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 امللخص:
درجة ممارسة القيادة الخادمة من و الّدراسة إلى التعّرف على العالقة بين درجة ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء العاطفي،  تهدف

مات بمحافظة املذنب، وإذا ما كانت هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة، لد
ّ
ى قائدات وجهة نظر املعل

 264أفراد العينة عدد مات على االستبانة، وبلغ املدارس بمحافظة املذنب، واستخدمت الّدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، حيث اعتمدت في جمع املعلو 

،  يادة الخادمةمعلمة، وقد اختيرت عّينة الّدراسة بطريقة عشوائية، وكانت أهم النتائج: أن درجة ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء العاطفي والق

ادة الخادمة لدى قائدات املدارس بمحافظة املذنب من وجهة نظر وكذلك  وجود عالقة إيجابية بين الذكاء العاطفي والقيمتحّققة بدرجة كبيرة، 

مات، وأوصت الّد 
ّ
، وعقد محاضرات ودورات تدريبية للقائدات حول القيادة الخادمة، وكذلك عدم إغفال أهمية راسة باالهتمام بالذكاء العاطفياملعل

مات
ّ
 .العالقات اإلنسانّية وتحسينها بين القائدات واملعل

 الذكاء العاطفي، القيادة الخادمة، محافظة املذنب. املفتاحية:الكلمات 

 املقدمة:
ة ، فاملدرسة باعتبارها وجوهري في تطوير العمل وتجويده بدور مهّم   -في ظّلِّ التطورات املتسارعة في شتى امليادين -تقوم القيادة اإلداريَّ

ة تحتاج إلى قائد يتمتّ  ة مؤسسة تعليميَّ ةع بمهارات أساسيَّ ة ووجدانيَّ ة(، وذكاء إداري وقدرات معرفيَّ ة، إنسانيَّ ة، فنيَّ تؤثر في سلوك املرؤوسين،  )إداريَّ

ة.  وتساعد ة لالرتقاء باملؤسسة التعليميَّ  في قيادتهم نحو تحقيق األهداف بخطى تطويريَّ

 
ّ
 العنصر البش :ف على العديد من العوامل، من أهمهاباإلضافة إلى أن نجاح القائد يتوق

ّ
ة، لذلك ر في نجاح املؤسسة التعليميّ ري الذي يؤث

ة مع العاملين، وإلى التحوّ  (، 65، 2017لى اإلشباع الروحي العاطفي)الحر، من اإلشباع املادي إ ل تسعى القيادات الناجحة إلى تنمية عالقات مهنيَّ

دين زون عن القادة الجيّ ة فقط، فالقادة العظام يتميّ ـهارات الـفنيّ ز القادة عن بعضهم البعض ليس معامل الـذكاء أو املن ما يميّ بالذكر أوالجـدير 

  ،بمستويات الذكاء العاطفي لديهم
ّ
ر النظرة تغيّ (، فمع 11، 2016)القرنة،ن القادة من االرتقاء بأدائهم والذي يتكون من مجموعة من املهارات التي تمك

 ة للقيادة التي ال تهتم بحاجات العاملين وال التقليديّ 
ّ
 نهم من تحقيق ذاتهم، وظهور قيادات تسعى إلى التركيز على حاجات العاملين وتمتمك

ً
من  كينهم بدال

  ،، ظهرت القيادة الخادمةوتشجيعهم على اإلبداع واالبتكار السيطرة عليهم،
ّ
ز على مصلحة مرؤوسيها، وهي بذلك وهي من القيادات الحديثة التي ترك

م، 2007تينة، وخصاونة، والطحاينة،  لغيرهم )أبو أولئك املخدومون أنفسهم خدًماجماعة ، فتزداد فرصة أن يكون ترتقي بقيمة األفراد وتعزز روح ال

140-141). 

توّجه وتعّددت مفاهيم الذكاء العاطفي وتناولها العلماء والباحثون من زوايا مختلفة، تبًعا لنظرتهم وتوّجهاتهم النظرية لهذا املفهوم، حيث 

 باره مجموعة من القدرات، بينما توجه البعض إلى اعتباره مجموعة من السمات الشخصية واملهارات االجتماعية واالنفعالية.البعض إلى اعت

قدرة الفرد على الفهم واإلدراك الدقيق لالنفعاالت  ويعّد ماير وسالوفي أبرز من عّد الذكاء العاطفي مجموعة من القدرات، فيعّرفان الذكاء العاطفي بأنه

 (.Salovey & Mayer, 1990, p189 الذاتية والتحكم بها والتعبير عنها، والقدرة على فهم عواطف اآلخرين والتعامل معها )
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فيعّرفه عثمان ورزق العقلية، ويّتفق بعض الباحثين مع ما توصل إليه ماير وسالوفي، بأن الذكاء العاطفي يتكون من مجموعة من القدرات 

ا ( أن الذكاء العاطفي هو القدرة على االنتباه واإلدراك الجيدْين لالنفعاالت واملشاعر الذاتية وفهمها، وصياغتها بوضوح، وتنظيمها وفًق 36م، 2001)

إيجابّية، تساعد الفرد على الرقي العقلي واالنفعالي  ملراقبة وإدراك دقيق لالنفعاالت اآلخرين ومشاعرهم للدخول معهم في عالقات انفعالّية واجتماعّية

 واملنهي، وتعلم املزيد من املهارات اإليجابّية للحياة.

، هو جوملان في حين أن أبرز من توّجه إلى اعتبار الذكاء العاطفي مجموعة من السمات والكفاءات الشخصية واالجتماعية

(Goleman,1995فعّرفه أنه مجموعة من املهارا ،) ت االنفعالية واالجتماعية التي يتمتع بها الفرد والالزمة للنجاح املنهي، وعّرفه أيًضا بقوله إنه قدرتنا

 على معرفة مشاعرنا ومعرفة مشاعر اآلخرين وعلى تحقيق ذواتنا، وإدارة انفعاالتنا وعالقتنا مع اآلخرين بشكل فاعل.

ا، هو قائد يمتلك مجموعة القد رات واملهارات التي يكتسبها، بحيث يستطيع من خاللها فهم نفسه، وفهم اآلخرين، فالقائد الذكي عاطفيًّ

ّم التعامل مع املواقف التي يمّر بها داخل ا
َ
(، فهو التعامل اإليجابي مع 47م،2010ملؤسسة التربوية )العتيبي،والسيطرة على مشاعره وانفعاالته، ومن ث

م بالنفس ومع اآلخرين، وقدرة الشخص على ضبط نفس
ّ
 (.20، م2006ذاته في جميع الظروف )السفاريني،ه والتحك

 للقائد وفي ضوء التعريفات السابقة، يتضح أن االختالف يكمن في كون الذكاء العاطفي قدرات أم مهارات لذلك يمكن تعريف الذكاء العاطفي

مين ب :بأنه
ّ
م بانفعاالته، وكذلك قدرته على التعامل مع املعل

ّ
ا مع مشاعره، وإدارة عواطفه، والتحك شفافية قدرة القائد التربوي على التعامل ذاتيًّ

 سة الحالية.وتحفيزهم وإدارة عالقاته معهم، وإدراك احتياجاتهم، وتوظيف ذلك في توجيه أفكاره واتخاذ القرارات املناسبة وهو ما تركز عليه الدرا

 أهمية الذكاء العاطفي: 

ره يعّد الذكاء العاطفي من أكثر املفاهيم َحداثة في مجال علم النفس والذكاءات املتعددة، الذي له أثر كبير على حياة الفرد وطريقة تفكي

ر عل
ّ
ى املؤسسات على اختالف نشاطاتها، سواًء كانت وعالقاته مع اآلخرين، وال يقتصر أثره على الفرد بل يمتد إلى املؤسسة التي يعمل بها، فهو يؤث

الذكاء  مؤسسات ربحية أو غير ربحية، وأصبح استثماره وتنميته أمرين ضروريْين في ظل التطورات املتسارعة والتغييرات املتعددة، فيمكن القول أن

آلخرين هي الصفة األهم في القيادة ، ولتوضيح ذلك يمكن العاطفي صفة أساسّية في تكوين شخصية القائد الناجح، حيث إن القدرة على التأثير في ا

ر أهمية الذكاء العاطفي على العملية التربوية في ما يأتي:  تلخيص بعض النقاط التي ُتظهِّ

 .يساعد الذكاء العاطفي على استقرار العالقات اإلنسانّية بين العاملين في املدرسة 

 ورفع مستوى أداء القائد. يفيد الذكاء العاطفي في زيادة فاعلية القيادة 

 .ا من النمو والتطور  تمّتع العاملين بالذكاء العاطفي يزيد من دافعية العمل لديهم، مما يخلق جوًّ

 .يساعد الذكاء العاطفي على تحسين اإلنتاج ورفع مستوى األداء وتوفير مناخ جيد للعمل 

 .رفع معدالت الطالب وتحسين سلوكهم وضبط انفعاالتهم 

 فّسرة للذكاء العاطفي:النماذج امل

نـــال مفهـــوم الـــذكاء العـــاطفي اهتمـــام البـــاحثين فـــي القـــرن العشـــرين، وصـــاحب هـــذا االهتمـــام ظهـــور وتعـــّدد النمـــاذج التـــي ســـعت للوصـــول إلـــى ُبنيتـــه 

إن أغلبهـا اســتندت علــى نمــوذج  التكوينيـة، وعلــى الــرغم مـن اخــتالف هــذه النمــاذج وتعـّدد الدراســات التــي سـعت إلــى التوّصــل إلــى تفسـير لهــذه املفهــوم، إال

 جوملان ونموذج ماير وسالوفي، ومن أهم هذه النماذج:

 :)نموذج ماير وسالوفي )نموذج القدرة 

 م في كتابهما )الخيال، املعرفة، الشخصية(.1990ويعّد ماير وسالوفي من أوائل الذين قدموا نموذًجا لتفسير هذا املفهوم في عام  

وسالوفي، هو مجموعة من القدرات التي تتعلق بقدرة الفرد على التعرف والتحكم في انفعاالته وكذلك القدرة على التعامل مع  فالذكاء العاطفي عند ماير

 ( يتكون هذا النموذج من مجالين مختلفين هما: م2010انفعاالت اآلخرين وتقييمها على نحو دقيق، ووفًقا ملا ذكره العتيبي )

قدرة الفرد على اإلدراك الجّيد للمشاعر وردود فعله تجاهها، وأيًضا قدرته على استغالل تلك املعلومات العاطفية التجربة والخبرة: )ويتمثل في  .1

 دون االضطرار أو اللجوء إلى فهم تلك املعلومات

بة تلك املشاعر االستراتيجيات والخطط: )ويتمثل في قدرة الفرد على فهم وإدراك املشاعر واستعداده لذلك دون الحاجة إلى ضرورة تجر  .2

 الوجدانية(. 

