشجيع جميع العاممين عمى ممارستيا لما ة في المدارسواطنة التنظيميّ المُ نشر ثقافة  -4

 منفعة عمى المدرسة والمجتمع بأكممو.تعود بال عظيمةٍ  ليا من فوائدَ 

دراجيا ضمن معايير تقييم األداء نة التنظيميّ واطَ اعتماد معايير لقياس سموكيات المُ  -5 ة وا 

 .لممعممين والمديرين السنويّ 
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عمى كعمل احتفال بسيط  ،يود الطوعية التي يمارسيا المعممون مادًيا ومعنوًيامكافأة الج -6

من أجل تعزيزىا  رمزية لمن يقوم بمثل ىذه السموكيات، وتقديم ىدايا مستوى المدرسة

 وتشجيع اآلخرين عمى القيام بيا.

ة وربطيا بمتغيرات نة التنظيميّ واطَ العمل عمى إجراء المزيد من الدراسات حول سموك المُ  -7

 .أخرى مثل ضغوط العمل

لشاممة، ، مثل الجودة االعمل عمى دراسة أثر ممارسة القيادة الخادمة عمى متغيرات أخرى -8

 تحصيل الطمبة. ،الوظيفيّ  الّرضا
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 المصادر والمراجع

 أواًل : المراجع العربية

(. التمكين وعبلقتو بالرضا الوظيفي في جياز قوات األمن 2010األصقو، محمد بن ابراىيم. ) -

 عربية لمعموم األمنية.جامعة نايف الرسالة ماجستير غير منشورة. الخاصة في الرياض.  

(. أثر العدالة التنظيمية عمى سموك المواطنة التنظيمية في 2012تايو، بندر كريم. )أبو  -

مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلدارية، مراكز الوزارات الحكومية في األردن. 

20(2 ،)145-186.  

(. القيادة الخادمة في المدارس 2007أبو تينة، عبداهلل وخصاونة، سامر والطحاينة، زياد. ) -

 .159-137(، 4)8 مجمة العموم التربوية والنفسية،األردنية كما يدركيا المعممون والمديرون. 

عمان: دار صفاء إدارة السموك التنظيمي في عصر التغيير. (. 2011جبّلب، إحسان. ) -

 لمطباعة والنشر والتوزيع.

. أثر المتغيرات الشخصية والتنظيمية والوظيفية عمى إدراك 2003)حامد، سعيد شعبان. ) -

كمية التجارة، مجمة المحاسبة واإلدارة والتأمين، العاممين لمعدالة التنظيمية: دراسة ميدانية، 

 .104-75(، 59( 41 ،جامعة القاىرة

(. درجة ممارسة سموك المواطنة التنظيمية 2012محمد والخريشة، مموح. ) الحراحشة، -

مجمة  .بلقتيا بالوالء التنظيمي لدى العاممين في مديريات التربية والتعميم في محافظة المفرقوع

 70.-53، (2)27. العموم اإلنسانية واالجتماعية، األردنلمدراسات والبحوث: مؤتة 

 إربد: دار الكندي. القيادة أساسيات ونظريات ومفاىيم،(. 2004حسن، ماىر. ) -
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(. أبرز المقومات 2007بن إبراىيم و الديمجان، ىدى بنت ديمجان. )الحسين، عبد المطيف  -

الجامعات العربية التحديات  المؤتمر العربي األول:األخبلقية لعضو ىيئة التدريس بالجامعات، 

 المغرب، واآلفاق المستقبمية،

ل (. درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شما2016حمبي، منال. ) -

الضفة الغربية لمقيادة الخادمة وعبلقتيا بالتنمية المينية لممعممين من وجيات نظر مديرييا 

 كمية التربية، جامعة النجاح. رسالة ماجستير غير منشورة.ومعممييا. 

(. ممارسة المشرفين التربويين لمقيادة الخادمة 2017الخالدي، حمد والزىراني، عبد الواحد. ) -

 101.-67(، 3)العموم التربوية، ين بمحافظة القنفذة. التنظيمية لدى المعمموعبلقتيا بالثقة 

(. الروحانية في مكان العمل كمتغير تفاعمي في العبلقة بين تقدير 2016خضير، وميض. ) -

الذات والوالء التنظيمي عمى سموك المواطنة التنظيمية: دراسة ميدانية لمعاممين في شركة الحفر 

 .113-67(، 27)القتصاد الخميجي، مجمة ا العراقية.

