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 السمخص : 
لدراسة الى التعرف على دور المٌادة الخادمة فً المدارس الثانوٌة الحكومٌة هذه ا هدفت

بمنطمة المدٌنة المنورة، ولتحمٌك هذه األهداف اتبعت الدراسة المنهج الوصفً )االرتباطً( وتم 

( معلم بالمدارس الثانوٌة 321بناء استبانة كأداة لجمع البٌانات من عٌنة البحث المكونة من )

المدٌنة المنورة. ولد توصل البحث الى عدة نتائج، أهمها: أن دور المٌادة الخادمة فً الحكومٌة ب

 المدارس الثانوٌة الحكومٌة بمنطمة المدٌنة المنورة من وجهة نظر المعلمٌن جاء بدرجة )كبٌرة(،

كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة عند ، (1..1بمتوسط حسابً )

( فً وجهات النظر حول المٌادة الخادمة تبعًا لمتغٌر )المستوى العلمً( و 0...الداللة )مستوى 

وفً ضوء نتائج الدراسة تم  (،0...)سنوات الخبرة( حٌث جاءت الداللة اإلحصائٌة )أكبر من 

باستخدام نمط  المٌادة الخادمةوضع عدد من التوصٌات والممترحات التً من شأنها تحسٌن 

 ادمة. المٌادة الخ

 .المدٌنة المنورة -الحكومٌة  المدارس الثانوٌة  -لمٌادة الخادمةا الكمسات السفتاحية:
Abstract: 

 This study aimed to identify the role of servant leadership in 
government secondary schools in Al-Madinah Al-Munawwarah region. 
The research reached several results, the most important of which are: 
that the role of servant leadership in government secondary schools in 
Al-Madinah Al-Munawwarah region from the teachers’ point of view 
came to a (great) degree, with an arithmetic mean (3.83), and the 
results of the study showed that there were no statistically significant 
differences at the level of significance ( 0.05) in the views on servant 
leadership according to the variable (scientific level) and (years of 
experience), where the statistical significance came (greater than 0.05), 
and in light of the results of the study a proposed scenario was 
developed, and a number of recommendations and proposals that would 
improve servant leadership using a style Servant leadership. 
Keywords: servant leadership - government secondary schools - 
Medina. 

 
 



 --------------  IJEPSاجملهخ اندونُخ نهؼهىو انرتثىَخ وانُفسُخ  ----------------

 و ( 2222  ،2ط(،77)ع 
- 14 - 

 

 مقدمة  

يسخ العالع في ىحا الػقت بتصػر في مختمف السجاالت وعمى جسيع األصعجة االقترادية 
والدياسية واالجتساعية والثقافية وغيخىا الكثيخ، السيسا التقجـ في العمـػ اإلدارية والشطخيات 

يكية العمسية في ذات السجاؿ والتصػر السمحػظ، حيث انيا تذكل السيدة التشافدية والكيسة الحك
لمسشطسات والييئات والقصاعات السختمفة، وتكيذ مجػ قجرتيا عمى تحقيق أىجافيا السشذػدة، 
فزبل  عغ أىسية السسارسات الكيادية في السؤسدات التخبػية ودورىا في خمق عبلقات إندانية 
وتكػيغ بيئات جاذبة لمعامميغ مسا يديع في تحقيق أىجاؼ وغايات تمظ السؤسدات الحؼ بجوره 

 حقق تشسية لمسجتسع.ي
وتعج الكيادة جػىخ العسمية اإلدارية فييا، كسا أنيا ال تقترخ عمى إصجار األوامخ فقط، بل 
تحفد وتذجع السخؤوسيغ وتخفع الخوح السعشػية لجييع، بل تداعجىع في بشاء عبلقات إندانية 

 (.2219متبادلة مغ شأنيا خمق بيئة عسل جاذبة )أبػ الغشع 
ؼ الستبع في السؤسدات التخبػية لو تبعات عجيجة مغ أىسيا وأبخزىا ىػ واألسمػب الكياد

مدتػػ األداء، ويعبخ عغ ىحا السفيػـ أنو درجة تحقيق الفخد لمسياـ واالعساؿ السػكمة اليو وىػ 
يعتبخ أىع مخخجات العسل والشاتج الشيائي لجسيع االعساؿ في السشطسة، ويداعج عمى إنجاح 

ىجاؼ، ويعتبخ نسط الكيادة الخادمة مغ أنجع األساليب التي تداعج عمى الخصط والػصػؿ الى األ
 (.2219تحديغ أداء القادة )الدكخ 

 مذكمة الجراسة
تػاجو السؤسدات التخبػية في السسمكة العخبية الدعػدية وفي مجارس مشصقة السجيشة السشػرة 

تصػرات وتغيخات عجيجة، ولمحفاظ عالية ججُا، السيسا في وقتشا الحالي الحؼ يذيج  تحجياتتحجيجُا 
عمى مدتػػ أداء العامميغ وتصػره في ىحه السجارس، البج مغ وجػد قيادة حكيسة، حيث أنيا ىي 

 العشرخ االساسي والسحػرؼ الحؼ يدانج ويداعج االفخاد عمى التقجـ واالنجاز.
( 2217ية،( ودراسة )الجيخ 2219وفي ضػء مخاجعة عجد مغ الجراسات الدابقة مشيا )الدكخ،

تبيغ وجػد نقز في دراسة الكيادة الخادمة خرػصا في السجاؿ التخبػؼ باإلضافة الى دراستيا 
مع متغيخات أخخػ مغ أىسيا األداء لقادة السجارس، لحلظ تدعى ىحه الجراسة لمسداىسة العمسية 

الخئيدي ليحه  ؿ، مغ خبلؿ الدؤالسعخفة العبلقة بيغ الكيادة الخادمة وتحديغ األداء لقادة السجارس
 ؟الثانهية الحكهمية بسشطقة السجيشة السشهرة ما دور القيادة الخادمة في السجارس :وىػ ةالجراس
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 االسئمة التالية:الخئيذ  ويتفخع مغ الدؤاؿ
ما دور الكيادة الخادمة في السجارس الثانػية الحكػمية مغ حيث )السيارات   -1

ات االندانية، تصػيخ االفخاد ونسػىع، السفاليسية، وضع السخؤوسيغ أوال ، العبلق
 ؟سشصقة السجيشة السشػرةبالتسكيغ( 

الكيادة  في ابعاد( 2.25ىل تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة ) -2
 ؟مستغيخات التالية )السدتػػ العمسي، سشػات الخبخة(وفقا  لالخادمة 
 أىجاف الجراسة

 :لتاليةاىحه الجراسة إلى تحقيق األىجاؼ  ىجفت
الكيادة الخادمة في السجارس الثانػية الحكػمية مغ حيث )السيارات دور التعخؼ عمى -

السفاليسية، وضع السخؤوسيغ أوال ، العبلقات االندانية، تصػيخ االفخاد ونسػىع، التسكيغ(. في 
 مشصقة السجيشة السشػرة.

 أىسية الجراسة
 أىسية نعخية:

بحث في أحج مػاضيع الكيادة الحجيثة التي بخزت في عمع تكسغ أىسية الجراسة الى أف أنيا ت
اإلدارة مؤخخا ، كسا أنيا تداعج عمى تػضيح ىحا الشسط الكيادؼ وأبعاده وانعكاساتو عمى بيئة 
العسل واالفخاد واإلنتاجية، السيسا إذا ارتبط مع أىع مخخجات العسل ومجػ تأثيخه عمييع وبالتالي 

 ؤسدات التخبػية.تحقيق أىجاؼ العامميغ في الس
 أىسية تطبيقية:

 التػصل الى التالي:مغ السؤمل أف تديع نتائج البحث ومغ الشاحية العسمية 
 مذاركة نتائج الجراسة وزارة التعميع في السسمكة العخبية الدعػدية -
تديع نتائج الجراسة في مداعجة متخحؼ القخار في اإلدارة التخبػية، مغ خبلؿ اختيار  -

 عشج التخشيحات الدشػيةالقائج السشاسب 
 حجود الجراسة

 الجراسة بالسحجدات التالية: حجدت 
 السجارس الثانػية الحكػمية بسشصقة السجيشة السشػرة.في الكيادة الخادمة دور السػضػعية: 

السعمسيغ في السجارس الثانػية الحكػمية بسشصقة  عيشة مغ الجراسة عمى اشتسمتالبذخية: 
 السجيشة السشػرة.
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 الجراسة عمى مجارس مشصقة السجيشة السشػرة )السجيشة السشػرة( اقترختية: السكان
 .2221-1442الدمانية: تع استخجاـ أداة الجراسة عمى عيشة مغ السعمسيغ لعاـ 