 :)نموذج دانيال جوملان )نموذج مختلط 

يعتبر من النماذج املختلطة، والتي ترى أن الذكاء العاطفي عبارة  أن نموذج جوملاناعتمد جوملان في بناء نموذجه على عمل ماير وسالوفي إال  

إدارة عن تركيب يمزج بين القدرات املعرفية والسمات الشخصية، حيث يعبر عن قدرة الفرد على التعرف إلى مشاعره ومشاعر اآلخرين وتحفيز ذاته و 

خمسة أبعاد تتوزع على بعدين رئيسين، هما  (Goleman,2012,P36-29)ويتضمن الذكاء العاطفي انفعاالته وعالقاته مع اآلخرين بشكل فاعل، 

 الكفاءة الشخصية والكفاءة االجتماعية، وهي كاآلتي: 
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تحّدد هذه الكفاءة، كيف يدير الفرد نفسه؟ وهي تتضّمن ثالثة أبعاد، هي: الوعي بالذات وتنظيم الذات والدافعية، وكل بعد الكفاءة الشخصية:  .1

 تندرج تحته مجموعة من الكفاءات واملهارات، وهي كاآلتي:من هذه األبعاد 

 ( الوعي بالذاتSelf – awareness:)  وتعني قدرة الفرد على فهم مشاعره الشخصية وإدراكه لحالته النفسية وانفعاالته الداخلية، ويشمل

 التقييم الدقيق للذات ،الثقة بالنفس.

 ( إدارة االنفعاالتManaging Emotions:)  وتتضمن القدرة على التعامل مع املشاعر، ومقدرته على التحكم باالنفعاالت السلبية

ثقة، وتحويلها إلى انفعاالت إيجابية ، وتشتمل الكفاءات واملهارات اآلتية وهي: ضبط النفس والسيطرة على االنفعاالت والدوافع، الجدارة بال

 ، االبتكار ويعني الشعور بارتياح لألفكار والتوّجهات واملعلومات الجديدة.الضمير، القدرة على التكّيف في التعامل مع التغيير

  ( تحفيز النفس والدافعيةSelf – Motivation:)  ،القدرة على تحفيز الذات والتفكير اإليجابي، وتتضّمن: دافع اإلنجاز، االلتزام، املبادرة

 التفاؤل.

امل الفرد وعالقاته مع اآلخرين من حيث االهتمام بحاجاتهم ورغباتهم، وتتكون من بعدين وتحّدد هذه الكفاءة طريقة تع الكفاءة االجتماعية: .2

 فرعيين، هما:

 ( التعاطفEmpathy:)  :ويعني وعي الفرد وقدرته على الشعور بانفعاالت اآلخرين والتعامل معها على نحو فاعل، ويتضمن املهارات اآلتية

خرين واستشعار احتياجاتهم، التوجه نحو الخدمة، االستفادة من التنّوع وإيجاد الفر  فهم اآلخرين واإلحساس بمشاعرهم، تطوير اآل 

 للناس على اختالف حاجاتهم وأهدافهم.

 ( التعامل مع العالقات(Handling Relationships:  ويعني القدرة على التفاعل اإليجابي في املواقف االجتماعية، وإقامة شبكة واسعة

التأثير، التواصل، إدارة الصراع، القيادة، تحفيز التغيير، بناء الروابط،  من العالقات اإليجابية مع اآلخرين، ويتضمن ذلك املهارات اآلتية:

 التعاون واملشاركة تمكين الفريق.

 Theظهرت القيادة الخادمة كمصطلح قيادي في بداية السبعينيات من القرن املاض ي، في مقالة بعنوان  ة الخادمة فقدأما مفهوم القياد

Servant as Leader  كتبها روبرت غرينليف، الذي كان مديًرا للبحوث والتنمية والتعليم في الشركة األمريكية للتلفون والتلغراف، وتعّد رواية

(Herman Hesse بعنوان رحلة الشرق نقطة االنطالق التي استوحى منها غرينليف مقالته، وقد تمحور مفهوم القيادة الخادمة لدى غرينليف بعد هذه )

ا يدفعه لخدمة العاملين، ووضع احتياجاتهم واهتماماتهم ، بمعنى أنه يمتلك شعوًرا داخليًّ
ً

والسعي  املقالة حول أن القائد الخادم هو خادم أوال

 (Greenleaf,2002يرهم فوق مصلحته. )لتطو 

لقائد فهي قيادة فاعلة تنبثق من الرغبة في مساعدة اآلخرين، وجعلها من األولويات وهو ما يختلف عن نماذج القيادة الهرمية التي يكون فيها ا

وير مهاراتهم وتفّهم احتياجاتهم ومشاركتهم في في قمة هرم السلطة، على عكس القيادة الخادمة التي يكون موقعه فيها بين املرؤوسين، ويعمل على تط

 (. 87، م2017صناعة القرار )الحر، 

 وللوهلة األولى يبدو األمر غريًبا، حينما نقول: إن القائد خادم، ولكن الحقيقة التي تتجلى من خالل هذا املفهوم أكثر تجسيًدا لحقيقة 

املة، فكلمة الخادم ال تعني الضعف، فالقائد يسعى لتلبية احتياجات العاملين وليس رغباتهم، القيادة ودورها في تحقيق أهداف املنظمات اإلنسانية الع

 (.Hunter,2008,p24فما يحتاجون إليه قد ال يكون ما يريدون )

إلى خدمة  وحتى يتضح مفهوم القائد الخادم يمكن القول أنه من القادة الذين يدفعهم شعور داخلي لخدمة اآلخرين، ويمتلك مهارات تدفعه

( يرى أن مفهوم القيادة الخادمة بالغ التعقيد لدرجة يتعذر معها إيجاد تعريف مبسط لها كونها متعددة (krekler,2010,p9املجتمع ككل، كما أن 

تعلموا أن أساليب اإلدارة في  األبعاد، ثرية في مظهرها ومترامية األطراف في دالالتها، فالنظرة التقليدية للقيادة تغيرت والقادة في املؤسسات التعليمية

 املاض ي ال تنفع مع الجيل الجديد من العاملين، والذين يلجؤون إلى االنسحاب من العمل بسبب املدير التقليدي.

ومن هذا املبدأ فالقيادة الخادمة من القيادات التي تعّد العاملين ليس مجرد وسيلة لتحقيق غايات املؤسسة فقط، بل عامل مهم في نجاح 

 معاصًرا يلهم العاملين لتجاوز Hunter,2008,p26ملؤسسة وفشلها، لذلك تسعى إلى احترامه وتلبيه احتياجاته )ا
ً

(، وتعّد القيادة الخادمة مدخال

قدراتهم وزيادة أدائهم ويمنحهم الثقة بالنفس لتقديم أفضل خدمة أو سلعة باستخدام كفء للموارد مع دعم واضح الحتياجاتهم االجتماعية 

 (.22،  م2017العاطفية )القطارنة، و 

 من املجد الذاتي، ويلهم العاملين ويحّفزهم مما يشعرهم ب
ً

ا يعتمد على العطاء بدال ا قياديًّ
ً
ثقة ونستنتج من ذلك أن القيادة الخادمة نمط

 القائد بهم فيبذلون جهدهم لخدمة اآلخرين بشكل أفضل.

 الخصائص واألبعاد األساسية للقائد الخادم:

يعد الري سبيرز املدير التنفيذي الحالي ملركز غرينليف للقيادة الخادمة، من أبرز الباحثين الذين درسوا لعدة سنوات كتابات غرينليف، 

االستماع، التعاطف، الشفاء والتالحم، الوعي، اإلقناع، عشر خصائص رئيسة للقيادة الخادمة، وهي: ) (  ,p27Spears-29 ،2010)وحّدد نموذج 
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( بأنه أكثر Page & Wong,2000، كما تميز نموذج بيج وونغ )تكوين املفاهيم )التصّور(، البصيرة، اإلشراف، االلتزام بتطوير الناس، تكوين املجموعة(

، حيث طرح مجموعة من الخصائص املتعلقة بالشخصية واملهام والبيئة، وهي كاآلتي:
ً

 توّسًعا وشموال

  :االستقامة والتواصل والخدمة(.وتتمثل في الخصائص الشخصية( 

 االهتمام باآلخرين، تمكين اآلخرين، تطوير اآلخرين(. الخصائص املوّجهة نحو اآلخرين: وتتمثل في( 

 :وتتمثل في )الرؤية، وضع األهداف، القيادة(.  الخصائص املوّجهة نحو املهام 

 :ق، املشاركة في صنع القرار(.النمذجة، بناء الفري  وتتمثل في ) الخصائص املوّجهة نحو العمليات 

اتجه إلى تحديد خصائص القيادة الخادمة في سبع خصائص، تتمثل في اإليثار، التمكين، التواضع، الحب، الخدمة،  (Patterson, 2003)أما 

 الثقة، الرؤية.

التالحم العاطفي، الحكمة، اإليثار، بتحديد خصائص للقيادة الخادمة في خمس خصائص ) Barbuto & Wheelerوقام الباحثان 

 ( كاآلتي:105-104م، 2016التخطيط املقنع، واإلدارة التنظيمية(، وذكرها صالح الدين بالتفصيل )

 :ل الرغبة في التأثير بشكل إيجابي على اآلخرين من  الدعوة لإليثار
ّ
يتم تعريف الدعوة لإليثار باعتبارها خياًرا واعًيا لخدمة اآلخرين، وتمث

ا في القيادة الخادمة.خالل خدمته  م، والتي تعد أمًرا جوهريًّ

  :ويشمل قدرة القائد على تقديم املساندة والدعم العاطفي لألتباع.التالحم العاطفي 

 وهي القدرة على التقاط اإلشارات، أي املالحظة املستمرة للبيئة والتعرف إلى العواقب املحتملة واآلثار املترتبة على مالحظاتهم.الحكمة : 

  :هو القدرة على استخدام النماذج العقلّية واملنطق لتشجيع التفكير لدى اآلخرين.التخطيط املقنع 

 :أي إلى أي مدى يعّد القادة منظمتهم لتقديم مساهمة إيجابية للجماعة واملجتمع، حيث يوجد لدى القائد الخادم شعور  اإلدارة التنظيمّيـــة

 قوي باملسؤولية االجتماعية.

هذه الخصائص هي  ، ألن((Barbuto & Wheeler,2006الحالية تتبنى األبعاد والخصائص الخمسة للقيادة الخادمة التي قدمها كلٌّ من  والّدراسة

ا بين الباحثين، 
ً
أبعاًدا وتعّد ُبعًدا للقيادة الخادمة، وأسفرت النتائج عن خمسة أبعاد السابق ذكرها،  11فقد قام الباحثان بدراسة األكثر شيوًعا واتفاق

ا، وهو نموذج ُبني على النماذج السابقة، مستفيًدا منها ومطوًرا لها ا وتجريبيًّ  .متميزة مفاهيميًّ

 الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة

ليقـدموا أفضـل تعّد القيادة من أهم العوامل التي تحّقق النجاح للمؤسسة التعليمية، فهي تتمثل في القدرة على إلهام العاملين والتأثير عليهم 

مــن الرغبــة فـــي  مــا لــديهم لتحقيــق النجــاح، ويشــير مفهــوم القيــادة الخادمــة إلــى العالقــة املــؤثرة التـــي تــربط بــين القائــد والعــاملين، فهــي قيــادة فاعلــة تنبثــق

 مساعدة اآلخرين وجعلهم من األولويات.