. دور القيادة اإلدارية في ترسيخ 2019)خميفة، عبد الرزاق وطمبية، حكيم ومعافة، أنور. ) -

كمية العموم االقتصادية رسالة ماجستير غير منشورة. سموك المواطنة التنظيمية لدى الموظفين. 

 والتجارية وعموم التسيير، جامعة الشييد حمو لخضر.

(. سموك المواطنة التنظيمية في األجيزة األمنية مستوياتو ومحدداتو، 2010الدوسري، سعد. ) -

 جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، المممكة العربية السعودية.أطروحة دكتوراه غير منشورة، 

(. درجة إمكانية تطبيق مديري المدارس االستكشافية 2018الديرية، النا وسبلمة، كايد. ) -

األردنية في محافظة العاصمة لمقيادة الخادمة من وجية نظر المعممين وعبلقتيا بالدافعية تجاه 
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-148(، 22) 7اث والدراسات التربوية والنفسية،مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبح .عمميم

159. 

(. الذكاء العاطفي لدى القادة األكاديميين في 2012أبو دية، عزيزة والرقاد، ىناء. ) - 

 الجامعات األردنية الرسمية وعبلقتو بسموك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء الييئة التدريسية،

 .763-737(، 2)20مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، 

المواطنة التنظيمية في ظل (. سموكيات 2014صالح عبد الرضا ومطر، ليث عمي. ) رشيد، -

مجمة العموم  .نظرية القيادة الخادمة دراسة استطبلعية في عينة من كميات جامعة القادسية

 .109-83(، 76)20االقتصادية واإلدارية، 

القيادة الخادمة منظور جديد لمقيادة (. 2016)رشيد، صالح عبد الرضا ومطر، ليث عمي.  -

 العراق: دار نيبور لمطباعة والنشر. ،1طفي القرن الحادي والعشرين، 

(. درجة ممارسة رؤساء األقسام في الكميات الجامعية بمحافظات غزة 2019السر، محمد. ) -

كمية رسالة ماجستير غير منشورة. لمقيادة الخادمة وعبلقتيا بدورىم في تنمية الموارد البشرية. 

 التربية، جامعة األقصى.

، عمان: دار المسيرة لمنشر 1ط، تطور التنظيمي واإلداريال(. 2009السكارنة، ببلل. ) -

  والتوزيع والطباعة.

(. نمط القيادة الخادمة لدى مديري المدارس الحكومية في 2019أبو شريخ، أسميان. ) -

رسالة ماجستير العاصمة )عمان( وعبلقتو بأدائيم الوظيفي من وجية نظر مساعدي المديرين. 

 التربوية، جامعة الشرق األوسط.كمية العموم غير منشورة. 



 
 

111 
 

دور الدعم التنظيمي المدرك كمتغير وسيط في العبلقة بين (. 2015الشنطي، محمود. ) -

الشق  -العدالة التنظيمية وسموك المواطنة التنظيمية: دراسة تطبيقية عمى العاممين بوزارة الداخمية

 59.-31، 2))23مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات االقتصادية واإلدارية،  المدني.

 ، عمان: دار صفاء لمنشر والتوزيع.1طاإلدارة الرائدة، (. 2003الصيرفي، محمد. ) -

(. العبلقة بين ممارسات القوة 2018الطائي، عمي حسون ومصيحب، محسن رشيد. ) -

مجمة اإلدارة واالقتصاد، بحث ميداني في جامعة بغداد.  -وسموكيات القيادة األخبلقية

41(116 ،)134-155. 

(. أثر عدالة التعامبلت عمى سموك 2015الطعامسة، سبلمة وحسب اهلل، عبد الحفيظ. ) -

مجمة رؤى في األردن.  QIZالمواطنة التنظيمية: دراسة تحميمية آلراء العاممين في شركات 

 .310-291(، 8)اقتصادية، 

(. التمكين النفسي وتأثيره عمى المواطنة التنظيمية لدى أفراد الحماية 2014عاشور، لعور. ) -

 .2كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة سطيف  رة.رسالة ماجستير غير منشو . المدنية

مجمة  .(. محددات وآثار سموك المواطنة التنظيمية في المنظمات2003العامري، أحمد. ) -

 .83-67(، 2)17جامعة الممك عبد العزيز: االقتصاد واإلدارة، 

(. أثر القيادة التبادلية في تحقيق أىداف المشاريع غير 2015الدين أحمد. ) العايدي، عز -

رسالة ماجستير غير الحكومية: دراسة تطبيقية عمى جمعيات تأىيل المعاقين في قطاع غزة. 

  كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية.منشورة. 
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(. القيادة الخادمة التي يمارسيا مديرو المدارس الثانوية الحكومية في 2019أبو الغنم، عبل. ) -

محافظة مأدبا وعبلقتيا بالمناخ التنظيمي في مدارسيم من وجية نظر المعممين ومساعدي 

 كمية العموم التربوية، جامعة الشرق األوسط.رسالة ماجستير غير منشورة. المديرين. 

(. دور القيادة الخادمة في تحقيق التماثل مع 2016ود. )عبد الفتاح، محمد وأبو سيف، محم -

العموم التربوية، اليوية التنظيمية بمدارس التعميم قبل الجامعي بمصر من وجية نظر المعممين. 

 .310-263، 2( ج2)

تحقيق االستغراق الوظيفي: دراسة تحميمية (. دور القيادة الخادمة في 2018عبداهلل، داروون. ) -

مجمة جامعة كركوك لمعموم آلراء عينة من أعضاء الييئات التدريسية في جامعة السميمانية. 

 .278-227(، 1)8اإلدارية واالقتصادية، 

(. العبلقة بين العدالة التنظيمية وسموك المواطنة 2016عبد المجيد، أشرف والعوفي، زىور. ) -

دراسات عربية في التربية وعمم النفس،  لدى المشرفات التربويات في مدينة تبوك.التنظيمية 

(80) ،329-.382 

(. القيادة الخادمة وتأثيرىا في الثقة التنظيمية: دراسة تحميمية 2018عبد، نور وسعيد، ىديل. )-

 .77-55(، 111)25مجمة االقتصاد والعموم اإلدارية، في شركة توزيع المنتجات النفطية. 

 االتجاىات الحديثة في القيادة اإلدارية والتنمية البشرية.(. 2010ين. )نحس محمد العجمي، -

 األردن: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.
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(. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية لمقيادة الخادمة 2017العدوان، ىديل. ) -

وعبلقتيا بدرجة تطبيق استراتيجيات الصراع من وجية نظر المعممين في محافظة العاصمة 

 م التربوية، جامعة الشرق األوسط.كمية العمو  رسالة ماجستير غير منشورة.عمان. 

(. محددات سموكيات الدور اإلضافي و سموكيات الدور 1997عريشة، محمد محمد. ) -

، المجمة العممية لكمية اإلدارة واالقتصادالرسمي لؤلفراد  في منظمات العمل: دراسة تطبيقية. 

(7،)-201 .251 

(. أثر الثقافة التنظيمية عمى سموك المواطنة التنظيمية في بمدية الوسطية 2015العزام، زياد. ) -

 .130-103 (،1)42دراسات، العموم اإلدارية،  باألردن.في محافظة إربد 

اإلدارة المدرسية الحديثة مفاىيميا النظرية وتطبيقاتيا . 2016)عطوي، جودت عزت. ) -

 ، عمان: دار الثقافة لمنشر والتوزيع.11طالعممية، 

تحميمية (. أثر العدالة التنظيمية في األداء السياقي دراسة 2007العطوي، عامر حسين. ) -

لمعموم  يةدسامجمة الق، قادسيةألعضاء الكادر التدريسي في كمية اإلدارة واالقتصاد جامعة ال

 .170-146 (،3)9اإلدارية واالقتصادية، 

(. العبلقة بين الرضا الوظيفي وسموك المواطنة التنظيمية: دراسة 2016عمي، محمد. ) -

 .31-19(، 1)17مجمة العموم االقتصادية،  تطبيقية عمى جامعة المجمعة.

(. القيادة الخادمة لدى رؤساء ومشرفات األقسام 2017عمي، محمد والقرني، عبد اهلل. ) -

المجمة الدولية األكاديمية بجامعة تبوك وعبلقتيا بااللتزام التنظيمي لدى أعضاء ىيئة التدريس. 

 .62-46(، 11)6 التربوية المتخصصة،
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، عمان: دار وائل 3طالسموك التنظيمي في منظمات األعمال، (. 2005محمود. )العميان،  -

 لمنشر. 

(. تصور مقترح لرفع درجة الوالء التنظيمي لدى أعضاء ىيئة 2018العودة، إبراىيم. ) -

المجمة الدولية التربوية التدريس بالجامعات السعودية في ضوء أبعاد القيادة الخادمة. 

 26.-1(، 10)7المتخصصة، 

(. دور القيادة الخادمة في تحسين مستوى البيئة التنظيمية بوزارة الداخمية 2016عودة، وسيم. ) -

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة. . واألمن الوطني

 األقصى.