 مرطمحات الجراسة والتعخيفات اإلجخائية ليا
وجعل إقجاـ القائج عمى مسارسة أسمػب قيادؼ ييجؼ الى خجمة االتباع  القيادة الخادمة:

مرمحتيع فػؽ مرمحة القائج، ويختقي ىحا الشسط الكيادؼ بكيسة االفخاد وتسكيشيع ومداعجتيع 
لتحقيق الشسػ والتقجـ في العسل وتحقيق االىجاؼ، فزبل  عغ بشاء روح الجساعة لجػ السخؤوسيغ 

بالقػة  لمسذاركة في تحقيق السرالح السذتخكة لكل مغ القائج واالتباع والسشطسة مغ خبلؿ تستعيع
 (.2219والسكانة داخل السؤسدة التخبػية )أبػ الغشع، 

عخفيا الباحث بأنيا الشسط الحؼ يتبعو القائج لتمبية احتياجات السخؤوسيغ واالىتساـ  إجخائيًا:
 بيع ومذاركتيع القخارات والتعاوف السذتخؾ بيشيع مسا يشعكذ إيجابا  عمى تحقيق أىجاؼ السشطسة.

 سات الدابقة :اإلطار الشعخى والجرا
 مفيهم القيادة الخادمة:

رغع تعجد الشطخيات الكيادية واألبحاث التي تصخقت الى مػضػع الكيادة اال أنو ال يػجج  
شخيقة معيشة ترُمح لجسيع السشطسات وفي جسيع األوقات مع مختمف الطخوؼ، خرػصَا في 

شطخية الكيادية التي تتػائع ضل تعخض بيئات العسل الى تحجيات وتغييخات متدارعة، لحلظ فإف ال
مع مشطسة ما قج ال تتفق مع مشطسة أخخػ أو حتى نفذ السشطسة في وقت الحق أو تحت ضخؼ 

 (2215آخخ. )غالي 
كسا أف أدبيات الكيادة تدخخ بشطخيات ونساذج عجيجة مثل الكيادة التذاركية، الكيادة األخبلقية، 

مة كشسػذج قيادؼ يحاوؿ التغمب عمى بعس الكيادة الكاريدمية وضيخ بعجىا الكيادة الخاد
 (.2219االنتقادات التي تع تػجييا الى تمظ الشساذج )الجيشي 

وفي أواخخ القخف الساضي ضيخت بعس التػجيات الججيجة لمكيادة في السؤسدات التخبػية 
 يجعػ الى تبشي شخؽ ججيجة تذجع عمى السذاركة في صشع القخارات والعسل التعاوني وتشسية روح

الفخيق وتصػيخىع معخفيا  ومياريا  كل ذلظ في إشار أخبلقي يؤدؼ الى االرتقاء في السؤسدات 
 (. 2217واالعتشاء باألفخاد واالىتساـ بيع )الجيخية، 

وتعجدت تعاريف ومفاليع الكيادة الخادمة لجػ العمساء والباحثيغ وذلظ يعػد الى اختبلفيع في 
ختبلفيا حػؿ مفيػـ الكيادة وخرائريا، ومسا يديج في تحجيج مياـ القائج وتبايغ الخؤػ وا

االختبلؼ والتعجد والتشػع في السفاليع والتعخيفات لمكيادة الخادمة نطخا  لكػنيا متعجدة االبعاد 
 (.2219وثخية في مطيخىا ومتعجدة األشخاؼ في دالالتيا )دمحم 
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 ة في ىحا الذأف:ومغ التعخيفات التي وردت في أدبيات اإلدارة والجراسات العمسي
العسمية التي مغ خبلليا التأثيخ في  "( ىي14، 2215الكيادة الخادمة وفقا  لتعخيف )غالي 

سمػؾ االفخاد والجساعات مغ أجل تحفيدىع عمى العسل بخغبة واضحة لتحقيق أىجاؼ محجدة، مغ 
ثارة دافعيتيع ىشا يبلحع أف أىسية ودراسة تحميل ودراسة سمػؾ االفخاد داخل السشطسات مغ أجل إ

 ."وتحفيدىع لئلنجاز
( أف الكيادة الخادمة تعشي "أسمػب الكيادة الحؼ يجمج بيغ 12، 2229كسا عخفيا سيخات )

الخجمة الستفانية واألخبلقية لؤلتباع، وتسكيغ االتباع مغ السذاركة في نسػىع وتصػرىع كأفخاد 
" نسػذج الكيادة الحؼ يخبط ( أنيا 228، 2215وكأعزاء في السجسػعة". وعخفيا عصا هللا )

إنجازات السػضفيغ بإنجازات السشطسة، بسعشى آخخ أف القائج الخادـ يدعى لتصػيخ االفخاد مغ 
أجل تصػيخ السشطسة مغ خبلؿ استخجاـ الدمصة بصخيقة شخعية وبشداىة لتحقيق السرمحة العامة 

حو مخىػف بالعسل مغ أجل لؤلشخاص العامميغ بالسشطسة مغ خبلؿ قشاعة القائج الخادـ بأف نجا
( فعخفيا بأنيا "ذلظ الشسط مغ الكيادة الحؼ يحتـخ كخامة 164، 2219األخيخ وبيع". أما دمحم )

 الفخد ويعمي مغ شأنو ويػمس فيو ما أمكغ ندعتو اإلبجاعية الفصخية لمكيادة".
خؤوسييع وتعخؼ الكيادة الخادمة بأنيا الكيادة التي يخجـ فييا القادة بتخكد كبيخ عمى م
، 2223فيكػنػف اليجؼ األوؿ، وتكػف شؤوف السؤسدة وقزاياىا السصمب الثاني )باتخسػف، 

( أف الكيادة الخادمة ىي "أحج أنساط الكيادة الحجيثة التي 181، 2219(. ويخػ الجيشي )131
تترف بالسبادغ اإلندانية، وتختكد عمى مبادغ أساسية مغ السداواة واالحتخاـ واالستقامة في 

 السشطسة والسجتسع".
ويسكغ لمباحث أف يقجـ تعخيفا  لمكيادة الخادمة بأنيا الشسط الحؼ يتبعو القائج لتمبية احتياجات 
السخؤوسيغ واالىتساـ بيع ومذاركتيع القخارات والتعاوف السذتخؾ بيشيع مسا يشعكذ عمى تحقيق 

 أىجاؼ السشطسة.
أ أف القائج خادـ لسخؤوسيو ويقػـ عمى مسا سبق يبلحع أف الكيادة الخادمة تعسل عمى مبج

تمبية احتياجاتيع السعشػية مثل؛ السجح والثشاء والسادية مغ تقجيع مكافئات وحػافد تجفعيع لئلنجاز 
 والعسل، مع مذاركتيع في اتخاذ القخارات والعسل التعاوني. 

 نعخة تاريخية لمقيادة الخادمة:
عيج قخيب، اال أف أنو في الػاقع يستج الى عيج  مفيػـ الكيادة الخادمة في السشطسات بخز مشح

في القخف الخابع قبل السيبلد، كسا أشارت إحجػ السخصػشات  يغقجيع ججَا، حيث عخفو الريشي
ألحج القادة الريشيػف أف "القائج يجب أف يشطخ جيجا  ليذ الى ما يخضي نفدو ولكغ الى ما 
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ارد الجولة جشبا  الى جشب مع رعاياه".  وفي يخضي رعاياه، والسمظ ىػ خادـ رعاياه ويتستع بسػ 
إحجػ السقػالت السذيػرة الذائعة االستخجاـ لؤلمخيكييغ واالوربيػف أف "السدئػلية األولى لمقائج 
تػضيح األىجاؼ لمعامميغ معو ثع يذكخىع عمى األداء السشجد وىػ ما بيغ ىاتيغ السيستيغ يعسل 

)سيج القػـ األثخ  قجيسا  قج قيل فيرث اإلسبلمي اإلمعيع كخادـ". وعمى الرعيج اآلخخ في 
 (. 2219خادميع( )الدكخ، 

دخيل عميو، فيػ يدتميع مبادئو مغ الكيع  نسط الكيادة الخادمة وفي الفكخ اإلسبلمي لع يكغ
اإلسبلمية عسيقة الجحور، وكاف أفزل مغ جَدج نسط الكيادة الخادمة ىػ نبيشا دمحم صمى هللا عميو 