جابيــة فــي املدرســة، فهــو قائــد حكــيم يتخــذ مــن اإلقنــاع وســيلة للتفــاهم مــع فالقائـد الخــادم ومــا يتميــز بــه مــن خصــائص يكــون قــادًرا علــى تكــوين عالقــات إي

ـا،  ـا عاطفيًّ أن القائـد الـذي يمتلـك ( 491-490، م2006)وذكـر الشـامان العاملين، ويسعى إلى دعمهـم واحتـوائهم وتفّهـم احتياجـاتهم ممـا يجعلـه قائـًدا ذكيًّ

م فـي االنفعـاالت، القـدرة درجة عالية مـن الـذكاء العـاطفي يتمّيـز عـن غيـره فـي بعـض ا
ّ
لخصـائص، مـن أهمهـا: القـدرة علـى اإلدارة الذاتيـة، القـدرة علـى الـتحك

 ثابرة.على إدارة العواطف، القدرة على معرفة العواطف، التقّمص الوجداني، القدرة على توجيه العالقات اإلنسانية، القدرة على العمل بجّد  وم

قائد الخادم مهارات الذكاء العاطفي يكون أكثر مرونة في مواجهة املشكالت، ووضع الحلول والبدائل وباإلضافة إلى ذلك عندما تتوافر لدى ال

ا يتعرض التي تناسب مصلحة العاملين واملدرسة، فيتجنب االندفاع والتهور الذي يؤثر على فعالية عملية صنع القرار، ولكون القائد الخادم عادة م

ت العاملين ومواكبة التغيرات لتحقيق أهداف املنظمة فهو يحتاج إلى ذكاء عاطفي يساعده في تخفيف الضغوط للضغوط في ظل سعيه لتلبية احتياجا

 وإدارة االنفعاالت.

لعالقات مع العاملين واملجتمع، فهي تسعى تاج إلدارة متوازنة لالنفعاالت واعلى ما سبق؛ فالقيادة الخادمة في جوهرها قيادة تح وبناءً 

ا على العاملين، لذا جاالعاطفي، وتوظيفه في إدارة هذه االنفعاالت بما يخدم العاملين واملؤسسة التعليميّ  الستثمار الذكاء ءت ة، مما ينعكس إيجابيًّ

ة للتعرف إ الّدراسة لى طبيعة العالقة بين درجة ممارسة قائدات املدارس للذكاء العاطفي، وممارسات القيادة الخادمة بمحافظة املذنب من وجهة الحاليَّ

ماتنظر 
ّ
 . املعل

أحمد  منها دراسة وهناك العديد من الدراسات املتعلقة بالذكاء العاطفي والقيادة الخادمة التي تتباين في أهدافها ونتائجها عن الدراسة الحالية

هدفت الّدراسة إلى التعرف إلى العالقة بين درجة ممارسة القيادات الجامعية للقيادة الخادمة بجامعة أم القرى لدى موظفات الجامعة ( التي م2018)

موظفة واستخدم  300 وعلى مستوى االلتزام التنظيمي لدى عّينة منهن، وقد استخدمت الّدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، تكّونت عّينة الّدراسة من

دراسة املالكي الخادمة وبين االلتزام التنظيمي، أما  االستبانة أداة للدراسة، وتوصلت الّدراسة وجود عالقة ارتباطية طردّية بين ممارسة القيادة

ية، و درجة الرضا الوظيفي من وجهة (، سعت الّدراسة إلى التعرف إلى العالقة بين واقع ممارسة القيادة الخادمة لدى مديري املدارس الثانو م2017)
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مين، واتبعت الّدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، حيث استخدمت االستبانة لجمع البيانات وتكّونت عّينة الّدراسة من 
ّ
معلًما، وأظهرت  385نظر املعل

كاء م2017دراسة ملحم )القيادة الخادمة والرضا الوظيفي، في حين أن النتائج وجود عالقة ارتباطية بين 
ّ
(، هدفت هذه الدارسة إلى التعّرف إلى الذ

انوّية الحكومّية في األردن بمحافظة عّمان وعالقته بمستوى ممارستهم لعملّية صنع القرار األخالقّي 
ّ
من وجهة نظر العاطفّي لدى مديري املدارس الث

مين، وقد تكّونت عّينة الّدارسة من )
ّ
كاء العاطفّي ود( معلًما ومعلمة، وقد توّصل313املعل

ّ
رجة ت الّدارسة إلى وجود عالقة ارتباطّية إيجابّية بين درجة الذ

دفت الدراسة إلى تحديد درجة ممارسة املدارس الثانوية للقيادة الخادمة واستخدمت ه م(،2016دراسة التمام )عملّية صنع القرار األخالقّي، أما 

لت أداة 
ّ
معلًما وقد توصلت هذه الّدراسة إلى أن مديري  521الّدراسة باالستبانة، وقد تكّونت عّينة الّدراسة من الّدراسة املنهج الوصفي، وقد تمث

 املدارس الثانوية باملدينة املنورة يمارسون القيادة الخادمة بدرجة عالية.

قيادات التربوية في املدارس األهلية م( هدفت الّدراسة إلى تحديد درجة ممارسة أبعاد الذكاء العاطفي لدى ال2016دراسة الشمري )أما 

قائًدا، واستخدمت الّدراسة املنهج الوصفي وأداة االستبانة ، وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة قادة  83وقد تكّونت عينة الّدراسة من  بمدينة الرياض،

م( إلى معرفة واقع ممارسات القيادة 2016سة الشهري )درابمدينة الرياض جاء بدرجة منخفضة، وسعت  املدارس للذكاء العاطفي في املدارس األهلية

ًما وأداة الدراسة االستبانة ، وقد توصلت 265املدرسية في ضوء مبادئ القيادة الخادمة في منطقة عسير التعليمّية، وقد تكّونت عّينة الّدراسة من 
ّ
معل

 خادمة تحققت بدرجة عالية. هذه الّدراسة إلى أن جميع ممارسات القيادة املدرسية ملبادئ القيادة ال

هدفت إلى تحديد ما  (Gregory, 2016) دراسةوتطرقت العديد من الدراسات األجنبية إلى موضوع القيادة الخادمة والذكاء العاطفي منها 

تحدة، وتم استخدام املنهج إذا كانت هناك عالقة بين ممارسات القيادة الخادمة والذكاء العاطفي في املصارف التجارية الصغيرة داخل الواليات امل

وتوّصلت الّدراسة إلى مجموعة من  الوصفي االرتباطي، استهدفت الّدراسة القادة في املصارف الصغيرة ، حيث  شملت عّينة الّدراسة اشتراك مائة قائد،

 القادة داخل املصارف األمريكية، أما  لدى النتائج، أهمها: وجود عالقة كبيرة ذات داللة إحصائية بين ممارسات القيادة لخادمة والذكاء العاطفي

 على القيادة الخادمة، وقد تم إجراء تحليل ارتباطي  (McCannon, 2015)  دراسة
ً

هدفت إلى تحديد ما إذا كان الذكاء العاطفي ومكوناته تؤثر تأثيًرا داال

من مدراء املدارس ومساعديهم، في مقاطعة ميريالند في  103عّينة من لدراسة الذكاء العاطفي العام، وتم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي، تكونت ال

اطفي وأبعاده الواليات املتحدة، وقد ُجمعت البيانات من خالل استخدام استبانة، وتوصلت الّدراسة إلى وجود عالقة إيجابية دالة بين الذكاء الع

وقد اعتمد الباحث في ك عالقة ارتباطية بين الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة، ( عما إذا كان هناWerner, 2013دراسة )والقيادة الخادمة، وكشفت 

وأظهرت النتائج وجود عالقة  ( معلم من والية واشنطن،700( قائًدا و)140وقد تكّونت عّينة الّدراسة من )، هذه الّدراسة على املنهج الوصفي االرتباطي

 لعاطفي.ارتباطية قوية بين القيادة الخادمة والذكاء ا

يلي عرض ألبرز النقاط حول الدراسات  ، وفيماومن خالل استعراض الدراسات العربية واألجنبية برزت أهمية الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة

 السابقة:

 جوانب االتفاق واالختالف بين الّدراسات السابقة والّدراسة الحالّية:

واألجنبية، أهمية القيادة الخادمة وتأثير الذكاء العاطفي على القادة، كما أن هذه الدراسات تعددت يّتضح من خالل استعراض الدراسات العربية 

 وتنّوعت بتنوع األهداف التي سعت إلى تحقيقها، ومن خالل تحليل هذه الّدراسات، يتضح ما يأتي:

ودراسة  (Waddell, 2009)ودراسة  (Werner, 2013) تتباين أهداف معظم الدراسات مع أهداف الّدراسة الحالية، فيما عدا دراسة .1

(McCannon, 2015). 

في األبعاد التي تناولتها  (McCannon, 2015)ودراسة  (Waddell, 2009)ودراسة  (Werner, 2013)تختلف الّدراسة الحالية عن دراسة  .2

للقيادة  Barbuto & Wheelerللذكاء العاطفي، وجميع أبعاد  Golemanالّدراسة الحالّية، حيث اعتمدت الّدراسة الحالّية على جميع أبعاد 

 تختلف في الحدود املكانّية، حيث تم تطبيق الّدراسة الحالية على محافظة املذنب.الخادمة، كما 

 :الّدراسةمشكلة 
للتطوير تجمع بين القيادة الواعية ل إلى نماذج وأطر واضحة والسعي إلى التوصّ  ،اهتمام وزارة التعليم في اململكة بتطوير التعليم في ظّلِّ 

كون قائد املدرسة املحور األساس ي في تحسين األداء املدرس ي واالرتقاء  ا،كبيرً  وزارة القيادات املدرسية اهتماًماز، أولت الواملدرسة الفاعلة والتعليم املتميّ 

 والذي ينعكس على مخرجات التعليم. ،ةبه، مما يسهم في تحسين العملية التعليميّ 

ودراسة  (م2016،الشهري )حيث أظهرت دراسة  ،وأشارت العديد من الدراسات إلى بروز القيادة الخادمة في املدارس السعودية

 وجود قيادات تمارس مبادئ القيادة الخادمة بدرجة كبيرة، فالقيادة الخادمة من األنماط القياديّ  ،(م2016،التمام)
ً
باملبادئ التي  امتينً  اة املرتبطة ارتباط

أوضحت العديد من و ، (23، 1981م خادمهم" )القيرواني،فمن األقوال املأثورة عن الفاروق عمر بن الخطاب قوله: "سيد القو  ،دعا إليها اإلسالم

راس  , Kerr, Garvin, Heaton)وكذلك دراسة ،  (Coetzee, Schaap , 2005) م( ودراسة2011م( ودراسة )العفنان،2005)محمد، ات كدراسةالّدِّ
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Boyle , 2005 ) ،  ِّة بشكل جّي ة على إنجاز العمليات اإلداريَّ وقد دعا  ،وتؤثر في سلوك القائد ،دبأن قدرات الذكاء العاطفي تساعد العناصر القياديَّ

لتحقيق أعلى  ،ة فقطاالكتفاء بتنمية املهارات اإلداريّ  مؤتمر القيادات اإلدارية الحكومية في اململكة العربية السعودية إلى تنمية املهارات اإلنسانية وعدم

(، م2005)معهد اإلدارة العامة،  يات املستقبلة والتحسين املستمر في األجهزة الحكومية ملواجهة متطلبات وتحّد مستويات الفاعلية والكفاءة واإلنتاجيّ 

 
ّ
 (.م2016،الشمري )ارسة الذكاء العاطفي كدراسة ة افتقار القيادات املدرسية إلى مميّ وقد أظهرت بعض الدراسات املحل

على العالقات اإلنسانية السائدة في مدارسهم، كما  ذكاء القادة العاطفي واالجتماعي ينعكس إيجاًبا( أن م2015،الفي) أظهرت دراسةفقد 

ة التي تسعى إلى التغيير وتلبية احتياجات العاملين Moor, 2009ذكر ) اطف والصراعات في ظل ة شاقة في إدارة العو هّم تواجه َم ( أن القيادة املدرسيَّ

( أن مستوى اإلجهاد لدى Phipps, 2010وأضاف ) ،التغيير واإلصالح، لذلك فهي تحتاج إلى ذكاء عاطفي ُيسهم في تخفيف هذه الضغوطاملطالبة ب