ي دراسة تطبيقية عمى (. القيادة الخادمة وعبلقتيا بااللتزام التنظيم2015غالي، محمد. ) -

 كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية. رسالة ماجستير غير منشورة.الجامعات في قطاع غزة. 

(. الصمت التنظيمي وانعكاسو عمى سموك المواطنة التنظيمية: دراسة 2018الغانمي، إيمان. ) -

مجمة  محافظة كرببلء.استطبلعية تحميمية آلراء عينة من العاممين في المديرية العامة لتربية 

 123.-101(، 16(3 جامعة كربالء العممية،

(. سموك المواطنة التنظيمية وعبلقتو باإلبداع اإلداري، 2014القحطاني، عبد السبلم شايع. ) -

كمية العموم االجتماعية  .غير منشورة أطروحة دكتوراهدراسة مقارنة نحو نموذج مقترح. 

 معموم األمنية.، جامعة نايف العربية لواإلدارية

السموك التنظيمي دراسة السموك اإلنساني الفردي والجماعي في (. 2000القريوتي، محمد. ) -

 ، عمان: دار الشروق.2طالمنظمات المختمفة، 
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دراسة تحميمية آلراء عينة  -. القيادة الخادمة وأثرىا في فعالية الفريق2015)حامد. )متعب،  -

مجمة الكوت لمعموم االقتصادية واإلدارية، من أعضاء المجالس المحمية في محافظة القادسية. 

  .613-573، 17)جامعة واسط. )

القيادة الخادمة في تعزيز سموكيات المواطنة التنظيمية دراسة  (. دور2011ي. )عم ، ليثمطر -

جامعة . الة ماجستير غير منشورةرس .ةفي عينة من كميات جامعة القادسي استطبلعية

 .القادسية، الديوانية

. القيادة الخادمة التي يمارسيا مديرو مدارس األمانة العامة 2014)، فاتن. )المعشر -

لمؤسسات التربوية المسيحية في عمان وعبلقتيا بسموك المواطنة التنظيمية لدى المعممين من 

 جامعة الشرق األوسط. ،كمية العموم التربوية رسالة ماجستير غير منشورة.وجية نظرىم. 

(. مستوى سموك المواطنة التنظيمية لدى أعضاء ىيئة التدريس في 2017مومني، خالد. ) -

مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية، جامعة الممك فيصل. 

5((18 ،244-227. 

(. ممارسة مديري المدارس الثانوية لمقيادة الخادمة وعبلقتيا بجودة 2019مخامرة، كمال. ) -

  .230-204(، 2)14مجمة جامعة الخميل لمبحوث، الحياة الوظيفية لممعممين. 

. سموك المواطنة التنظيمية كأداة لمفاعمية 2014)معمري، حمزة ومنصور، بن زاىي. ) -

  .54-43(، (14مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية،  التنظيمية في المنظمات الحديثة.

عمان: دار الصفاء القيادة اإلدارية في القرن الواحد والعشرين، (. 2011نجم، نجم عبود. ) -

 لمنشر والتوزيع.
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(. دور الثقة التنظيمية في تعزيز سموك المواطنة التنظيمية: 2018نجم، نجيب وكريم، خولة. ) -

مجمة جامعة كركوك  مية آلراء عينة من العاممين في مديرية بمدية كركوك.دراسة تشخيصية تحمي

 .330-307(، 2)8لمعموم اإلدارية واالقتصادية، 

(. تطوير مدونة أخبلقية لمقيادة 2015النشاش، فاطمة محمود والكيبلني، أنمار مصطفى. ) -

 .359-357(، 2)42دراسات العموم التربوية،  الخدمية التربوية في األردن.

. رام اهلل، مدونة السموك وأخالقيات مينة مدير المدرسة(. 2017وزارة التربية والتعميم.) -

 فمسطين. 

(. دور الوالء التنظيمي في تنمية سموك المواطنة التنظيمية لدى عينة 2016شبلبي. ) وليد، -

العموم اإلنسانية كمية رسالة ماجستير غير منشورة. من موظفي اإلدارة المحمية بوالية مسيمة. 

 واالجتماعية، جامعة محمد خضير بسكرة.
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 (1الممحق )

 االستبانة في صورتيا األولية

                                                          

 كلية التربية

 الدراسات العليا

 خطاب التحكيم

 .....................حضرة األستاذ/ الدكتور: ..........................................

 المؤسسة:........................................................................