ؿ االىتساـ بأصحابو رضي هللا عشيع، واحتخامو لمرغيخ والكبيخ، ويذاركيع في وسمع، مغ خبل
اتخاذ القخارات ويدتذيخىع، ويحفدىع ويذجعيع، وكاف يدودىع بكل ما يحتاجػف اليو لمكياـ 

 (2217بسياميع عمى أكسل وجو )الجيخية، 
عشجما أصجر ـ عمى يج مؤسدو غخيشميف 1972وبدغ ىحا الشسط الكيادؼ في السشطسات عاـ 

مقالو بعشػاف )القائج خادـ( وىػ مؤسذ مخكد غخيشميف لمكيادة الخادمة، وقج خُمز الى مجسػعة 
مغ األفكار عغ الكيادة الخادمة مفادىا أف القائج العطيع ىػ خادـ أوال  لسجسػعتو أو مشطستو، 

عغ دور القائج  مغ الجروس ا  وىحه الحكيقة ىي مفتاح عطستو واالعتخاؼ بو كقائج، وقج صاغ عجد
أف القائج الخادـ ىػ خادـ أوال ، مغ ػ تصػرت ىحه الجروس الى مفيػمو حػؿ الكيادة الخادمة وى

خبلؿ ما سبق يتزح أف السحػر الخئيدي لجور القائج الخادـ ىي خجمة االفخاد وتمبية احتياجاتيع 
 (.2215)غالي، 

جا  ومستجة الى عرػر سابقة كسا فالكيادة الخادمة مغ ناحية الدمػكيات والتصبيق قجيسة ج
ُذكخ آنفا ، ومغ ناحية ترشيفيا ضسغ األنساط الكيادية السعتسجة في الجراسات واألبحاث العمسية 
والكتب ووضع تعخيفات ومفاليع وأبعاد وخرائز وغيخىا وقياس أثخىا في السشطسات حجيث. 

 باقي األنساط الكيادية. وىحا العسق التاريخي والحجاثة في الػقت ذاتو يجعميا تتسيد عغ
 الخرائص األساسية لمقائج الخادم: 

كسا ىػ معمػـ أنو ال يػجج اتفاؽ عمى مفيػـ واحج لمكيادة الخادمة، بل ُيشطخ الييا مغ زوايا 
(، أكج أنو يػجج 2219مختمفة حدب اتجاىات الباحثيغ واىتساماتيع، وفي دراسة الدكخ )

لدابقة، وىحا التشػع الكبيخ يعػد الى البيئات السختمفة في االدبيات ا خرائز متعجدة ومتشػعة
لمباحثيغ وشبيعة السجتسع الحؼ تع تصبيق عيشة الجراسة فيو. وفي ىحا الجدء سػؼ يدمط الباحث 
مجسػعة مغ الخرائز لمقائج القادـ حدب مخاجعتو لعجد مغ الجراسات الدابقة مشيا )الجيخية، 

(. ومغ أبخز تمظ الخرائز 2219ى دراسة الدكخ )( إضافة ال2215( ودراسة غالي )2217
 ىي:
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التػاضع: االعتخاؼ بأف القائج واالفخاد مكسميغ لبعزيع البعس مغ خبلؿ االستفادة مغ  -1
خبخات االفخاد واالستفادة مغ مداىساتيع، كحلظ االعتخاؼ بإنجازات السخؤوسيغ وعجـ ندبيا 

 لشفدو.
أفخاده واعتقاده بأنيع قادريغ عمى تحقيق األىجاؼ، مسا الثقة: وتعشي أف القائج يؤمغ بقجرة  -2

 يعشي أف القائج الخادـ يسشح الثقة لمسخؤوسيغ ويعتسج عمييع.
الشداىة: وىي أنو يصػر مجسػعة مغ السبادغ والكيع السذتخكة مع االفخاد الحيغ يخجميع،  -3

سبادغ تتساشى مع سمػكياتيع وأال يتخمى عغ ىحه الكيع ويبقى وفيا  لمجسيع، مع التأكج أف ىحه ال
 والكيع التشطيسية لمسؤسدة.

االستساع واإلصغاء: وىي إحجػ ميارات التػاصل اليامة لجػ القادة، مسا يسكغ االفخاد  -4
مغ المجػء إليو لصخح أفكارىع ومذاعخىع دوف خػؼ، كسا يجب عميو اإلصغاء جيجا  وفيع وتحميل 

 عارض مع أىجاؼ السشطسة.ما يخيجوف وتمبية احتياجاتيع بسا ال يت
الػعي: وىػ اليقطة واالنتباه واالدراؾ لسا يجور حػلو، مسا يداعج عمى تحميل القزايا  -5

 والسذاكل التي تحرل وإيجاد أفزل الحمػؿ ليا، كحلظ يجب عميو أف يكػف دقيق ومبلحع جيج.
لدمصة التي ٌمشحت االقشاع: يجب عمى القائج الخادـ أف يدتخجـ أسمػب اإلقشاع بجال  مغ ا -6

لو بشاء  عمى مشربة، ألف الكيادة الخادمة تتسيد بالعبلقات اإلندانية والحفاظ عمييا وىػ ما 
 يسيدىا عغ األساليب الكيادة األخخػ الدمصػية التقميجية.

الحخص عمى نسػ االخخيغ وتصػيخىع: وىي االلتداـ التاـ مغ تسكيغ االفخاد مغ الشسػ  -7
 سمػكيا ، حتى يربح سمػؾ مشطسي لمجسيع مسا يحدغ مغ مدتػيات األداء.معخفيا  ومياريا  و 

تشسية روح الجساعة: وىػ بشاء إحداس بيغ أفخاد السشطسة بأىسية روح الجساعة وتأثيخه -8
 عمى العبلقات االجتساعية بيشيع مسا يؤدؼ الى تحقيق األىجاؼ السشذػدة.

ؿ مذاركة السخؤوسيغ في وضع خصط مذاركة االفخاد في اتخاذ القخارات: مغ خبل – 9
 لمسشطسة، تقجيع اقتخاحات لتصػيخ العسل، الحؼ بجوره يداعجىع عمى االلتداـ والسدئػلية.

البريخة: وىػ أف القائج يستمظ بريخة تسكشو مغ فيع دروس الساضي، وحقائق  – 12
 الحاضخ، واألمػر الستػقعة مدتكببل .

ػ خادـ أوال ، وأف حاجات السخؤوسيغ أولى مغ الخجمة: وتعشي أف القائج الخادـ ى -11
 اىتساماتو.
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_ التسكيغ: وىي أف يسشح االفخاد الدمصة والسدئػلية، وأف يدسح ليع بسسارسة األساليب 12
 السشاسبة إلنجاز العسل دوف خػؼ أو تخدد.

ـ أف التعاوف: ألف الكيادة عسمية تعاونية بيغ القائج والسخؤوسيغ، يجب عمى القائج الخاد -13
 يكػف التعاوف الرفة الدائجة بيغ الجسيع لتحييل الرعاب وتخجـ جسيع األشخاؼ.

ومسا سبق يتبيغ لشا بعس الخرائز السيسة لمقائج الخادـ، وكمسا استصاع أف يستمظ تمظ 
 الخرائز ويتقشيا ويصبقيا كاف التأثيخ في السخؤوسيغ أعمى، ودرجة نجاحو أكبخ.

 أبعاد القيادة الخادمة:
بلؿ مخاجعة أدبيات الجراسة والجراسات الدابقة التي تصخقت الى أبعاد الكيادة الخادمة مغ خ

ُوجج تذابو في بعس ىحه االبعاد، مع وجػد اختبلؼ في بعزيا، وىحا التشػع يعػد الى تبايغ 
وجيات الشطخ في مفيػـ ىحا الشػع مغ الكيادة. وقج تبشى الباحث ستة أبعاد رئيدة كػنيا األكثخ 

 ا  واتفاقا  بيغ الباحثيغ، كسا أنيا سػؼ تذتسل عمى نساذج مختمفة إلثخاء الجراسة.شيػع
أوال: السيارات السفاليسية: وتعشي امتبلؾ وحيازة السعخفة عغ السشطسة والسياـ الستعمقة بو، 
حيث تسكشو مغ تقجيع السداعجة والجعع الفعاؿ وتدييل السياـ الستعمقة بالسخؤوسيغ خرػصا  

 (.2219غ لمقائج )دمحم، السباشخي
ثانيا : العبلقات اإلندانية: ويقرج بيا الجػ الحؼ يدػد السجتسع داخل السشطسة، أؼ أنو 

(، ويخػ 2219التفاعل االجتساعي القائع عمى االحتخاـ الستبادؿ والثقة وتقجيخ االخخيغ )الجيشي، 
بأدوار إندانية تجاه أفخاده  الباحث أف السشطع والسذخ ع األوؿ ليحا البعج ىػ القائج حيث يقػـ

ويذعخىع باألمغ والصسأنيشة تجاىو واتجاه العسل، خرػصا  أف الكيادة الخادمة يجب أف تعكذ 
 ىحا البعج.