ة2010ر، في حين أكدت دراسة العتيبي )لتغيير والتطوّ قيادة الخادمة يزيد في محاولتهم لال ة إلى مهارات عاطفيَّ  فيتساعدهم  ،م( حاجة القيادات التربويَّ

ة.  التغلب على التحديات والتهديدات التي تواجه املؤسسة التعليميَّ

راس ولندرةمن ممارسات القيادة الخادمة والذكاء العاطفي للقائد على املدرسة والعاملين فيها،  أهمية كّل   ظهر، تعلى ما سبق وتأسيًسا ة الّدِّ ات العربيَّ

ة سعت إلى الّدراسةفإن  -لباحثينعلم ا على حّدِّ - التي درست هذه العالقة وعالقته  ،درجة ممارسة القائدات للذكاء العاطفي علىالتعرف  الحاليَّ

 التساؤالت التالية: عنحاولت الدراسة اإلجابة ات القيادة الخادمة، و بممارس

ماتما درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب ملهارات الذكاء العاطفي من وجهة نظر  .1
ّ
  ؟املعل

ماتما درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب للقيادة الخادمة من وجهة نظر  .2
ّ
 ؟املعل

عزى ملتغيرات )املؤهل العلمي، هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء العاطفي ل .3
ُ
دى عّينة الّدراسة ت

 سنوات الخبرة، املرحلة الدراسية(؟

عزى ملتغيرات )املؤهل العلمي، سنو  .4
ُ
ات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة قائدات املدارس للقيادة الخادمة لدى عّينة الّدراسة ت

 الخبرة، املرحلة الدراسية(؟

ر ما طبيعة العالقة بين درجة ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء العاطفي ودرجة ممارسة القيادة الخادمة بمحافظة املذنب من وجهة نظ .5

مات
ّ
 ؟املعل

 :الّدراسةأهداف 
 سعت الدراسة لتحقيق األهداف التالية:

ماتلى درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب ملهارات الذكاء العاطفي من وجهة نظر التعّرف إ .1
ّ
 .املعل

ماتلى درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب للقيادة الخادمة من وجهة نظر إ فالتعرّ  .2
ّ
 .املعل

عزى ملتغيرات )املؤهل الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في ممارسة قائدات املدارس ملهارات ا .3
ُ
لذكاء العاطفي لدى عّينة الّدراسة ت

 العلمي، سنوات الخبرة، املرحلة الدراسية(؟

عزى ملتغيرات )املؤهل العل .4
ُ
مي، الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في ممارسة قائدات املدارس للقيادة الخادمة لدى عّينة الّدراسة ت

 (؟".سنوات الخبرة، املرحلة الدراسية

طبيعة العالقة بين درجة ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء العاطفي ودرجة ممارسة القيادة الخادمة بمحافظة املذنب من توضيح  .5

ماتوجهة نظر 
ّ
 .املعل

 :الّدراسةأهمية 
 في:  الّدراسةيمكن توضيح أهمية  امفهوم الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة، وبشكل أكثر تحديًد في تناولها  الّدراسةتكمن أهمية 

 :األهمية النظرية 

  .اء العاطفي والقيادة الخادمة مًعاة التي تناولت موضوع العالقة بين الذكقلة األبحاث العربيّ  أهميتها النظرية من الّدراسةتستمد هذه  .1

 خصًبا الّدراسةتتيح هذه  قد .2
ً

 للباحثين من حيث إضافة معلومات أو اقتراحات بموضوعات تحتاج دراسة. مجاال

وسد النقص في الدراسات واألبحاث التي تتناول الذكاء  ،في إثراء املكتبات وقواعد املعلومات بمادة علمية الّدراسةيمكن أن تسهم هذه  .3

 العاطفي والقيادة الخادمة.

  ّة:األهمية التطبيقي 
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ومعرفة جوانب الخلل في توظيف الذكاء العاطفي ومن ثم  ،في تحديد املشكالت التي تواجه القائدة الخادمة الّدراسةقد تسهم نتائج هذه  .1

 
ّ
 العمل على حل

ّ
 ب عليها.ها والتغل

وتوصياتها في مساعدة املسئولين واملخططين وأصحاب القرار في املؤسسات التعليمية في تطبيق برامج تسعى لتعزيز  الّدراسةقد تسهم هذه   .2

 ممارسات الذكاء العاطفي وممارسات القيادة الخادمة.

 حدود الّدراسة:

 :ان )الوعي بالذات، إدارة االنفعاالت، تحفيز تناولت الّدراسة درجة ممارسة القائدات للذكاء العاطفي وفًقا لنموذج جومل الحدود املوضوعّية

، وهو من أشهر نماذج الذكاء العاطفي، ولجمعه بين جانب (Goleman,2012,p26النفس والدافعية، التعاطف، التعامل مع العالقات( )

نيفات أبعاد القيادة (، وعالقته بممارسات القائد الخادم، وتتعّدد تص88م،  2007الكفاءة الشخصية والكفاءة االجتماعية )حسن، 

اإليثار، التالحم العاطفي، الحكمة، التخطيط وهي: )،  (Barbuto and Wheeler,2006الخادمة، واعتمدت الّدراسة على أبعاد نموذج )

ا ا، وهو نموذج ُبني على النماذج السابقة مستفيًدا منها ومطوًرا لها. املقنع، واإلدارة التنظيمية(، وتعّد أبعاًدا متمّيزة مفاهيميًّ  وتجريبيًّ

  :على مدارس التعليم العام في محافظة املذنب تّم تطبيق الّدراسةالحدود املكانّية. 

 :مات املدارس بمحافظة  الحدود البشرّية
ّ
 املذنب.تّم تطبيق الّدراسة على معل

  :ه.1439-1438ّدراسة في الفصل الثاني للعام الّدراس ي تم تطبيق ال الحدود الزمانّية 

 :الّدراسةمصطلحات 
 بأنها الذكاء العاطفي:  .1

ً
اقدرة القائد التربوي ويمكن تعريفها إجرائيا   على التعامل ذاتيًّ

ّ
م بانفعاالته، وكذلك مع مشاعره، وإدارة عواطفه، والتحك

مينقدرته على التعامل مع 
ّ
أفكاره واتخاذ القرارات بشفافية وتحفيزهم وإدارة عالقاته معهم، وإدراك احتياجاتهم، وتوظيف ذلك في توجيه  املعل

 .املناسبة

 بأنها القيادة الخادمة:  .2
ً
 مجموعة من األساليب التي يمار ويمكن تعريفها إجرائيا

ً
من السيطرة عليهم، والتفاني في  سها القائد لتمكين العاملين بدال

 
ً

قاتهم وتوظيفها من اإلجبار وتحفيزهم على إطالق طا خدمتهم، والتركيز على حاجاتهم والتأكيد على أنها من أولوياته، واتخاذ وسيلة اإلقناع بدال

 في خدمة املدرسة.

 طريقة الّدراسة وإجراءاتها
يحاول دراسة الذكاء العاطفي وعالقته بالقيادة الخادمة لدى  االرتباطي، والذي الوصفي استخدم املنهجاعتمدت الّدراسة الحالية على  :الّدراسة منهج

مات، كونه يساعد في وصف الظاهرة محل الّدراسة وإيجاد العالقة بين الذكاء العاطفي
ّ
والقيادة  قائدات املدارس بمحافظة املذنب من وجهة نظر املعل

 الخادمة.

 من جميع م الّدراسةن مجتمع تكوّ  :الّدراسة مجتمع وعينة
ّ
 بمحافظة املذنب (ثانوي - متوسط– ابتدائي-أطفالة )رياض مدارس البنات الحكوميّ  ماتعل

وأخذت العّينة بطريقة  ،بمحافظة املذنب  ( معلمة264من )ة األساسيّ  الّدراسة عّينةنت تكوّ و، معلمة 840والبالغ عددهن  ،ه1439-1438لعام 

 عشوائية، حيث تم استخدام معادلة روبرت ماسون لحساب العينة حيث توزعت عّينة الّدراسة كاآلتي: 

راسة عّينةتوزيع  :(1جدول )
 ر املؤهل العلميعلى متغيّ بناًء  الدّ

 النسبة املئوية التكرار املؤهل

 18,9 50 دبلوم

 78.4 207 بكالوريوس

 2.7 7 ماجستير فأعلى

 100 264 املجموع

راسة عّينة: توزيع (2جدول )
 ر الخبرة في مجال التدريسعلى متغيّ بناًء  الدّ

 ةالنسبة املئويّ  التكرار الخبرة

 11 29 سنوات 5أقل من 

 44,3 117 سنوات 10لى أقل منإ 5من

 44.7 118 سنة 10أكثر من 

 100 264 املجموع
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راسة عّينة: توزيع (3جدول )
ّ
 املرحلة الدراسيةر على متغيّ بناًء  الد

 النسبة املئوية التكرار املرحلة الدراسية

 4,9 13 رياض أطفال

 39,1 103 ابتدائي

 20,8 55 متوسط

 35,2 93 ثانوي 

 100 264 املجموع

 القسم ،ينرئيس قسمين من االستبانة نتتكوّ  وقد ،الدراسات السابقة مراجعة على ااعتمادً  االستبانة إعدادتم  الّدراسة أهداف حقيقلت :الّدراسةأداة 

 محاور  عن عبارة وهو: الثاني القسم، أما (ةاملرحلة الدراسيّ ، الخبرة في التدريس، لمستجيب )املؤهل العلميل الشخصية املعلومات عن عبارة وهو: األول 

 ،التعاطف، ةالتحفيز والدافعيّ ، إدارة االنفعاالتويتكون) الوعي بالذات،  الذكاء العاطفي :األول  املحور  :هما من محورين االستبانة وتتكون  ،الّدراسة

، (ةاإلدارة التنظيميّ  ،املقنعالتخطيط  ،الحكمة، لتالحم العاطفيا ،الدعوة إلى اإليثارن) ويتكوّ  ،لخادمةالقيادة ا :املحور الثاني، و (املهارات االجتماعية

ت الّدراسة املعيار املوّضح في الجدول رقم ) وتم استخدم مقياس ليكرت
ّ
(، للحكم على اتجاه كل فقرة عند 4الخماس ي في إعداد أداة الّدراسة، و تبن

استخدام مقياس ليكرت الخماس ي، وذلك باالعتماد بشكل رئيس على قيمة الوسط الحسابي والوزن النسبي لتحديد مستوى املوافقة على فقرات 

 ومحاور الّدراسة.