 تحية طيبة وبعد:

وأتمنى لكم موفور الصحة، راجية من حضرتكم  ،التحيات حضرتكم بأحرّ إلى أتقدم 
في دراستي الحالية وىي عممّي أداة بحث ستبانة المرفقة بغرض استخداميا التكرم بتحكيم اال

 وان:بعن

 وعالقتيا الخميل محافظة فية ة الحكومي  األساسي   المدارس مديري لدىالخادمة  "القيادة
وذلك استكمااًل "؛ أنفسيم المعممين نظر وجية من لممعممين ةنة التنظيمي  واط  بسموك الم  

 اإلدارةلمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير من جامعة الخميل / الدراسات العميا / قسم 
 التعميمية.

 محاور التحكيم:

 .مدى انتماء الفقرات لممجال 
 .سبلمة المغة ووضوح المعنى 
 .إضافة فقرات ترونيا مناسبة 
 .الفقرات المقترح حذفيا 



 
 

155 
 

 لتعاونكم                                     الباحثة : دنيا الزعتري مع شكري وتقديري

 )الديمغرافية(القسم األول: المعمومات األولية 

 ذكر  )  (                     أنثى )  (.الجنس :    
 

 .سنوات  )   ( 10سنوات )   (     أكثر من    6 -10سنوات  )   (    1-5 من الخبرة : 
 

  )  ( ماجستير فأعمى       )  ( بكالوريوس      )  ( دبموم فما دون المؤىل العممي : 
       

    شمال الخميل )   (      جنوب الخميل)   (     يطا )   (   وسط الخميل )   (    المديرية:  

 القسم الثاني : محاور الدراسة

للسلوك القيادي الذي يضع مصلحة  الخادمة: وهي فهم وممارسة المديرينأوالً: القيادة 

الجماعة ومشاركة المعلمين قبل مصلحته، من أجل االرتقاء بقيمة االفراد ونموهم وبناء روح 

 المرؤوسين في القوة والمكانة من أجل تحقيق مصلحة المؤسسة وكل فرد فيها .

 التمكين:  -1

  رقم 
 الفقرة

 اإلجابة

أوافق 
 بشدة

ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق
 بشدة

      ٌؤخذ المدٌر بآراء المعلمٌن عند اتخاذ القرارات. 1

      أجل تحقٌق أهدافهم.ٌقوم المدٌر بدعم المعلمٌن من  2

على تنمٌة مهاراتهم وتطوٌر المعلمٌن ٌساعد المدٌر  3
 أدائهم.

     

      ٌرتقً المدٌر بالمعلمٌن من خالل تشجٌعهم والثقة بهم. 4

هامة  قرارات صالحٌات اتخاذ المدٌر المعلمٌن ٌعطً  5
 .تتعلق بعملهم

     

األدوار ٌشجع المدٌر المعلمٌن على ممارسة بعض  6
 القٌادٌة..

     

ٌتٌح المدٌر للمعلمٌن حرٌة التعامل مع المواقف  7
 الصعبة.
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 االيثار: .2
 

  رقم 
 الفقرة

 اإلجابة

أوافق 
 بشدة

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق

      ٌسعى المدٌر لخدمة المعلمٌن. 1

ٌنظر المدٌر الى خدمة اآلخرٌن أنها  2
 انسانٌة.مسإولٌة 

     

ٌقدم المدٌر احتٌاجات المعلمٌن على  3
 احتٌاجاته الخاصة.

     

ٌضع المدٌر احتٌاجات المعلمٌن فً مقدمة  4
 أولوٌاته.

     

ٌبذل المدٌر جهدا كبٌرا فً الدفاع عن  5
 المعلمٌن.

     

ٌعمل المدٌر على توفٌر وسائل راحة  6
 للمعلمٌن ما أمكن.

     

المدٌر الخدمة لآلخرٌن من غٌر أن ٌقدم  7
 ٌتوقع خدمة منهم.

     

 
 المحبة: -3

      ٌظهر المدٌر اهتمامه بالمعلمٌن. -1

.ٌتقبل المدٌر المعلمٌن كما هم على  -2
 حقٌقتهم.

     

ٌعمل المدٌر على عدم تحمٌل المعلمٌن  -3
 فوق مقدرتهم.

     

ٌصغً المدٌر إلى كل ما ٌقوله المعلمون  -4
 بكل اهتمام.

     

      .ٌلتزم المدٌر بكل ما ٌعد به المعلمٌن. -5

ٌتفاعل المدٌر مع الظروف االجتماعٌة  -6
 التً ٌم  بها المعلمون.

     

      ٌتجاوز المدٌر عن أخطاء المعلمٌن . -7

 التواضع: - 4

 

  رقم
 الفقرة

 اإلجابة

أوافق 
 بشدة

 بشدةال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

ٌعتبر المدٌر نفسه واحدا من فرٌق العمل  1
 فً المجتمع المدرسً.