ثالثا : التسكيغ: تذجيع وتقجيع التدييبلت لآلخخيغ وخرػصا  السخؤوسيغ، مغ خبلؿ تحجيج 
العسل عمى أكسل وجو )الجيخية، وحل السذاكل، فزبل  عغ تحجيج متى وكيف يتع إتساـ مياـ 

(، كسا يجب عمى القائج الخادـ تدييل إجخاءات العسل وتيديخىا ليسكغ أفخاده مغ 15، 2217
 تحقيق أىجاؼ السشطسة بديػلة ويدخ.

رابعا : االىتساـ بالسخؤوسيغ أوال : تمبية احتياجاتيع واعتبارىا أولػية، إعصاء األىسية القرػػ 
يػاجيػنيا في أداء السياـ السػكمة إلييع، استخجاـ اإلجخاءات والعبارات  لسذاكل السخؤوسيغ التي

(، وتعتبخ مغ أىع االبعاد التي تسيد نسط الكيادة الخامة عغ األنساط 2215الػاضحة ليع )غالي، 
 الكيادية األخخػ.
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اؿ لشسػ ا الفخاد خامدا : مداعجة السخؤوسيغ عمى التصػر والشجاح: تقجيع االىتساـ الحكيقي الفع 
مغ خبلؿ تقجيع بخامج تجريبة تداعجىع عمى رفع مياراتيع العسمية، مع تػفيخ الجعع والتػجيو 

 السشاسب.
( في ىحا البعج أنو يجب عمى 2219سادسا : ترسيع خصط مقشعة: وذكخت دراسة الجيشي )

أف القائج أف يستمظ القجرة عمى ترسيع خصط واضحة تزسغ تحقيق أىجاؼ السؤسدة واالفخاد، و 
يػفخ لمسخؤوسيغ األسباب الكاممة لمكياـ بأعساؿ السصمػب مشيع إنجازىا بأسمػب وشخيقة مقشعة 

 بعيجا  عغ التدمط وااللداـ، مع امتبلكو ميارة إقشاع االخخيغ.
كسا أف ىشالظ دراسات سابقة تصخقت الى أبعاد الكيادة الخادمة بصخيقة مختمفة نػعا  ما، عمى 

(، حيث وضع ىحه الشساذج بشاء  122، ص 2216راسة صبلح الجيغ )سبيل السثاؿ ال الحرخ د
 عمى مؤسدييا وىي كالتالي: 

(: الحؼ حجد سبعة أبعاد لمكيادة الخادمة وىي العسل الجساعي، 1995نسػذج ميبلرد ) -
 القجوة، التأكيج، االلفة، الفخدية، السخونة.

فخاد، تشسية االفخاد، بشاء (: الحؼ حجد ستة أبعاد ليا وىي: تقييع اال1999نسػذج لػب ) -
 السجتسع، إضيار االصالة، تػفيخ الكيادة، مذاركة الكيادة

( حيث وضعػا تدعة أبعاد لمكيادة الخادمة وىي: الخؤية، 2222نسػذج رسل وستػف ) -
 الرجؽ، الشداىة، الثقة، الشسحجة، الخجمة، الخيادة، تقجيخ االخخيغ، التسكيغ.

أبعاد وىي: االستساع: التعاشف، التبلحع، الػعي،  (: وحجد عذخة2222نسػذج سبيخز ) -
 االقشاع، الترػر، التبرخ، الخعاية، االلتداـ بشسػ االفخاد، بشاء السجتسع

(: وحجدوا خسدة أبعاد وىي: الجعػة لئليثار، التبلحع 2226نسػذج باربتػ و ويمخ ) -
 العاشفي، الحكسة، التخصيط السقشع، الخعاية التشطيسية.

أف ىحا االبعاد والشساذج تعصي ترػرا  عسا يجب أف تكػف عميو الكيادة  مسا سبق يتزح
الخادمة أو مسغ يقػـ بتصبيق ىحا الشسط اؼ القائج الخادـ، التي تقػـ عمى العبلقات اإلندانية 
واالحتخاـ الستبادؿ مع أولػية االفخاد لجػ القادة، مع تسكغ القائج مغ السيارات األساسية إلنجاز 

حقيق متصمبات العسل، والحخص عمى نسػ االفخاد معخفيُا ومياريا  ألداء أعساليع برػر االعساؿ وت
 ُمثمى، مع ضخورة وجػد خصط مقشعة تحقق أىجاؼ االفخاد والسشطسة سػيا .

 فهائج القيادة الخادمة:
عشجما نتبع نسط قيادؼ معيغ، يجب أف نتأكج أف لو ججوػ مغ عجمو، ونسط الكيادة الخادمة 

قادة مغ خجمة السخؤوسيغ، كسا يحقق ليع مدتػيات معشػية عالية، ومغ أىع مدايا الكيادة يسكغ ال
الخادمة أنيا تعدز بشاء الفخيق واالنجاز والخضا الػضيفي والتغييخ اإليجابي. ومغ خبلؿ إشبلع 
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الباحث عمى عجد مغ الكتب واألبحاث العمسية في ىحا الرجد، سػؼ نتصخؼ الى أبخز الفػائج 
 ػة مغ خبلؿ تصبيق الكيادة الخادمة في السشطسات.السخج

"تتجمى نقاط القػة الخئيدة لشطخية الكيادة الخادمة في مداىستيا في  تطهيخ السؤسدة:
التصػيخ التشطيسي، ويتجو القائج الخادـ مغ نسط الكيادة التقميجؼ الحؼ يخكد عمى الييسشة 

و الى نسط الكيادة الخادمة يحث يخػليع والديصخة عمى السخؤوسيغ وتمقيشيع ما يجب الكياـ ب
بالعسل ويميسيع، وىحا االلياـ يؤدؼ الى جيػد جساعية تجعل نتائج العسل أكثخ مغ الجيػد 

(، اذا فالكيادة الخادمة تعسل عمى تصػيخ بعس أو ُجل 15، ص 2219الفخدية")دمحم، 
ز والعسل بكل حخية مع تػفيخ استخاتيجيات العسل وإجخاءاتو التي تسشح األفخاد مداحة حخة لئلنجا

 كافة اإلمكانات السادية والسعشػية، مسا يؤدؼ الى زيادة إنتاجية السؤسدة وتحقيق أىجافيا.
الكيادة الخادمة ال تمقي بأىجاؼ السشطسة عمى حداب مرمحة األفخاد، بل  تطهيخ السهظفين: 

القػة الخاصة بيع، القائج العكذ يبحؿ القادة الجيج والػقت لسداعجتيع عمى فيع نقاط الزعف و 
الخادـ يداعج مخؤوسيو عمى الػصػؿ ألقرى شاقاتيع الفكخية والجدجية مسا يؤدؼ الى التػازف 
في حياتيع، القائج الخادـ يشطخ الى مرمحة اآلخخيغ ويطيخ الربخ والتدامح معيع، ومثل ىحه 

ووالء تشطيسي لجػ الرفات يبحث االفخاد عشيا في قائجىع، كسا تؤدؼ الى خمق رضا وضيفي 
(، ومسا ال 2215السػضفيغ، وتداعج السشطسات عمى تصػيخ ونسػ رأس الساؿ البذخؼ )غالي، 

شظ فيو أف األفخاد عشجما يكػف لجييع قائج يحتخميع ويمبي احتياجاتيع ويقجر ضخوفيع ويداعجىع 
ع ونسػىع معخفيا  ويكػف معيع، سيشعكذ مباشخة عمى أداء وإنجاز أعساليع وارتفاع مدتػػ إنتاجيتي

 ومياريا  وسمػكيا .
باستخجاـ أسمػب الكيادة الخادمة في أماكغ عسل مختمفة، يجرؾ القائج أف إتباع  بشاء الفخيق: 

أسمػب الكيادة التقميجؼ االستبجادؼ يؤدؼ الى زيادة االغتخاب لجػ السػضف، عمى العكذ تساما  
يع اقتخاحات ومداىسات بشاء عمى خبخاتيع الكيادة الخادمة تدسح لجسيع أعزاء الفخيق في تقج