مات تحديد درجة ممارسة مهارات الذكاء العاطفي، ودرجة ممارسة 4)جدول 
ّ
 القيادة الخادمة تبًعا للمتوسطات(: محك

ق
ّ
ا درجة التحق ا كبيرة متوسطة ضعيفة ضعيفة جدًّ  كبيرة جدًّ

 4,20أكثر من  4.19إلى  3.40 3.39إلى  2.60 2.59إلى  1,80 1,97أقل من  الوسط الحسابي

 %84أكثر من  %83,9% إلى 68 %67.9% إلى 52 %51,9% إلى  36 %35,9أقل من  الوزن النسبي

 صدق وثبات االستبانة:

 
ً
 : الصدق:أوال

  الصدق الظاهري  .1
ّ
 عُ :مين()صدق املحك

ّ
 رضت االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من املحك

ّ
مات من أعضاء هيئة التدريس مين واملحك

ماتوبعض املشرفين و بكليات التربية، 
ّ
 هم حولها. و م النظر في االستبانة وإبداء آرائوطلب منه، املعل

ّ
 م( 23مين )بلغ عدد املحك

ّ
بالتخصصات  اًم حك

 لغة عربية(. معلمة -مشرفين -النفس علم -التربية أصول  -تربوية )إدارة :يةاآلت

2.  
ّ
  عن طريق وذلك  ،ق من صدق االستبانة عن طريق صدق االتساق الداخليالتحّق  تمساق الداخلي: صدق االت

ّ
د من تجانس واتساق أبعاد التأك

ة ملحور الذكاء العاطفي، ونفس األمر الذكاء العاطفي بحساب معامالت االرتباط بين درجات األبعاد املختلفة للذكاء العاطفي والدرجة الكليّ 

 ي: بالجدول اآلتة حفكانت معامالت االرتباط كما هي موّض  ،بالنسبة لألبعاد املختلفة للقيادة الخادمة

 بعاد املختلفة لالستبانة والدرجة الكلية للمحور املنتمية إليه: معامالت االرتباط بين األ(5) جدول 
ماتدرجة ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء العاطفي بمحافظة املذنب من وجهة نظر 

ّ
 .املعل

 عد إدارة االنفعاالتبُ  عد الوعي بالذاتبُ 

0790** 0903** 

 عد التعاطفبُ  ةعد التحفيز والدافعيّ بُ 

0,908** 0,889** 

 ةعد املهارات االجتماعيّ بُ 

0,908** 

ماتدرجة ممارسة قائدات املدارس للقيادة الخادمة بمحافظة املذنب من وجهة نظر 
ّ
 .املعل

 عد التالحم العاطفيبُ  عد الدعوة إلى اإليثاربُ 

0,910** 0,842** 

 املقنععد التخطيط بُ  عد الحكمةبُ 

0,903** 0,920** 

 ةعد اإلدارة التنظيميّ بُ 

0,860** 

 0,01عند مستوى  ا** دالة إحصائي                           

هو موضح ، كما ق من ثبات درجات األبعاد املختلفة لالستبانة الحالية باستخدام معامل ثبات ألفا كرونباخ فكانت معامالت الثباتالتحّق  تّم  الثبات:

 ي:بالجدول اآلت
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 الذكاء العاطفي والقيادة الخادمة(: معامالت ثبات ألفا كرونباخ الستبانة 6جدول )
 الذكاء العاطفي

 ةالتحفيز والدافعيّ  إدارة االنفعاالت الوعي بالذات البعد

 0,893 0,884 0,740 معامل الثبات

 املحور ككل ةاملهارات االجتماعيّ  التعاطف الُبعد

 0,927 0,873 0,913 معامل الثبات

 القيادة الخادمة

 الحكمة التالحم العاطفي الدعوة إلى اإليثار البعد

 0,911 0,967 0,924 معامل الثبات

 املحور ككل ةاإلدارة التنظيميّ  املقنعالتخطيط  البعد

 0,928 0,942 0,937 معامل الثبات

، ومما سبق يتضح أن لالستبانة مؤشرات امالت ثبات جيدة ومقبولة إحصائيًّ وأبعادها املختلفة معا ضح من الجدول السابق أن ملحاور االستبانةيتّ 

لى الذكاء العاطفي لقائدات املدارس بمحافظة املذنب إ فالحالية للتعرّ  الّدراسةام االستبانة في صالحية استخدويتأكد من ذلك  ،دةإحصائية جيّ 

ماتوعالقته بالقيادة الخادمة من وجهة نظر 
ّ
 .املعل

 نتائج أسئلة الدراسة ومناقشتها:
 
ً
 : نتائج السؤال األول ومناقشتها:أوال

ماتما درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب ملهارات الذكاء العاطفي من وجهة نظر "ينص السؤال األول على 
ّ
ولإلجابة عن هذا ، ؟"املعل

واملتعلق بالذكاء  االستبانةعلى كل عبارة من عبارات املحور األول في  الّدراسة عّينةالستجابات أفراد تم حساب املتوسط واالنحرافات املعيارية  ،السؤال

 :يلي، فكانت النتائج كما العاطفي

 (: درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب ملهارات الذكاء العاطفي7) جدول 
  االنحراف املعياري  املتوسط درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب ملهارات الذكاء العاطفي

ّ
 الترتيب قدرجة التحق

 4 كبيرة 0,73 3,879 .الوعي بالذاتاألول:  الُبعد

 5 كبيرة 0,8 3,876 .إدارة االنفعاالتالثاني:  الُبعد

 1 ةكبير  0,86 3,99 .التحفيز والدافعيةالثالث:  الُبعد

 3 ةكبير  0,92 3,88 .التعاطفالرابع:  الُبعد

 2 ةكبير  0,88 3,93 .االجتماعيةاملهارات الخامس:  الُبعد

 3,91 ملمارسة مهارات الذكاء العاطفي الكلية الدرجة

 

0,76 

 

 ةكبير 

حيث بلغ  ،أن: درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب ملهارات الذكاء العاطفي تحققت بدرجة كبيرة السابقيتضح من الجدول 

أعلى األبعاد ممارسة درجات املمارسة كانت في حالة ، ويالحظ أن 0,76بانحراف معياري  3,91املتوسط للدرجات الكلية على هذا املحور من االستبانة 

 ،عد إدارة االنفعاالتعد الوعي بالذات ثم بُ بُ  عد التعاطف ثمعد املهارات االجتماعية ثم بُ ها بُ يلي  وجاءت متحققة بدرجة كبيرة ،عد التحفيز والدافعيةبُ 

ذلك إلى أن هناك وقد يعود وكبيرة،  النسبية، حيث جاءت بدرجة كبيرة جدًّ وكانت متقاربة من حيث أوزانها ا ،قة بدرجة كبيرةوجاءت جميعها متحّق 

 
ً
عد التحفيز وحصول بُ  ن منظومة الذكاء العاطفي.خر لتكوّ ي، فكل مجال يتكامل مع املجال اآل بين املجاالت الخمسة للذكاء العاطف اوثيًق  اارتباط

ويكون لديها  ،قد يعود إلى أن القائدة تسعى إلى تحقيق أهداف محددة من بداية السنة الدراسية ،وعلى املرتبة األولى اوالدافعية على درجة كبيرة جدًّ 

هات األخيرة لوزارة الحماس واملثابرة لتحقيق هذه األهداف والقدرة على تأجيل إشباعها لحاجاتها في سبيل تحقيق األهداف، وكذلك قد يعود إلى التوجّ 

ميز بتكار واإلبداع والتن الصالحيات التي تجعلها تتمتع بالدافعية لتحقيق اإلنجازات املختلفة، وتشجيع وزارة التعليم ال م االتعليم بإعطاء القائدة مزيًد 

 زين. وتخصيص مسابقات لتكريم القادة املتميّ 

 لوقد يعود ذلك  ،تبة الخامسة واألخيرةاملر  واحتلعلى درجة كبيرة  عد إدارة االنفعاالتويتضح من الجدول السابق حصول بُ 
ّ
 الدوراتة قل

 ،عد إدارة االنفعاالت مهارة أعلى من األبعاد األخرى تحتاج إلى دورات وبرامج تدريبيةبُ  إدارة انفعاالتهن، حيث يعّد التدريبية التي تساعد القائدات على 

 وكذلك قد يعود ذلك إلى كثرة الضغوط واملشاكل اإلدارية التي تواجه القائدة.

( Gregory,2016باإلضافة إلى دراسة )، (م2012م( ودراسة )املنصوري،2009،ةديّ  أبو)( ودراسة م2017دراسة )ملحم،مع  االنتيجة جزئيًّ فق هذه وتتّ 

تمتع به ضعف مستوى الذكاء العاطفي الذي ت ( التي أظهرت أنم2016تتعارض مع دراسة )الشمري، في حين أنها (Waddell,2009)وكذلك دراسة 

ي اختيار القائدة والهدف املادي الذالختالف معايير  افنظرً  ،في دراسته كانت قائدات املدارس األهلية املستهدفة عّينةالعزى ذلك كون وقد يُ  ،القائدات



مات  
ّ
كاء العاطفي وعالقته بالقيادة اخلادمة لدى قائدات املدارس يف حمافظة املذنب من وجهة نظر املعل

ّ
 علي الشايع، عواطف املطريي                                       الذ
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مشاعر أي تحر  عادة على رفع مستوى اإلنتاجية بغض النظر عن  ،تسعى املدارس األهلية إلى تحقيقه بأعلى قدر بغض النظر عن العالقات اإلنسانية

 .املعلمات

 ثاني
ً
 : نتائج السؤال الثاني ومناقشتها:ا

ماتما درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب للقيادة الخادمة من وجهة نظر "
ّ
املتوسط تم حساب  ،ولإلجابة عن هذا السؤال، ؟"املعل

، فكانت النتائج واملتعلق بالقيادة الخادمة ،عبارة من عبارات املحور الثاني في االستبانة على كلّ  الّدراسة عّينةالستجابات أفراد  واالنحرافات املعيارية

  ي:كما يأت

 (: درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب للقيادة الخادمة8)جدول 
  االنحراف املعياري  املتوسط الخادمةلقيادة درجة ممارسة قائدات املدارس بمحافظة املذنب ل

ّ
 الترتيب قدرجة التحق

 4 كبيرة 1,12 3,44 .األول: الدعوة إلى اإليثار الُبعد

 5 متوسطة 1,27 3,11 .الثاني: التالحم العاطفي الُبعد

 2 كبيرة 0,97 3,76 .الثالث: الحكمة الُبعد

 3 كبيرة 1,07 3,68 .املقنعالرابع: التخطيط  الُبعد

 1 كبيرة 0,99 3,95 .اإلدارة التنظيميةالخامس:  الُبعد

 كبيرة 0,98 3,59 .الدرجة الكلية ملمارسة القيادة الخادمة

ماتذنب للقيادة الخادمة من وجهة نظر أن: درجة ممارسة قائدات املدراس بمحافظة امل السابقويتضح من الجدول 
ّ
متحققة بدرجة  املعل

عد اإلدارة الحظ أن أعلى األبعاد درجات ممارسة كانت في حالة بُ ي، و 3,59هذا املحور من االستبانة  كبيرة، حيث بلغ املتوسط للدرجات الكلية على

عزى حصول اإلدارة التنظيمية على أعلى وقد يُ  عد التالحم العاطفي،اإليثار ثم بُ  عد الدعوة إلىبُ  ثم املقنععد التخطيط بُ ثم عد الحكمة بُ  ثمالتنظيمية 

عد عد التالحم العاطفي حصل على درجة متوسطة كأقل بُ في حين أن بُ  ،وواضحة للمعلمات ألن بعض هذه املمارسات تظهره جلّيةاألبعاد ممارسة ربما 

، وتتفق هذه ، وبعضها يحتاج إلى مواقف تثبتهالى وقتعزى إلى كون املشاعر يصعب قياسها وتحتاج إوالذي قد يُ  ،ممارسة من بين أبعاد القيادة الخادمة

عد التالحم العاطفي كونه أقل في حين ظهر بُ  ،عد اإلدارة التنظيمية بشكل كبير( في ممارسة القادة لبُ Barbuto and Gifford,2010)النتيجة مع دراسة 

قادة للقيادة الخادمة في ( ارتفاع درجة مستوى ممارسة ال2016،التمام)( ودراسة 2007وآخرون، تينة أبوكما أظهرت نتائج دراسة ) ،األبعاد ممارسة