     

ٌفخر المدٌر بما ٌقدمه المعلمون من  2
 انجازات  تربوٌة.

     

ٌعتذر المدٌر عن كل خطؤ ٌصدر عنه  3
 اتجاه أي معلم.

     

ٌرى المدٌر انجازات المعلمٌن دعما  4
 لمهماته االدارٌة والتربوٌة.

     

      ٌقّوم المدٌر نفسه بصدق. 5
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ٌستشٌر المدٌر اآلخرٌن قبل اتخاذ  6
 القرارات.

     

ال ٌبحث المدٌر عن مكانة خاصة أو  7
 ٌتباهى بموقعه القٌادي.

     

      .التنظيم اإلداري: -5

ٌمتلك المدٌر فهم عمٌق لرإٌة ورسالة و  -1
 أهداف المدرسة.

     

مشكالت العمل بؤفكار ٌستطٌع المدٌر حل  2-
 جدٌدة ومبتكرة.

     

ٌستخدم المدٌر االقناع فً التؤثٌر بدل  3-
 اإلجبار واإلكراه.

     

ٌتوقع المدٌر العواقب المختلفة للقرارات  4-
 االدارٌة  التً ٌصدرها.

     

ٌسعى المدٌر لمواكبة التطورات  5-
التكنولوجٌة وتوظٌفها لخدمة العمل 

 المدرسً.

     

      ٌتعامل المدٌر بروح القانون. -6

      ٌسعى المدٌر لتقدٌم الخدمة للمجتمع. 7-

 

 الحوافز بنظام مباشرة يرتبط اختياري ال تطوعي ثانيا: سلوك المواطنة التنظيمي: هو سلوك 

 .رتقاء بكفاءة المنظمة وفعاليتهاجل االألمنظمة، ويقوم به الموظف من ا في آتالمكاف أو

 المواطنة التنظيمي لدى المعلمينسلوك 

 رقم
 
 الفقرة

 اإلجابة

أوافق 
 بشدة

 محايد أوافق
ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

أقدم المساعدة لزمالئً فً المدرسة خصوصاَ فً  1
 الظروف االستثنائٌة.

     

      أتجنب إثارة المشكالت لزمالئً فً العمل.. 2

العمل عند حدوث أقوم بإجراء مصالحة بٌن زمالئً فً  3
 خالف بٌنهم..

     

      أسعى فً االتصال والتنسٌق مع زمالئً فً العمل. 4

      أحافظ على مواكبة التغٌرات فً المدرسة. 5

      ال أستغل حقوق اآلخرٌن.. 6

أتحدث عن انجازات المدرسة من أجل رفع مستواها  7
 ومكانتها.

     

فً تحفٌز العمل الفردي أقدم مقترحات لزمالئً تسهم  8
 والجماعً.

     

      .الجدد حتى إن لم ٌطلب منً ذلكأساعد المعلمٌن  9

أتجنب إضاعة الوقت فً التذمر والشكوى من اآلخرٌن  10
 أثناء العمل.

     

      أتقبل النصٌحة واالرشاد من زمالئً فً العمل. 11

      ٌراقبنً أحد.ألتزم باألنظمة والقوانٌن حتى إن لم  12

      أبتعد عن األعمال الشخصٌة أثناء أوقات العمل الرسمً, 13
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      أسعى لتطوٌر وتحسٌن نتائج الطالب  قدر المستطاع. 14

      ت.ت واللقاءااالجتماعا رحضوأحرص على  15

      أقدم مقترحات لتحسٌن وتطوٌر العمل. 16

      للمدرسة.أحرص على نقل صورة اٌجابٌة  17

      أتكٌف مع المتغٌرات والتطورات فً المدرسة. 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

159 
 

 (2الممحق )

 قائمة المحك مين

 الجامعة االسم الرقم
 جامعة القدس المفتوحة أ. د. محمد شاىين 1
 جامعة القدس المفتوحة د. عادل ريان . أ 2
 جامعة الخميل د. إبراىيم أبو عقيل 3
 جامعة الخميل المصريد. إبراىيم  4
 جامعة القدس المفتوحة د. خالد كتمو 5
 جامعة القدس المفتوحة د. رجاء العسيمي 6
 جامعة بيت لحم د. محمد الفقيو 7
  فمسطين بوليتكنيكجامعة  د. إسبلم حسونو 8
 جامعة القدس المفتوحة د. محمد عمرو 9
 جامعة القدس د. أشرف أبو الخيران 10
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 (3الممحق)