ومياراتيع السختمفة، وبشاء الفخيق يدسح لكل فخد بالتعاوف مع أعزاء الفخيق بذكل فع اؿ )دمحم، 
(، وعشجما يتع العسل بذكل جساعي فإف األخصاء الستػقعة تكػف أقل وندبة اإلنجاز أعمى 2219

 جػ السػضفيغ ويداعجىع عمى االبجاع.والجيج عمى األفخاد أقل، مسا يقمل ضغػط العسل ل
وألف الكيادة الخادمة تقػـ عمى مبجأ "القائج الخادـ خادـ أوال" يعشي تمبية احتياجات  الخضا: 

االفخاد ومعالجة قزاياىع وجعميا أولػية أولى، ستؤدؼ شبيعيا  الى رفع مدتػػ الخضا الػضيفي 
 عغ العسل 
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غ بكية األنساط الكيادية األخخػ في أسمػب العسل نسط الكيادة الخادمة مختمف ع التغييخ: 
وإجخاءاتو والعبلقات مع السػضفيغ ورسع األىجاؼ وإنجازىا عغ شخيق تسكيغ االفخاد مغ شخح 

 اقتخاحاتيع وآرائيع حػؿ العسل، الحؼ بجوره يؤدؼ الى التغييخ عمى مدتػػ األفخاد والسشطسة.
 ادية األخخى:العالقة بين القيادة الخادمة واالنساط القي

أنساط الكيادة بذكل عاـ متججدة ومختمفة ومتشػعة، وذلظ مغ خبلؿ تعجد ىحه األساليب عمى 
مخ القخوف الساضية الى وقتشا الحالي، والكيادة الخادمة أحج ىحه األنساط وىي لع تكغ وليجة 

صة متذابية في المحطة، كسا أنيا ال تعتبخ مختمفة تساما  مع األنساط الكيادة األخخػ، بل متخاب
بعس األفكار واالبعاد مع بعس األساليب ومختمفة في بعزيا اختبلفَا جحرؼ، وفي ىحا الرجد 
سػؼ يتصخؽ الباحث ارتباط الكيادة الخادمة مع األنساط الكيادية وأوجو الذبو بيشيسا، كسا سيحكخ 

 أوجو االختبلؼ والتباعج بيشيا، كسا أوردتيا بعس الجراسات الدابقة:
 القيادة الخادمة والقيادة التقميجية: أوال:

مفيػـ الكيادة التقميجية يشصػؼ عمى تخاكع ومسارسة الدمصة في قسة اليـخ مغ جانب واحج، 
، كحلظ الكيادة التقميجية تكػف فييا  بيشسا الكيادة الخادمة عمى العكذ تساما  عشجما نقمب رأس اليـخ

لقػة السحكػمة بالتأثيخ الكيادؼ، وىي متشػعة في العبلقة مع االفخاد رسسية وتستاز بالتعقيج وا
األساليب بيغ االوتػقخاشية والجيسقخاشية والسدتبجة في تعامل القادة مع مخؤوسييع وىػ مجخل 
لمفداد وتحبحب العبلقات اإلندانية، ومغ أىع الفخوؽ الجػىخية بيغ أسمػب الكيادة التقميجية 

خدود اإلنتاجي والخبحي أوال  وقبل كل شيء، ولع ُتبجؼ والخادمة أف األسمػب التقميجؼ ييتع بالس
ىحه األساليب أؼ اىتساـ ججؼ بالتابعيغ واىتساماتيع وأحبلميع الذخرية وترػراتيع واقتخاحاتيع 
حػؿ شخؽ العسل، إذا فإف الفخؽ واضح وجمي بيغ الكيادتيغ، التقميجية تدعى الى تحقيق أىجاؼ 

شكاؿ، بيشسا الكيادة الخادمة تدعى الى بشاء مجتسع السشطسة بأؼ شخيقة وبأؼ شكل مغ اال
 (.2216السشطسة عمى أسذ مغ العجالة واالتداف والسحبة والتعاوف السذتخؾ )رشيج و مصخ، 

 ثانيا: القيادة الخادمة والقيادة التحهيمية:
نيا أما الكيادة الخادمة والكيادة التحػيمية فتتذابو وتمتقي حيث تعخؼ الكيادة التحػيمية بأ

االلتداـ نحػ األىجاؼ التشطيسية وتسكيغ السخؤوسيغ لتحقيق األىجاؼ، ويستمظ القائج التحػيمي أربع 
سمػكيات وىي التأثيخ السثالي، الحافد اإلليامي، اإلثارة الفكخية، االعتبار الفخدؼ، ومغ خبلؿ 

و ومتسخكد حػؿ ىحه االبعاد تطيخ أوجو التذابو والتػازؼ بيشيسا، حيث أف كبل األسمػبيغ مػج
خ، الثقة، الشداىة، االحتخاـ، االفخاد، كسا أف مغ أبخز الخرائز السذتخكة بيشيسا تتسثل في التأثي

التفػيس وغيخىا، أما أبخز الفخوؽ الجػىخيغ بيغ الكيادة الخادمة والتحػيمية أف القادة التحػيميغ 
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تخكيدىع مػجو السشطسة وااللتداـ باألىجاؼ التشطيسية مغ خبلؿ تسكيغ األفخاد، بيشسا الكيادة 
 (.2219 الخادمة تتجو نحػ خجمة االفخاد بذكل أساسي )الدكخ،

 ثالثا: القيادة الخادمة والقيادة الخوحية: 
ركدت دراسات عمع الشفذ اإليجابي عمى الكيادة الخوحية في سبيل خمق بيئات عسل تداعج 
عمى استقصاب السيارات والكفاءات واالحتفاظ بيا مع تحفيد االفخاد لمعسل كفخيق واحج بأداء 

ؼ لجػ التابعيغ، كسا أف ىحا الشسط الكيادؼ عالي، وأصبحت السشطسات تػفخ شعػر التحجؼ كيج
يؤمغ أف إدارة االفخاد الصيبيغ ىػ أكثخ أىسية مغ بكية العػامل لمتشبؤ بالخبحية، فيي تخكد عمى 
نطخية الجوافع الحاتية التي تقػـ أساسا  عمى عجة عشاصخ مشيا الحب وااليثار واالمل وااليساف، 

حه السشصمقات التي تشصمق مشيا الكيادة الخوحية في والكيادة الخادمة لع تحىب بعيجا  عغ ى
استشياض الجوافع الحاتية، ولكشيا تػسعت أكثخ مغ الكيادة الخوحية، كسا أف الكيادة الخادمة تخػ 
القائج الخادـ خادـ لمسجتسع بأكسمو، كسا أنيا أكثخ تحجيجا  ووضػحا  مغ الكيادة الخوحية ألنيا 

ادية لمتابعيغ وىػ يعتبخ امتياز ليا عغ الكيادة الخوحية، باخترار تعسل عمى تشسية السيارات الكي
تبقى كبل الكيادتيغ تحت مطمة الكيادات األخبلقية التي تؤمغ بالعجالة والفزيمة داخل مشطسات 

 (.2216العسل وتحكسيا)رشيج وآخخوف، 
 رابعًا: القيادة الخادمة والقيادة الستداىمة:

في أف كبلىسا يفػض الدمصة، وتعشي الكيادة الستداىمة في  تطيخ العبلقة والتذابو بيشيسا
أنيا أسمػب غيخ استبجادؼ يحاوؿ فيو القادة إعصاء أقل قجر مسكغ مغ التػجيو والسخؤوسيغ، 
بحيث يعتقج القادة أف االفخاد يتقشػف أعساليع ويشجدونيا عشجما يتخكػف وحجىع لمتعامل معيا 

شسصيغ أف الكيادة الستداىمة ال تذخؼ بذكل مباشخ عمى بصخقيع الخاصة، ويتزح الفخؽ بيغ ال
السخؤوسيغ وال تقجـ ليع التػجيو والتغحية الخاجعة، أؼ أنيا تفتقخ الى الخقابة اإلدارية )الدكخ، 

2219.) 
 أىسية القيادة الخادمة في السجال التخبهي:

ج في التغمب عمى يخػ الكثيخ مغ الباحثيغ في مجاؿ الكيادة أف نسط الكيادة الخادمة يداع
العجيج مغ التحجيات والعػائق التي تػاجو السشطسات، حيث أف الكيادة الخادمة تداعج األفخاد عمى 
بشاء السيارات وزيادة السعارؼ وإنجاز األعساؿ السػكمة ليع بأفزل صػرة، فزبل  عغ تذجيعيع 