( أظهرت أن ممارسة القيادة الخادمة بالجامعات كانت منخفضة وقد يعود ذلك إلى طبيعة العمل في 2015، في حين أن نتائج دراسة )غالي،املدارس

 .والتي تختلف عن البيئة املدرسية الجامعات

 
ً
 ومناقشتها: الثالث: نتائج السؤال ثالثا

عزى ملتغيرات )املؤهل العلمي، سنوات  الّدراسة عّينةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء العاطفي لدى "
ُ
ت

 "الخبرة، املرحلة الدراسية(؟

في الكشف عن داللة الفروق في استجابات  One Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه  :العلمير املؤهل بالنسبة ملتغيّ  .1

مات
ّ
نتائج كما هي فكانت ال ،ماجستير فأعلى( –بكالوريوس  –دبلوم ) العلميحول الذكاء العاطفي والراجعة الختالف املؤهل  الّدراسة عّينة املعل

 ي:موضحة بالجدول اآلت

راسة عّينة(: داللة الفروق في استجابات 9)جدول 
 الختالف املؤهل العلمي ااء العاطفي تبعً حول درجة ممارسة قائدات املدارس للذك الدّ

درجة ممارسة قائدات املدارس للذكاء 

 العاطفي

 مستوى الداللة قيمةF متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

  0,229 2 0,459 بين املجموعات محور الذكاء العاطفي

0,393 

 

 0,584 261 152,393 داخل املجموعات دالةغير 

  263 152,852 الكلي

ماتتوجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات  ال يتضح من الجدول السابق أنه:
ّ
قائدات املدارس للذكاء العاطفي  حول ممارسة املعل

 الختالف املؤهل العلمي للمعلمات. راجعة

ماتوعدم داللة الفروق بين 
ّ
ماتيؤكد االتفاق بين  ،في املؤهل العلمي املعل

ّ
ة على درجة ممارسة قائدات املدارس على اختالف مؤهالتهم العلميّ  املعل

أن الذكاء العاطفي هو  قد يعود وسبب ذلك ،(م2011ودراسة )العفنان، م(2009دراسة )صالح ، وهذه النتيجة اتفقت مع ،ملهارات الذكاء العاطفي

ودراسة ( م2009،الشهري دراسة)الذي قد يتمتع به األشخا ، في حين تعارضت مع نتيجة  ،قدرات شخصية ال تتأثر بمستوى املؤهل العلمي

  (.م2009،النمري )



مات  
ّ
كاء العاطفي وعالقته بالقيادة اخلادمة لدى قائدات املدارس يف حمافظة املذنب من وجهة نظر املعل

ّ
 علي الشايع، عواطف املطريي                                       الذ
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في الكشف عن داللة الفروق في استجابات  One Way ANOVAاستخدام تحليل التباين أحادي االتجاه  تّم  ر سنوات الخبرة:بالنسبة ملتغيّ  .2

مات
ّ
 10أكثر من  -سنوات 10إلى  5 بين –سنوات  5أقل من )والراجعة الختالف سنوات الخبرة  ،حول الذكاء العاطفي الّدراسة عّينة املعل

 ي:نتائج كما هي موضحة بالجدول اآلتفكانت ال ،سنوات(

راسة عّينة(: داللة الفروق في استجابات 10) جدول 
ّ
 سنوات الخبرةالختالف  احول درجة ممارسة قائدات املدارس للذكاء العاطفي تبعً  الد

درجة ممارسة قائدات املدارس للذكاء 

 العاطفي

 مستوى الداللة قيمةF متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 0,01 4,866 2,748 2 5,495 بين املجموعات محور الذكاء العاطفي

 0,565 261 147.357 داخل املجموعات

  263 152,852 الكلي

 وللتعّرف إلى الفروق ذات الداللة بين مجموعات سنوات الخبرة املختلفة في ممارسة مهارات الذكاء العاطفي، تّم استخدام اختبار أقل فرق 

 أحادي االتجاه، كما هو موضح بالجدول اآلتي:كأسلوب للمقارنات الُبعدية في حالة داللة تحليل التباين    LSD دال

راسة حول درجة ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء الع11) جدول 
ّ
 اطفي تبًعا الختالف سنوات الخبرة(: املقارنات الُبعدية بين استجابات عّينة الد

 

 

 الذكاء العاطفي

 ( 3,77سنوات )م= 10-5بين  (4,22سنوات )م=5أقل من  سنوات الخبرة

  *0,451 (3,77سنوات )م= 10-5بين 

 *0,197  (3,97سنوات فأكثر )م= 10

في ممارسة مهارات الذكاء العاطفي لدى قائدات املدارس  0.01عند مستوى  افروق دالة إحصائيًّ  توجد أنه: ينالسابق ينيتضح من الجدول

 عّينةراجعة الختالف سنوات الخبرة ل ملمارسة مهارات الذكاء العاطفي لقائدات املدارس بمحافظة املذنبالدرجة الكلية بفظة املذنب واملتعلقة بمحا

أصحاب ف (2009( ودراسة )صالح،2008( ودراسة )مغربي، م2009، ودراسة )الشهري،(م2009ق هذه النتيجة مع دراسة )النمري،وتتف ،الّدراسة

وقد يعود ذلك إلى حماس املعلمات ذوات الخبرة القليلة وتفهم قائدات املدارس لحاجتهن ، عاتو املجمسنوات الخبرة أقل من خمس سنوات هن أعلى 

 اطفي.للدعم واملساندة وباإلضافة إلى قلة الدورات التدريبية التي تستهدف جانب الذكاء العاطفي بالتالي ال يحدث إي تطور ملحوظ بالذكاء الع

في الكشف عن داللة الفروق في استجابات  One Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه  النسبة ملتغير املرحلة الدراسية:ب .3

مات
ّ
 –املرحلة املتوسطة  -املرحلة االبتدائية -مرحلة رياض األطفال)حول الذكاء العاطفي والراجعة الختالف املرحلة الدراسية  الّدراسة عّينة املعل

 ي:ائج كما هي موضحة بالجدول اآلتنت( فكانت الاملرحلة الثانوية

 يةالختالف املرحلة الدراس احول درجة ممارسة قائدات املدارس للذكاء العاطفي تبعً  الّدراسة عّينة(: داللة الفروق في استجابات 12) جدول 
املربعاتمتوسط  درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين درجة ممارسة قائدات املدارس للذكاء العاطفي  Fمستوى الداللة قيمة 

.محور الذكاء العاطفي  2,326 1,332 3 3,995 بين املجموعات 

 

 

 غير دالة

 0,573 260 148,857 داخل املجموعات

  263 152,852 الكلي

ا في ممارسة مهارات الذكاء العاطفي )الدرجة الكلية(  ( أنه:12يتضح من الجدول ) راجعة الختالف املرحلة  أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًّ

 .املرحلة الدراسية راجعة الختالف وق( التي أظهرت وجود فر 2017دراسة )هبري، يختلف مع  وهو ما الدراسية

 نتائج السؤال الرابع ومناقشتها: :اابعً ر 

عزى ملتغيرات )املؤهل العلمي، سنوات الخبرة،  الّدراسة عّينةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة قائدات املدارس للقيادة الخادمة لدى  
ُ
ت

 .املرحلة الدراسية(؟

في الكشف عن داللة الفروق في استجابات  One Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه  :العلميبالنسبة ملتغير املؤهل  .1

مات
ّ
ماجستير  –بكالوريوس  –دبلوم ) العلميحول درجة ممارسة القائدات للقيادة الخادمة والراجعة الختالف املؤهل  الّدراسة عّينة املعل

  ي:ل اآلتفكانت النتائج كما هي موضحة بالجدو  ،فأعلى(

 



مات  
ّ
كاء العاطفي وعالقته بالقيادة اخلادمة لدى قائدات املدارس يف حمافظة املذنب من وجهة نظر املعل

ّ
 علي الشايع، عواطف املطريي                                       الذ
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راسة عّينة(: داللة الفروق في استجابات 13) جدول 
ّ
 الختالف املؤهل اتبعً  للقيادة الخادمةحول درجة ممارسة قائدات املدارس  الد

 مستوى الداللة قيمة F متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين القيادة الخادمة

 0,933 0,890 2 1,780 بين املجموعات القيادة الخادمةمحور 

 

 

 غير دالة

 0,954 261 248,888 املجموعاتداخل 

  263 250,667 الكلي

ا عند مستوى داللة   α=  0.05  *دالة إحصائي 

ماتال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات يتضح من الجدول السابق أنه: 
ّ
راجعة دة الخادمة حول ممارسة قائدات املدارس للقيا املعل

ماتوعدم داللة الفروق بين العلمي للمعلمات، الختالف املؤهل 
ّ
ماتفي املؤهل العلمي يؤكد االتفاق بين  املعل

ّ
على اختالف مؤهالتهم العلمية على  املعل

( م2015،غالي)( ودراسة م2017،املالكي)( ودراسة م2018،أحمد)وهذه النتيجة تتفق مع دراسة مة، درجة ممارسة قائدات املدارس للقيادة الخاد

إدراك تساعدهن على إمكانيات ، وقد يعود ذلك إلى كون املعلمات على اختالف مؤهالتهم العلمية يمتلكن (م2007،تينة وآخرون أبو)وكذلك دراسة 

 . بغض النظر عن املؤهلالنمط القيادي 

في الكشف عن داللة الفروق في استجابات  One Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه  بالنسبة ملتغير سنوات الخبرة: .2

مات
ّ
 10إلى  5بين –سنوات  5حول درجة ممارسة القائدات للقيادة الخادمة والراجعة الختالف سنوات الخبرة ) أقل من  الّدراسة عّينة املعل

 سنوات( فكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول التالي: 10أكثر من  -سنوات

راسة عّينةفي استجابات  (: داللة الفروق14) جدول 
ّ
 سنوات الخبرةالختالف  اتبعً  القيادة الخادمةحول درجة ممارسة قائدات املدارس  الد

القيادة درجة ممارسة قائدات املدارس 

 الخادمة

 مستوى الداللة قيمةF متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 2,952 2,772 2 5,544 بين املجموعات قيادة الخادمةمحور ال

 

 

 غير دالة

 0,939 261 245,123 داخل املجموعات

  263 250,667 الكلي

 α=  0.05  ا عند مستوى داللة حصائي  إ دالة*

سنوات الدرجة الكلية راجعة الختالف باملتعلقة  القائدات للقيادة الخادمةفي ممارسة  اتوجد فروق دالة إحصائيًّ  ال أنه: السابق يتضح من الجدول 

تينة  بو( ودراسة )أ2015( ودراسة )غالي ،2011الديرية، )ودراسة  (Mccannon, 2015)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  ،الّدراسة عّينةل الخبرة

احترام حقوقها ويصون كرامتها، حيث أن كل ، وقد يعود ذلك إلى كون املعلمة بحاجة دائمة إلى التعامل اإلنساني الذي يقوم على (2007وآخرون، 

 .املعلمات يطمحون إلى العمل داخل أجواء قيادية تسودها العالقات اإلنسانية

في الكشف عن داللة الفروق في استجابات  One Way ANOVAتم استخدام تحليل التباين أحادي االتجاه  :النسبة ملتغير املرحلة الدراسيةب .3

مات
ّ
 املرحلة -األطفالمرحلة رياض )حول درجة ممارسة قائدات املدارس للقيادة الخادمة والراجعة الختالف املرحلة الدراسية  الّدراسة عّينة املعل