 االستبانة في صورتيا النيائية

 

 كلية التربية
 

 

 وة ..........الوحترم/ الوحترهة:ن /أختي الوعل  أخي الوعل  

   

ة األساسي   المدارس مديري لدىالخادمة  "القيادة دراسة بعنوانبإجراء الباحثة تقوم 
  نظر وجية من مينلممعم  ة نة التنظيمي  واط  بسموك الم   وعالقتيا الخميل محافظة فية الحكومي  
في اإلدارة وذلك استكمااًل لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير ؛ " أنفسيم المعممين
 ة من جامعة الخميل .التعميميّ 

في  )X)وذلك بوضع إشارة ،وموضوعيةٍ  ودقةٍ  أرجو التكرم واإلجابة عن أجزائيا بأمانةٍ 

ستخدم إاّل و لن تُ  تامةٍ  ةٍ وستعامل بسريّ  ،المعمومات سيتم جمعيا بأنّ المكان المخصص، عمًما 
 فقط.       ألغراض البحث العمميّ 

 

 لتعاونكم مع شكري وتقديري                     

 

 الباحثة : دنيا نور الدين الزعتري                                                           

 إشراف الدكتور كمال مخامرة                                                         
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 القسم األول: المعمومات األولية )الديمغرافية(

 الخميل)  ( ب. شمال الخميل)  ( ج. جنوب الخميل )  ( د. يطا )  ( وسطالمديرية: أ.  1-
 

 أنثى )  (. ب. ذكر  )  (                    أ.  الجنس :    2-
 

 بكالوريوس فما دون)  (    ب. ماجستير فأعمى )   (.:أ.  المؤىل العممي  3- 
 

أكثر من سنوات  ج.   . 5 -10ب       (  )     سنوات 5أقل من أ.   :لخبرةاسنوات  4-
 .)   (سنوات  10
 

 القسم الثاني : محاور الدراسة

يضع مصلحة الذي  للسلوك القيادي  المديرين وممارستهم أوالً: القيادة الخادمة: هي فهم 

مين قبل مصلحته، من أجل االرتقاء بقيمة المعلمين ونموهم وبناء روح الجماعة المعل  

 ومشاركة المعلمين في القوة والمكانة من أجل تحقيق مصلحة المدرسة وكل فرد فيها .

 التمكين -1

 رقم
 
 الفقرة

 اإلجابة
أوافق 
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق بشدة

 بشدة
      .يأخذ المدير بآراء المعممين عند اتخاذ القرارات 1
مين من أجل تحقيق أىداف  المدرسة  يدعم المدير المعمّ  2

 .ورسالتيا
     

      .مين عمى تنمية مياراتيم وتطوير أدائيميساعد المدير المعمّ  3
      .مين من خبلل تشجيعيم وثقتو بيميرتقي المدير بالمعمّ  4
خاذ القرارات الميمة تيعطي المدير المعممين صبلحيات ا 5

 .ق بعمميمالتي تتعمّ 
     

      .ةمين عمى ممارسة بعض األدوار القياديّ يشجع المدير المعمّ  6
      .مين حرية التعامل مع المواقف الصعبةيتيح المدير لممعمّ  7 

      .ةمين في التغمب عمى المشكبلت المينيّ يساعد المدير المعمّ  8
      .يشجع المدير المعممين عمى العمل التعاونيّ  9
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 اإليثار: 2-

 رقم
 
 الفقرة

 اإلجابة
أوافق 
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق بشدة

 بشدة
      .مينخدمة المعمّ إلى يسعى المدير  1
 .ةنسانيّ إخدمة اآلخرين عمى أنيا مسؤولية  المدير الىينظر  2

 
     

 .مين في مقدمة أولوياتويضع المدير احتياجات المعمّ  3
 

     

  .مين و حقوقيمعن المعمّ  يدافع المدير 4
 

     

 .يحرص المدير عمى توفير وسائل راحة لممعممين ما أمكن 5
 

     

      .لمقاب أيّ  انتظار يقدم المدير الخدمة  لممعممين دون 6
 المحبة:3-

  رقم
 الفقرة

 اإلجابة
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

      .مين باستمرارالمدير اىتمامو بالمعمّ  يظير 1
      ا.إنساني   امين واجبً يعتبر المدير خدمتو لممعمّ  2
      .مين كما ىم عمى حقيقتيميتقبل المدير المعمّ  3
المعممين أعباء  عمى عدم تحميل يحرص المدير 4