، كسا أف أىسية وتسكيشيع مغ حل السذكبلت التي تػاجييع عمى السدتػييغ السيشي والذخري
الكيادة الخادمة في السؤسدات التخبػية تتسثل في أنيا تميع السعمسيغ في تقجيع الخجمة لمصبلب 
والحخص عمى تصػرىع ونسػىع معخفيا  وسمػكيا ، إضافة  إلى انيا تخفع مدتػػ الثقة واالحتخاـ بيغ 

ومعمسيغ، وتديع في زيادة  القائج والسعمسيغ، وتخفع مدتػػ إنتاجية مشدػبي السجرسة مغ إدارييغ
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(، وتأتي أىسية الكيادة الخادمة 2219الخوح السعشػية لجييع وتحقيق الخضا الػضيفي )الجيشي، 
عمى عجة مدتػيات وىي عمى مدتػػ السشطسة، مدتػػ التابعيغ، مدتػػ السجتسع، وسػؼ 

 ( وىي كالتالي:2216)وليث نتصخؽ الى نبحة عشيا كسا أشار إلييا رشيج 
 األىسية عمى مدتهى السجرسة: أوال:

تصبيق الكيادة الخادمة في السؤسدات التخبػية يحقق مدتػػ تشطيسي أعمى في ضل أنيا تخكد 
عمى احتياجات االخخيغ، ومغ خبلؿ سعييا لتعديد نسػ االفخاد في العسل الجساعي ستديج قجرتيع 

ة االستبجادية الى نسػذج يدتشج عمى إنجاز األىجاؼ، كسا أنيا تشقل السشطسة مغ األنساط التقميجي
عمى فخيق العسل والسجسػعة، مع تأثيخ الدمػؾ األخبلقي لمكيادة الخادمة سيخمق بيئة تعاونية 
تذاركية، كسا أنيا تذارؾ السعمسيغ في صشع القخارات، االمخ الحؼ يعدز تحجيج أىجاؼ مقبػلة 

 بشاء  عمى إمكانياتيا ويسكغ تحكيقيا.
 مدتهى التابعين )السعمسين واإلداريين(: ثانيًا: األىسية عمى

تأتي األىسية الكبخػ ليحا الشسط كػنو ييتع بالجرجة األولى بالسػارد البذخية، وتسكشيع مغ 
االلتداـ والتعمع عمى كل السدتػيات في السشطسة، واحتخاـ الحات اإلندانية كسا تسشحو الذعػر 

دىع، الشسػ الستدايج لمتابعيغ، كسا أنيا تخمق شعػر باالستقبللية، واالعتخاؼ بإنجازاتيع وتقجيخ جيػ 
لجػ السعمسيغ بأنيع شخكاء في األىجاؼ التي يخيجوف تحكيقيا وأف مخدوداتيا ليع، وتدعى ايزا  
الكيادة الخادمة الى نذخ الػعي واالدراؾ العسيق لمسخؤوسيغ لمػصػؿ بو الى أقرى ما يسكغ 

 التكامل ميا.
 ى السجتسع:ثالثًا: األىسية عمى مدته 

مغ أبخز السبادغ األساسية لمكيادة الخادمة أف تشادؼ بخجمة السجتسع، وتداىع في تأسيذ 
ثقافة خجمة اآلخخيغ داخل أو خارج السشطسة، كسا أنيا تتزح أىسيتيا بأنيا تجعػ الى الفزائل 

مػكو مغ اإلندانية التي تحتاجيا السجتسعات السختمفة، فالقائج الخادـ سػؼ يجرؾ مجػ تأثيخ س
خبلؿ السخؤوسيغ مسا يشعكذ عمى عبلقاتيع االجتساعية التي تخبصػف بيا كاألسخة والسجسػعة 
والسشطسة والسجتسع ككل، عشج ذلظ سيكػف لجػ السجتسع قيع ُمثمى كالعجؿ واالنراؼ والشداىة 

فخاد وترب كميا في الرالح العاـ، وتتجاوز أىسية ىحا الشسط الكيادؼ اآلثار الستختبة عمى اال
 والسشطسة لتذسل البيئة السحيصة بيا وكل مغ لو اتراؿ بيا.

وخبلصة القػؿ إف لمكيادة الخادمة دور بارز وميع في جسيع السشطسات، السيسا التخبػية مشيا 
كػنيا أكثخ أىسية حيث أنيا تخجـ شخيحة كبيخة ججا  في السجتسع، وتتسثل أىسيتيا في التصػيخ 

التخبػية مغ خبلؿ مذاركة القخارات وصشعيا مع السخؤوسيغ، مع التشطيسي والشسػ لمسؤسدة 
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الحخص عمى تصػيخ العامميغ ونسػىع لمػصػؿ الى قسة الصاقة الفكخية والجدجية، كسا أف تحقق 
 الخضا الػضيفي لجػ التابعيغ مسا يشعكذ عمى مدتػيات األداء واإلنتاجية لمسشطسة ككل. 

 الجراسات الدابقة:
عخض عجد من الجراسات ذات العالقة بالجراسة، وتم تختيبيا من االحجث فيسا يمي سهف ندت

 الى االقجم:
( الى التعخؼ عمى دور الكيادة الخادمة في تحقيق 2222حساد والعكخ ) اجخاىا دراسةىجفت 

التشسية السدتجامة كسا يجركيا العامميغ، واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي، واستخجمت استبانة 
( 255ر الكيادة الخادمة في تحقيق التشسية السدتجامة وتكػنت عيشة الجراسة مغ )لمكذف عغ دو 

% ( وىػ 6202عامل وعاممة. وأضيخت نتائج الجراسة أف مدتػػ الكيادة الخادمة وزنيا الشدبي )،
( وىػ مدتػػ متػسط، وأف 6502مدتػػ متػسط، وأف مدتػػ التشسية السدتجامة وزنيا الشدبي)

(، و تػجج فخوؽ 2074بيخسػف بيغ الكيادة الخادمة والتشسية السدتجامة يداوؼ)معامل االرتباط 
ذات داللة احرائية في الكيادة الخادمة تبعا  لستغيخ العسخ، و تػجج فخوؽ ذات داللة احرائية 
في الكيادة الخادمة تبعا  لستغيخ السؤىل العمسي، و ال تػجج فخوؽ ذات داللو إحرائية في التشسية 

مة تبعأ  لستغيخ العسخ لجسيع االبعاد، وال تػجج فخوؽ ذات داللو احرائية في التشسية السدتجا
 السدتجامة تبعا  لستغيخ السؤىل العمسي لجسيع االبعاد.

( الى التعخؼ عمى درجة مسارسة الكيادة الخادمة لجػ 2219أبػ الغشع ) اجخاىا دراسةوقامت 
مأدبا وعبلقتيا بالسشاخ التشطيسي الدائج في  مجيخؼ السجارس الثانػية الحكػمية في محافطة

مجارسيع مغ وجية نطخ السعمسيغ ومداعجؼ السجيخيغ. وتكػنت عيشة الجراسة مغ فئتيغ: فئة 
السعمسيغ، وفئة السداعجيغ. ولجسع بيانات الجراسة تع تصػيخ استبانتيغ: األولى لكياس درجة 

الخادمة، والثانية لكياس درجة السشاخ التشطيسي مسارسة مجيخؼ السجارس الثانػية الحكػمية لمكيادة 
الدائج في مجارسيع. وأشارت نتائج الجراسة الى أف درجة مسارسة مجيخؼ السجارس الثانػية لمكيادة 
الخادمة كانت متػسصة. وأف درجة السشاخ التشطيسي الدائج في مجراسيع كانت متػسصة أيزا . 