 ي:نتائج كما هي موضحة بالجدول اآلتفكانت ال ،(املرحلة الثانوية –املتوسطة  املرحلة -االبتدائية

راسة عّينة(: داللة الفروق في استجابات 15)جدول 
 الختالف املرحلة الدراسية االقيادة الخادمة تبعً حول درجة ممارسة قائدات املدارس  الدّ

للقيادة درجة ممارسة قائدات املدارس 

 الخادمة

 مستوى الداللة قيمةF متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين

 3,044* 2,835 3 8,506 بين املجموعات القيادة الخادمة محور 

 

 دالة احصائيا

 0,931 260 242,161 داخل املجموعات

  263 250,667 الكلي

 α=  0.05  ا عند مستوى داللة حصائي  إ دالة*

راسة حول درجة ممارسة قائدات املدارس للقيادة الخادمة تبًعا الختالف املرحلة 16)جدول 
 الدراسية(: املقارنات الُبعدية بين استجابات عّينة الدّ

 (3,254املرحلة املتوسطة )م= (3,407املرحلة االبتدائية )م= (4,326مرحلة رياض األطفال )م= املرحلة الدراسية القيادة الخادمة

   *0,6046 (3,65املرحلة االبتدائية )م= 

   *0,8657 (3,39املرحلة املتوسطة )م=

   *0,70730 (3,55املرحلة الثانوية  )م=



مات  
ّ
كاء العاطفي وعالقته بالقيادة اخلادمة لدى قائدات املدارس يف حمافظة املذنب من وجهة نظر املعل

ّ
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راجعة الختالف  الدرجة الكليةفي ممارسة القائدات للقيادة الخادمة 0.05عند مستوى  اتوجد فروق دالة إحصائيًّ  أنه: ينالسابق ينالجدوليتضح من 

م( وقد يعود وجود 2007،أبو تينة وآخرون)( ودراسة 2016،عبدالفتاح وأبوسيف)وهذه النتيجة تختلف مع دراسة  ،الّدراسة عّينةاملرحلة التدريسية ل

بما يواجهون من سلوك الطلبة في املراحل املختلفة ومرحلة املراهقة وحاجتهم إلى الحزم في الفروق كون قادة املدارس في قمة الهرم املدرسة فهم يتأثرون 

فال تتمتع باستقرار إداري وتدريس ي، نظًرا ، ويمكن أن يعود ذلك إلى أن مدارس رياض األطالتعامل والذي ينعكس على عملهم وحزمهم في بعض القرارات

خريات للتعامل مع صغار السن الذي يتسم بالبساطة والسهولة، فعندما تسهل املعاملة وتقل املشاكل املدرسية يمكن للقائدة أن تركز على خدمة األ 

 وتسعى لحل مشكالتهن.

 خامًسا: نتائج السؤال الخامس ومناقشتها:

ما طبيعة العالقة بين درجة ممارسة قائدات املدارس ملهارات الذكاء العاطفي ودرجة ممارسة القيادة الخادمة بمحافظة املذنب من وجهة "

ماتنظر 
ّ
داللة الذكاء العاطفي، القيادة الخادمة( من املتغيرات املستمرة، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون في الكشف عن ) ولكون املتغيرين ،؟"املعل

 ي:نتائج كما هي موضحة بالجدول اآلتوكانت ال ،القيادة الخادمةالعالقة بين درجة ممارسة القائدات ملهارات الذكاء العاطفي و 

ماتت للقيادة الخادمة من وجهة نظر اودرجة ممارسة القائدالذكاء العاطفي مهارات (: داللة العالقة بين درجة ممارسة أبعاد 17)جدول 
ّ
 بمحافظة املذنب. املعل

 الدرجة الكلية املهارات االجتماعية التعاطف التحفيز والدافعية إدارة االنفعاالت الوعي بالذات الذكاء العاطفي

 0,865** 0,873** 0,825** 0,801** 0,748** 0,662** .القيادة الخادمة

 α=  0.01ا عند مستوى داللة   حصائي  الة إ**د

الوعي بالذات، إدارة في )بين أبعاد الذكاء العاط 0,01عند مستوى  اتوجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًّ  أنه: السابقيتضح من الجدول 

وبين ممارسة القيادة الخادمة لدى قائدات املدارس بمحافظة املذنب من وجهة نظر  االنفعاالت، التحفيز والدافعية، التعاطف، اإلدارة التنظيمية(

مات
ّ
 .املعل

 كما أنالقيادة الخادمة كبيرة،  العاطفي وأبعادالذكاء الدرجة الكلية ملستوى من  النتيجة تشير إلى أن حجم تأثير )الداللة العلمية( بين ممارسة كّل   وهذه

يها درجة القائدة ارتفع لد زاد مستوى املهارات االجتماعية لدىفكلما  ،والقيادة الخادمة عد املهارات االجتماعيةتأثير كبير في االرتباط بين بُ حجم ال

على تكوين عالقات إيجابية في  ابأن القائد الخادم يكون قادرً  الّدراسةملا ورد في اإلطار النظري الخا  بهذه ولعل ذلك يعود ممارسة القيادة الخادمة، 

  .اعاطفيًّ  اذكيً  افهو يتخذ اإلقناع وسيلة للتفاهم مع العاملين ويسعى إلى دعمهم واحتوائهم وتفهم احتياجاتهم مما يجعله قائًد  ،املدرسة

، املختلفةهما يتمحوران حول القائد وقدرته على التصرف في املواقف كلي املقنععد الحكمة والتخطيط كون بُ ملا ذكر في اإلطار النظري قد يعود ذلك كما 

 .اتباعه وهو ما يتميز به القائد الذكي عاطفيًّ ك املعرفة الالزمة ملساعدة ودعم أكما أنه يمتل ،في التعبير عن أفكاره افهو يكون بارعً 

( Waddell,2009دراسة )بين مستوى الذكاء العاطفي ودرجة ممارسة القائدات للقيادة الخادمة مع  احصائيًّ دالة إعالقة  في وجود الّدراسةوتتفق نتائج 

 (.Gregory,2016) ( ودراسةMcCannon,2015( ودراسة )Werner,2013ودراسة )

 التوصيات:
 :ضوء ما تم استخالصه من اإلطار النظري وما أسفرت عنه نتائج الدراسة امليدانية فإن الدراسة توص ى بما يلى يف

 مما يستدعي رعايته وتنميته عن طريق البرامج التوعوية والتدريبية ،بمحافظة املذنبكشفت النتائج عن ذكاء عاطفي مرتفع لدى قائدات املدارس  .1

 .و إدراج مهارات الذكاء العاطفي ضمن البرامج التدريبية

ظيفي وإدراجها ضمن استمارة تقويم األداء الو  مراعاة توافر مهارات الذكاء العاطفي للقادة كأحد املتطلبات الضرورية لشغل الوظائف القيادية .2

 .للقيادات التربوية

 االهتمام بشروط تعيين القيادات التربوية وضرورة اجتياز املرشح الختبارات مهارات الذكاء العاطفي كشرط أساس ي لشغل الوظيفة. .3

 .اعقد محاضرات ودورات تدريبية للقائدات حول نمط القيادة الخادمة وكيفية توظيفه مدرسيًّ  .4

ماتالعالقات اإلنسانية وتحسينها بين القائدات و ضرورة نشر الوعي حول أهمية  .5
ّ
والسعي نحو تعزيز التالحم العاطفي داخل املدرسة الذي  املعل

 .افي نجاح األفراد مهنيًّ  ظهر متحقق بدرجة متوسطة، وبيان دوره

 الدراسات املقترحة:
وعالقتها ببعض املتغيرات مثل الرضا الوظيفي وااللتزام التنظيمي القيام باملزيد من الدراسات حول واقع ممارسة القائدات للقيادة الخادمة،  .1

 وسلوك املواطنة التنظيمي.

 داء الوظيفي والقيادة التحويلية والقيادة التشاركية.اطفي، وعالقته بمتغيرات أخرى كاأل إجراء املزيد من الدراسات واملتعلقة بذكاء القائدة الع .2



مات  
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، ومقارنة نتائجها مع نتائج هذه والقيادة الخادمة، في مناطق أخرى ملعرفة العالقة بين الذكاء العاطفي اسةالّدر إجراء دراسات أخرى مماثلة لهذه  .3

  .الّدراسة

 املراجع:
 :
ً
 ة:املراجع العربيأوال

بمستوى الثقة التنظيمية السائدة في ( درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية الخاصة في محافظة عمان للقيادة الخادمة وعالقتها م2013) ،إبراهيم، منى عمر .1

مين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية، جامعة الشرق األوسط، عمان.
ّ
 مدارسهم من وجهة نظر املعل

مون واملديرونم( القيادة الخادمة في املدارس األردنية كما يدركها 2007) ،تينة، عبد هللا محمد؛ وخصاونة، سامر؛ والطحاينة، زياد لطفي أبو .2
ّ
مجلة ، املعل

 .160-134(، 4)8العلوم التربوية والنفسية، 

( ممارسة القيادات الجامعية للقيادة الخادمة وعالقتها بااللتزام التنظيمي لدى موظفات جامعة أم القرى، رسالة ماجستير غير منشورة، م2018)،أحمد، أريج .3

 جامعة أم القرى، مكة املكرمة.-كلية التربية

مين2016) ،التمام، عبد هللا .4
ّ
-255(، 1)24مجلة العلوم التربوية،  ،م( واقع القيادة الخادمة لدى مديري املدارس الثانوية باملدينة املنورة من وجهة نظر املعل

309. 

إلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة منتوري رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم ا ،م( الذكاء االنفعالي وعالقته بفعالية القيادة2010) ،جامع، إبراهيم .5

 قسنطينة، الجزائر. 

 الرياض: مكتب التربية العربية لدول الخليج. ،( القيادة في مدارس املستقبلم2017) ،الحر، عبد العزيز .6

 األردن: دار الفكر. ،م( الذكاء الوجداني للقيادة التربوية2006) ،حسين، سالمة؛ حسين، طه .7

م( درجة ممارسة عمداء كليات التربية في الجامعات األردنية للقيادة الخادمة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية وعالقتها برضاهم 2011)، الديرية، النا .8

 الوظيفي، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الهاشمية، األردن.

 افة.دار مؤسسة فلسطين للثق .دمشق: م( الذكاء العاطفي2006) ،السفاريني، إياد .9

 م( الذكاء الوجداني: أسسه، وتطبيقاته، وتنميته. عمان: دار الفكر.2007) ،السمادوني، السيد إبراهيم .10

السعودية، -مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  م( مدى فاعلية الذكاء الوجداني في تطوير مهارات القيادات التربوية.2006) ،الشامان، أمل سالمة .11

 .517-470، 55العدد 

(، 168مجلة كلية التربية جامعة األزهر، )، ( درجة ممارسة أبعاد الذكاء العاطفي لدى القيادات التربوية في املدارس األهلية بالرياضم2016) ،الشمري، راض ي .12

143-174. 

 كلية التربية، جامعة امللك خالد، أبها.، غير منشورةرسالة ماجستير ، م( واقع ممارسة القيادة املدرسية في ضوء مبادئ القيادة الخادمة2016) ،الشهري، حسن .13

( الذكاء الوجداني وعالقته باتخاذ القرار لدى عّينة من موظفي القطاع العام والقطاع الخا  بمحافظة الطائف، رسالة ماجستير م2009) ،الشهري، سعد .14

 مكة املكرمة. -جامعة أم القرى -غير منشورة، كلية التربية

جامعة الشرق األوسط، -رسالة ماجستير غير منشورة، كلية األعمال ،م( أثر الذكاء االصطناعي والعاطفي على جودة اتخاذ القرارات2009)، صالح، فاتن .15

 األردن. 