 .فوق مقدرتيم
     

      .مين ومقترحاتيميصغي المدير باىتمام آلراء المعمّ  5
      .مينيمتزم المدير بتنفيذ وعوده لممعمّ  6
بيا  مدير الظروف االجتماعية التي يمريتفيم ال 7

 .المعممون
     

      .المعممين قدر اإلمكانيتجاوز المدير عن أخطاء  8
 التواضع: -4

 رقم
 
 الفقرة

 اإلجابة
أوافق 
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق بشدة

ا من فريق العمل في المجتمع يعتبر المدير نفسو واحدً  1
 .المدرسيّ 

     

      .نجازات  تربويةإر المدير بما يقدمو المعممون من يفخ 2
      .معمم خطأ يصدر عنو اتجاه أيّ  كلّ يعتذر المدير عن  3
     يماتو لما ا و دعمً نجازات المعممين نجاحً إيرى المدير   4
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 .دارية والتربويةاإل
      وموضوعية. يقّوم المدير نفسو بصدق 5
      .مين قبل اتخاذ القراراتيستشير المدير المعمّ  6
يتباىى يبتعد المدير عن البحث عن مكانة خاصة أو  7

 .بموقعو القيادي
     

 التنظيم اإلداري: 5-

  رقم
 الفقرة

 اإلجابة
أوافق 
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق بشدة

تيا ورسالالمدرسة لرؤية  اعميقً  ايمتمك المدير فيمً  1
 يا.أىدافو 

     

مشكبلت العمل بأفكار جديدة  يستطيع المدير حلّ  2
 .ومبتكرة

     

 في التأثير بدل اإلجبارقناع المدير اإل يستخدم 3
 .واإلكراه

     

يقّدر المدير العواقب المختمفة لمقرارات اإلدارية  التي  4
 .يصدرىا

     

مواكبة التطورات التكنولوجية إلى يسعى المدير  5
 .وتوظيفيا لخدمة العمل المدرسي

     

      .وال نصّ  ،يتعامل المدير مع المعممين بروح القانون 6
      .تقديم الخدمة لممجتمعإلى يسعى المدير  7
 

بنظام الحوافز  يرتبط مباشرةً ال  اختياري   تطوعي  ة: هو سلوك واطنة التنظيمي  ثانيا: سلوك الم  

 .وفعاليتها المدرسةرتقاء بكفاءة جل االأمن  ملمعل  ، ويقوم به اأو المكافآت في العمل

 المعلمينسلوك المواطنة التنظيمية لدى 

  رقم
 الفقرة

 اإلجابة
أوافق 
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق بشدة

 بشدة
أقدم المساعدة لزمبلئي في المدرسة خصوصَا في الظروف  1

 .االستثنائية
     

      .أتجنب إثارة المشكبلت لزمبلئي في العمل 2
خبلف  أقوم بإجراء مصالحة بين زمبلئي في العمل عند حدوث  أيّ  3

 .بينيم
     

      .أسعى في االتصال والتنسيق مع زمبلئي في العمل 4
      .أحافظ عمى مواكبة التغيرات في المدرسة أواَل بأول 5
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      .ةأتجنب استغبلل حقوق اآلخرين لتحقيق مكاسب شخصيّ   6
      .جازات المدرسة من أجل رفع مستواىا ومكانتياإنأتحدث عن  7
      .مقترحات لزمبلئي تسيم في تحفيز العمل الفردي والجماعيأقدم  8
      .طمب مني ذلكأساعد المعممين الجدد حتى إن لم يُ  9
أثناء في أتجنب إضاعة الوقت في التذمر والشكوى من اآلخرين  10

 .العمل
     

      .رشاد من زمبلئي في العملأتقبل النصيحة واإل 11
      .والقوانين حتى إن لم يراقبني أحدألتزم باألنظمة  12
      .أثناء أوقات العمل الرسميّ  في أبتعد عن األعمال الشخصية 13
      .قدر المستطاع وتحسينيا نتائج الطبلب أسعى لتطوير 14
      غير الرسمّية. االجتماعات والمقاءات أحرص عمى حضور 15
      ره.وتطوي العمل أقدم مقترحات لتحسين 16
      .المدرسة عن يجابيةإأحرص عمى نقل صورة  17

      .يمكنني التكّيف مع المتغيرات والتطورات في المدرسة 18
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 (4ممحق)
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5)ممحق)
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6)ممحق)
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7))ممحق
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8))ممحق
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9))ممحق
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10))ممحق
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11))ممحق
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12)ممحق)

 