( بيغ درجة α=2.21داللة إحرائية عشج مدتػػ )وكانت ىشاؾ عبلقة ارتباشية إيجابية ذات 
مسارسة مجيخؼ السجارس الثانػية الحكػمية في محافطة مأدبا ودرجة السشاخ التشطيسي الدائج في 
مجارسيع. وفي ضػء نتائج الجراسة تست التػصية بعقج دورات تجريبية لسجيخؼ السجارس الثانػية 

لخادمة مغ حيث أىسيتيا وأىجافيا وكيفية مسارستيا؛ الحكػمية في محافطة مأدبا تتشاوؿ الكيادة ا
والسشاخ التشطيسي مغ حيث مكػناتو وأىسيتو وكيفية تييئة مشاخ تشطيسي مشاسب لمعسمية التخبػية 

 داخل السجرسة.
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( الى التعخؼ عمى أثخ الكيادة الخادمة في ابعادىا الدبعة 2219دراسة الدكخ )كسا ىجفت 
ووضع السخؤوسيغ اوال ومداعجه السخؤوسيغ عمى الشسػ الشجاح  )الترػر والسعالج العاشفية

والتعامل االخبلقي والتسكيغ وخمق قيسة لمسجتسع( عمى االداء الػضيفي في السمكية االردنية 
ولتحقيق ىحا اليجؼ اعتسجت الباحثة عمى السشيج الكسي، حيث تع تصػيخ استبانة مكػنة مغ 

جسيع السػضفيغ العامميغ في السمكية األردنية والبالغ ( فقخة، وتكػف مجتسع الجراسة مغ 38)
( مػضف. واضيخت الجراسة العجيج مغ الشتائج اىسيا: وجػد مدتػػ متػسط في 822عجدىع )

مسارسة سمػكيات الكيادة الخادمة مغ قبل القادة في السمكية االردنية باإلضافة الى وجػد مدتػػ 
ردنية، وأضيخت الشتائج اف الكيادة الخادمة مغ خبلؿ مختفع مغ االداء الػضيفي في السمكية اال

بعجييا )التسكيغ مداعجه السخؤوسيغ عمى الشسػ والشجاح( تؤثخ بذكل ايجابي عمى أداء الػضيفة 
%( ، في حيغ يؤثخ بالتعامل االخبلقي بذكل سمبي عمى االداء الػضيفي، كسا 44بشدبة) 

الكيادة الخادمة االخخػ الستسثمة في) الترػر،  اضيخت الشتائج اف عجـ وجػد اثخ واضح في أبعاد
السعالجة العاشفية، خمق قيسة لمسجتسع( عمى األداء الػضيفي.  وفي ضػء ىحه الشتائج تقجـ 
الجراسة جسمة مغ التػصيات واالقتخاحات السدتقبمية التي يسكغ اف تفيج الباحثيغ والجيات ذات 

 العبلقة بالسػضػع.
ىجفت الى التعخؼ عمى واقع الكيادة الخادمة في مجارس السخحمة  بجراسة( 2219دمحم )وقاـ 

الثانػية بجولو الكػيت مغ وجيو نطخ السجيخيغ والسعمسيغ. واتبعت الجراسة السشيج الػصفي، 
( معمع ومجيخ مجرسة، واشتسمت ادوات الجراسة عمى استبانة الكيادة 524وتكػنت العيشة مغ )

عمى سبعة مجاالت. واضيخت نتائج الجراسة اف واقع  ( عبارة مػزعو47الخادمة تتزسغ )
مسارسة الكيادة الخادمة ككل لجػ مجيخؼ السجارس الثانػية قج جاء بجرجة متػسصة، وجاء مجاؿ 
الترخؼ بأخبلؽ بجرجو كبيخة، وجاءت ستة مجاالت في درجو متػسصة، وجاءت مجاالت الكيادة 

يارات السفاليسية، االيثار، مداعجة السخؤوسيغ الخادمة بالتختيب التالي: الترخؼ بأخبلؽ، الس
عمى التصػر والشجاح، التسكيغ، االلتداـ بخجمة السجتسع، االىتساـ بالسخؤوسيغ أوال . كسا اضيخت 
الشتائج وجػد فخوؽ دالة احرائيا بيغ متػسصات افخاد عيشو الجراسة في جسيع مجاالت الكيادة 

في مجاالت )الترخؼ بأخبلؽ، مداعجة السخؤوسيغ  الخادمة تعدػ لستغيخ الشػع، ووجػد فخوؽ 
عمى التصػر والشجاح، االلتداـ في خجمة السجتسع( تعدػ لستغيخ السدسى الػضيفي، بيشسا ال تػجج 
فخوؽ في مجاالت )السيارات السفاليسية، االيثار، التسكيغ، االىتساـ بالسخؤوسيغ أوال ، مداعجة 

داـ بخجمة السجتسع( تعدػ لستغيخ السؤىل العمسي، بيشسا ال السخؤوسيغ عمى التصػر والشجاح، االلت
 تػجج فخوؽ في مجاؿ الترخؼ بأخبلؽ.
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 :مشيج الجراسة
الباحث السشيج الػصفي االرتباشي،  استخجـتحكيقا  ألىجاؼ الجراسة ولئلجابة عغ تداؤالتيا 

نو يعتسج عمى كػنو يتسيد بصخيقة مشطسة لجسع وتحميل البيانات مغ مختمف السرادر، كسا أ
دراسة الطاىخة وتحميميا كسا ىي في الػاقع، إضافة الى أنو ييتع بػصفيا وصفا  دقيقا  ويعبخ عشيا 

 تعبيخا  كيفيا  بحيث يػضح خرائريا، ويرفيا وصفا  كسيا  ودرجة ارتباشيا مع الطػاىخ األخخػ.
 :أداة الجراسة

نات البلزمة، ولتبلؤميا مع شبيعة الباحث االستبانة كأداة لجسع السعمػمات والبيا استخجـ
الكيادة الخادمة  :الجراسة، وتيجؼ الى التعخؼ عغ دور الكيادة الخادمة في السجارس مغ خبلؿ 

وتذتسل عمى عجة أبعاد ىي )السيارات السفاليسية، وضع السخؤوسيغ أوال ، العبلقات االندانية، 
 .تصػيخ االفخاد ونسػىع، التسكيغ(

 :مجتسع الجراسة
ل مجتسع الجراسة في جسيع السعمسيغ بالسجارس الثانػية الحكػمية بسشصقة السجيشة السشػرة يتسث

 -1442)السجيشة السشػرة( مسغ ىع عمى رأس العسل خبلؿ الفرل الجراسي الثاني لمعاـ الجراسي 
2221. 

 :عيشة الجراسة
ثانػية الحكػمية ( معمع بالسجارس ال123العيشة العذػائية البديصة السكػنة مغ ) اختيارتع 

بسشصقة السجيشة السشػرة )السجيشة السشػرة( مغ إجسالي السجتسع السبحػث، وىي مسثمة لسجتسع 
 الجراسة. 

 :أساليب السعالجة اإلحرائية
لتحقيق أىجاؼ الجراسة وتحميل البيانات التي تع تجسيعيا، فقج تع استخجاـ العجيج مغ األساليب 

 Statistical Package forحـد اإلحرائية لمعمػـ االجتساعية اإلحرائية السشاسبة باستخجاـ ال
Social Sciences ( والتي يخمد ليا اخترارا  بالخمدSPSS v.26.) 

 تع حداب السقاييذ اإلحرائية التالية:
 استخجاـ معامل كخونباخ ألفا لحداب قيع الثبات لسجاالت ومحاور االستبانة. -
 االتداؽ الجاخمي لفقخات االستبياف.استخجاـ معامل ارتباط بيخسػف لحداب  -
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تحميل االستبانة باستخجاـ التكخارات والشدب السئػية لمتعخؼ عمى الخرائز الذخرية  -
والػضيفية ألفخاد عيشة الجراسة وتحجيج استجابات أفخادىا تجاه فقخات السحاور التي 

 تتزسشيا أداة الجراسة.
 الخسـػ واألشكاؿ البيانية التػضيحية. -
 الحدابية واالنحخافات السعيارية لسعخفة االتجاه العاـ لفقخات ومحاور الجراسة. الستػسصات -
( وذلظ الختبار الفخوؽ ذات الجاللة ANOVAاختبار تحميل التبايغ األحادؼ ) -

اإلحرائية في الكيادة الخادمة واألداء الػضيفي لقائج السجرسة التي تعدػ لستغيخؼ 
 سشػات الخبخة(. -)السدتػػ التعميسي

( وذلظ الكتذاؼ مالية الفخوؽ ذات الجاللة Scheffeاختبار الفخوقات البعجية شيفيو ) -
 (.ANOVAاإلحرائية الشاتجة مغ اختبار )

 إجخاءات الرجق والثبات:
 ثبات االستبيان باستخجام كخونباخ ألفا:

لكياس مجػ ثبات أداة الجراسة )االستبياف( استخجـ الباحث )معادلة كخونباخ ألفا( 
(Cronbach's Alpha (α) ( لمتأكج مغ ثبات أداة الجراسة، حيث أشار )أبػ عبلـ، رجاء
كخونباخ يعتبخ "أندب شخيقة لحداب ثبات األوزاف السدتخجمة في  -(  إلى أف ألفا1( )2225;

البحػث السدحية كاالستبيانات ومقاييذ االتجاه حيث يػجج مجػ مغ الجرجات السحتسمة لكل 
 ب معامل ثبات كخونباخ ألفا مغ خبلؿ السعادلة التالية:مفخدة". حيث يتع حدا

 
 ويػضح الججوؿ التالي نتائج ثبات كخونباخ ألفا لمسحاور ولبلستبياف ككل.