معة عين م( القيادة الخادمة ملديري املدارس والرضا الوظيفي للمعلمين في مصر: نموذج بنائي مقترح، مجلة كلية التربية بجا2016) ،، نسرينصالح الدين .16

 .166-65(،1)40شمس،

م( دور القيادة الخادمة في تحقيق التماثل مع الهوية التنظيمية بمدارس التعليم قبل الجامعي بمصر من وجهة 2016) ،عبد الفتاح، محمد؛ أبوسيف محمود .17

مين. مجلة العلوم التربوية، 
ّ
 .310-263(، 2)24نظر املعل

ف الذكاء العاطفي في الرفع من فاعلية القيادة التربوية، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية م( تصّور مقترح لتوظي2010) ،العتيبي، تركي .18

 .286-239(،1)2والنفسية،

 (.51-32(،)58)4مصر، -م( الذكاء االنفعالي مفهومه وقياسه. مجلة علم النفس2001)، عثمان، فاروق السيد؛ رزق، محمد .19

 .40-1(،2)34راسة تطبيقية على قطاعات األعمال، املجلة املصرية للدراسات التجارية، م( القيادة الخادمة د2010)، عجوة، أحمد .20

ورقة عمل مقدمة ، م( الذكاء العاطفي وعالقته بالسلوك القيادي لدى اإلداريين التربويين بمنطقة حائل في اململكة العربية السعودية2011) ،العفنان، خلف .21

املوهبة واإلبداع منعطفات مهمة في حياة الشعوب، املجلد األول، األردن: املجلس العربي  ،اية املوهوبين واملتفوقينإلى املؤتمر العلمي العربي الثامن لرع

 للموهوبين واملتفوقين. 

ورة، كلية التجارة، رسالة ماجستير غير منش ،م( القيادة الخادمة وعالقتها بااللتزام التنظيمي دراسة تطبيقية على الجامعات في قطاع غزة2015) ،غالي، محمد .22

 الجامعة اإلسالمية، غزة.

 م( عن القيادة. الرياض: العبيكان.2016) ،القرنة، داود .23

 أساليب القيادة واتخاذ القرارات الفاعلة. األردن: دار األكاديميون للنشر. م(2017)،القطارنة، زياد .24



مات  
ّ
كاء العاطفي وعالقته بالقيادة اخلادمة لدى قائدات املدارس يف حمافظة املذنب من وجهة نظر املعل

ّ
 علي الشايع، عواطف املطريي                                       الذ

 2019 -2، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
111 

 

 بيروت: دار الجيل.، م( العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده1981) ،القيرواني، الحسن .25

ة م( مستوى الذكاء العاطفي والذكاء االجتماعي ملديري املدارس الثانوية الحكومية في العاصمة عمان وعالقتهما بمستوى العالقات اإلنساني2015) ،الفي، سميرة .26

مين، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم التربوية، جام
ّ
 عة الشرق األوسط، األردن.السائدة في مدارسهم من وجهة نظر املعل

لدى مديري املدارس الثانوية وعالقتها بالرضا الوظيفي للمعلمين في مدينة الطائف، رسالة ماجستير غير منشورة،  الخادمة ( القيادةم2017)،املالكي، مطلق .27

 كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية.

ارها ووكالئها كما يدركها املعلمون، مجلة كلية التربية بالفيوم، )م( العالقة بين الذكاء الوجداني وا2005) ،محمد، أحمد .28
ّ
ظ
ُ
(. 3لقيادة التربوية ملديري املدارس ون

1-75. 

املجلة العلمية لالقتصاد والتجارة،  ،دراسة مقارنة على قطاع البنوك ،أثر خصائص القيادة الخادمة على جودة الحياة الوظيفيةم( 2015)،مصطفى، إيمان .29

(1 .)113-431 . 

، كلية م( الذكاء االنفعالي وعالقته بالكفاءة املهنية لدى عّينة من معلمي املرحلة الثانوية بمدينة مكة املكرمة، رسالة ماجستير غير منشورة2008)،مغربي، عمر .30

 التربية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.

الحكومية في محافظة العاصمة عمان وعالقته بمستوى ممارستهم لعملية صنع القرار الذكاء العاطفي لدى مديري املدارس الثانوية  م(2017) ،، هبةملحم .31

مين، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن.
ّ
 األخالقي من وجهة نظر املعل

مات. رسالة م( عالقة الذكاء العاطفي ملديري ومديرات مدارس املرحلة األساسية بمنطقة تبوك ب2012) ،املنصوري، نعيم .32
ّ
الرضا الوظيفي للمعلمين واملعل

 ، جامعة مؤته، الكرك.ماجستير غير منشورة

( الذكاء الوجداني وعالقته بالسلوك القيادي لدى مديري املدارس الثانوية بمحافظة الطائف، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية م2009)، النمري، أحمد .33

 جامعة أم القرى، مكة املكرمة. -التربية

 .78-64، 54الجزائر، ع-م( الذكاء الوجداني والتوافق النفس ي لدى املعلم: دراسة إحصائية لعينة من املعلمين. مجلة دراسات2017)،ري، منالهب .34

 :
ً
  املراجع األجنبية:ثانيا

[1] Barbuto. J, & Gifford, G., Examining gender differences of servant leadership: An analysis of the agentic and 

communal properties of the Servant Leadership Questionnaire, Journal of Leadership Education, 9(2) (2010), 

4-21, https://doi.org/10.12806/v9/i2/rf1 

[2] Barbuto. J., & Wheeler. D., Scale Development and Construct Clarification of Servant Leadership, Group & 

Organization Management. 31(1)(2006), 300-326, https://doi.org/10.1177/1059601106287091 

[3] Bar-On,R., The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI), Psicothema, 18(2006), 13-25 

[4] Coetzee. C., & Schaap. P., The relationship between leadership behavior outcomes of leadership and 

emotional intelligence, Journal of Industrial Psychology, 31(3)(2005), 31-38, https://doi.org/10.4102/sajip.v31i3.207 

[5] Goleman. D., Emotional intelligence What it can matter than(IQ), New York: Bantam, (1995) 

[6] Goleman. D., Emotional intelligence. New York: Bantam, (2012) 

[7] Greenleaf. R., Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness, New York: 

Paulist Press, (2002) 

[8] Gregory. C., Relationship between Emotional Intelligence and Servant Leadership in Banking, Unpublished 

PhD Thesis, Walden University, Minneapolis, (2016) 

[9] Kerr. R., Garvin. J., Heaton. N. & Boyle. E., Emotional intelligence and leadership effectiveness, Leadership 

& Organization Development Journal, 27(4)(2005), 265-279, https://doi.org/10.1108/01437730610666028 

[10] Krekeler. L., The Relationship between Servant Leadership Behavior and Individual Personality Style in New 

York Annual Conference United Methodist Pastors Unpublished master theses , Seton Hall University, New 

Jersey, (2010) 

[11] Laub. J., A Brief Synopsis Assessing the servant organization: development of the servant organizational 

leadership assessment (SOLA) instrument, Unpublished PhD Thesis, Florida Atlantic University, Florida, 

(1999) 



مات  
ّ
كاء العاطفي وعالقته بالقيادة اخلادمة لدى قائدات املدارس يف حمافظة املذنب من وجهة نظر املعل

ّ
 علي الشايع، عواطف املطريي                                       الذ

 2019 -2، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
112 

 

[12] Mc Cannon. J., The relationship between emotional intelligence and servant leadership among public school 

Principals and assistant principals, Unpublished PhD Thesis, Florida Atlantic University, Florida,  ) 2015) 

[13] Moor. B., Emotional intelligence for school administers priority for school reform, American Secondary 

Education .37(3)(2009), 20-28. 

[14] Page. D. & Wong. P. T., A conceptual framework for measuring servant- leadership, in The human factor in 

shaping the course of history and development ,Lanham: University Press of America, (2000) 

[15] Patterson. K., Servant leadership: A theoretical model, Paper presented at the meeting of the Servant 

Leadership Roundtable, Virginia Beach, Virginia, (2003) 

[16] Phipps. K., Servant leadership and constructive development theory: How servant leaders make meaning of 

service, Journal of Leadership Education 9(2)(2010), 151-171, https://doi.org/10.12806/v9/i2/tf1 

[17] Salovey. P., & Mayer. J., Emotional intelligence, Imagination Cognition and Personality, 9(3)(1990), 85–211. 

[18] Spears. L. C., Character and servant leadership: Ten characteristics of effective, caring leaders. The Journal of 

Virtues & Leadership, 1(1)(2010), 25-30. 

[19] Waddell. J., Exploratory Study of the Relationship between Servant Leadership Attribution and the Leader’s 

Emotional Intelligence, Unpublished Ph.D Thesis, Regent University, Virginia, (2009) 

[20] Werner. K., An Examination of the Relationship between Emotional Intelligence and Servant Leadership 

Practices of Elementary Public School Principals in Washington State, Unpublished Ph.D. Thesis, Grand 

Canyon University, Arizona, (2013) 

 :
ً
 املراجع اإللكترونّية: ثالثا

 ( .م2015معهد اإلدارة العامة.)  على الرابط  م30/7/2017مؤتمر القيادات اإلدارية الحكومية في اململكة العربية السعودية. تم استرجاعه
https://ipa.edu.sa/Arabic/Media/EventsConferences/Pages/Event26.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مات  
ّ
كاء العاطفي وعالقته بالقيادة اخلادمة لدى قائدات املدارس يف حمافظة املذنب من وجهة نظر املعل

ّ
 علي الشايع، عواطف املطريي                                       الذ

 2019 -2، العدد5املجلد -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
113 

 

 املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
e-ISSN 2520-4149 , p-ISSN 2520-4130 

      رفاد للدراسات واألبحاث                                                                                                         116ص – 97، ص2019 -2العدد  -5املجلد
     https://doi.org/DOI:10.31559/EPS2019.5.2.2                                      www.refaad.com  

 

Emotional Intelligence and its Relation to the Leadership of the School 

Leaders in the Al-Mithnab Governorate from the Perspective of Teachers 

Ali Saleh Alshaya 
Professor of Educational Administration- Faculty of Education- Qassim University 

ashyea@gmail.com 

Awatif Batah Al - Mutairi 

Master of Educational Administration- Faculty of Education- Qassim University 

Mesh1434@windowslive.com 

Abstract: The study aims to identify the relationship between the extent to which school female leaders 
have exercised emotional intelligence skills and the extent of which servant leadership was exercised from the 

point of view of female teachers in Al-Mithnab Governorate; if there is a statistically significant correlational 

relationship between the emotional intelligence and the servant leadership, for female teachers in Al-Mithnab 

Governorate. The study used the descriptive correlational method, and it used the questionnaire in information 

collection. The sample of the study was randomly selected, in terms of (264) teachers. The most important 

results of the study include the degree of practice of the female leaders of the schools of emotional intelligence 

skills was very high. There is a positive relationship between the emotional intelligence and the servant 
leadership of female teachers in Al-Mithnab Governorate from the point of view of female teachers. The study 

recommended that attention be paid to emotional intelligence, and holding lectures and training courses for 

female leaders on the servant leadership, as well as not forgetting the importance of human relations, and 

improving them between female leaders and female teachers. 

Keywords: Emotional Intelligence, Servant Leadership, Al-Mithnab Governorate. 
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