 
 
 
 

                                                 

 .381صفحة  دار ادلسرية. ،عمان ،(. تقوًن التعلم2005رجاء ) ،( أبو عالم1
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 (1ججوؿ رقع )
 معامل كخونباخ ألفا لكياس ثبات أداة الجراسة )االستبياف( 

( أن معامل الثبات العام لجسيع محاور وأبعاد االستبيان ٔيتزح من الججول رقم )
كحج أدنى وبيغ  2.827فيسا تخاوح ثبات األبعاد الفخعية لمسحػر األوؿ ما بيغ  (ٜ٘ٚ.ٓ)

. وىحا 2.953وثبات السحػر الثاني 2.965كحج أعمى وبمغ الثبات الكمي لمسحػر األوؿ  2.921
 & ,.Nunnally, J. Cنانمي  ؿ عمى أف أداة الجراسة تتستع بجرجة عالية مغ الثبات كسا أشاريج

Bernstein, I. H.; 1994))2 ( ىػ الحج أدنى السقبػؿ لسعامل ثبات ألفا 2.72والحؼ جعل )
 كخونباخ ألغخاض البحث.

  :صجق االتداق الجاخمي لفقخات االستبيان
لفقخات االستبياف وذلظ بحداب )معامل ارتباط بيخسػف( تع حداب معامل االتداؽ الجاخمي 

بيغ كل فقخة مغ فقخات االستبياف والجرجة الكمية لمسحػر الحؼ تشتسي لو ىحه الفقخة. ويتع حداب 
 )معامل ارتباط بيخسػف( مغ خبلؿ السعادلة:

                                                 

2  ( Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric theory (3rd 

ed.). New York: McGraw-Hill, pp. 264–265. 

معامل   عجد الفقخات األبعاد الفخعية السحاور
 كخونباخ  ألفا

 
قيادة ال

 الخادمة

البعج األوؿ: السيارات 
 السفاليسية

5 0.807 

البعج الثاني: تصػيخ 
 األفخاد ونسػىع

5 0.912 

 0.886 5 البعج الثالث: التسكيغ
البعج الخابع: وضع 
 السخؤوسيغ أوال  

5 0.921 

البعج الخامذ: العبلقات 
 اإلندانية

5 0.859 

الثبات الكمي لمسحػر األوؿ: الكيادة 
لخادمةا  

25 0.965 
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معامل ارتباط بيخسػف  3(Cohen, L. and Holliday, M.; 1982ويفدخ كػىيغ )

 : كالتالي
 - 2.89(، ارتباط قػؼ )2.42 -2.69(، ارتباط متػسط )2.39-2.22ارتباط ضعيف: )

ا )2.72  فأكثخ(. 2.92(، ارتباط قػؼ جج 
 (2)رلم جدول                                         

 معامبلت ارتباط فقخات السحػر األوؿ بالبعج الحؼ تشتسي لو كل فقخة

 2.21** داؿ إحرائي ا عشج مدتػػ داللة 
األوؿ تتستع بجرجة عالية مغ االتداؽ الجاخمي يػضح الججوؿ الدابق أف فقخات السحػر  

كل فقخة ارتباش ا قػي ا بالبعج الحؼ تشتسي لو حيث تخاوحت معامبلت االرتباط ما       حيث تختبط 
( كحج أعمى وجسيع معامبلت االرتباط ذات داللة 2.922) أدنى وبيغ( كحج 2.721بيغ )

                 (2.21إحرائية عشج مدتػػ معشػية )
 

                                                 

3  ( Cohen, L. and Holliday, M. (1982) Statistics for 

Social Scientists, London: Harper & Row. 

 البعج الخامذ البعج الخابع البعج الثالث البعج الثاني البعج األوؿ

رقع 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

رقع 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

رقع 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

قع ر 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

رقع 
 الفقخة

معامل 
 االرتباط

1 0.774
** 

6 0.884** 11 0.868** 16 0.828** 21 0.828** 
2 0.710

** 
7 0.851** 12 0.823** 17 0.864** 22 0.769** 

3 0.839
** 

8 0.866** 13 0.785** 18 0.898** 23 0.813** 
4 0.701

** 
9 0.870** 14 0.883** 19 0.900** 24 0.808** 

5 0.743
** 

10 0.868** 15 0.791** 20 0.899** 25 0.815** 
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 (: معامبلت ارتباط أبعاد السحػر األوؿ بالجرجة الكمية لمسحػر األوؿ3ججوؿ رقع )
 معامل االرتباط األبعاد الفخعية لمسحػر األوؿ

 **0.850 البعج األوؿ: السيارات السفاليسية

 **0.900 البعج الثاني: تصػيخ األفخاد ونسػىع
 **0.920 البعج الثالث: التسكيغ

 **0.926 ضع السخؤوسيغ أوال  البعج الخابع: و 
 **0.862 البعج الخامذ: العبلقات اإلندانية

 3...** دال إحصائًٌا عند مستوى داللة 

 

يػضح الججوؿ الدابق أف أبعاد السحػر االوؿ تتستع بجرجة عالية مغ االتداؽ الجاخمي حيث 
عمى وجسيع ( كحج أ 2.926( كحج أدنى وبيغ )2.852تخاوحت معامبلت االرتباط ما بيغ )

 (.2.21معامبلت االرتباط ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ معشػية )
 معامبلت ارتباط السحػر األوؿ بالجرجة الكمية لبلستبياف (: 4ججوؿ رقع )

 معامل االرتباط السحاور

 **0.950 الكيادة الخادمة

 3...** دال إحصائًٌا عند مستوى داللة 

( كحج أعمى 2.952حػر األوؿ باالستبياف قج بمغ قيسة )يػضح الججوؿ الدابق أف ارتباط الس
( كحج أدنى وجسيع معامبلت االرتباط ذات داللة 2.944فيسا بمغ ارتباط السحػر الثاني قيسة )

ا مغ 2.21إحرائية عشج مدتػػ معشػية ) ( تجؿ عمى أف االستبياف يتستع بجرجة عالية جج 
 االتداؽ الجاخمي.
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الدابقة لمرجق والثبات تأكج الباحث من ثبات وصجق االستبيان من خالل ىحه الشتائج و 
 والحي يخهل الباحث من تطبيق نتائجو عمى كامل مجتسع الجراسة.

 :: تحميل البيانات الجيسهغخافيةأوالً 
( مذارؾ، وفيسا يمي ججوؿ تػزيع عيشة الجراسة بحدب 123تسثمت عيشة الجراسة في عجد )

 البيانات الجيسػغخافية.
 (123(: تػزيع عيشة الجراسة وفق ا البيانات الجيسػغخافية )ف= 5رقع ) ججوؿ

( أف الشدبة األكبخ لمسذاركيغ كانت مغ حسمة مؤىل 1يتزح مغ الججوؿ رقع )
( بسا ندبتو 32%، بيشسا كاف حسمة )الساجدتيخ( بعجد )74( بسا ندبتو 91)البكالػريػس( بعجد )

%، وبالشدبة 1.6مة )الجكتػراه( بسا ندبتو %، وكانت الفئة األقل مغ عيشة الجراسة مغ حس24.4
% لحوؼ 21.1سشة فأكثخ(، يمييع  15% لسغ خبختو )46.3لمخبخة جاءت أعمى مجسػعة بشدبة 

 12إلى أقل مغ  5% لحوؼ الخبخة )مغ 19.5يمييع  (،سشة 15إلى اقل مغ  12الخبخة )مغ 
 سشػات خبخة. 5% لسغ لجيو أقل مغ 13سشػات( ، يمييع اقل ندبة 

 
 
 
 

 الشدب السئهية السجسهع السجسهعات الستغيخات
 74.0 91 بكالػريػس السدتػػ التعميسي

 24.4 30 ماجدتيخ
 1.6 2 دكتػراه 

عجد سشػات 
 الخبخة

 13.0 16 سشػات 5أقل مغ 
 12إلى أقل مغ  5مغ 

 سشػات
24 19.5 

 15إلى اقل مغ  12مغ 
 سشة

26 21.1 

 46.3 57 سشة فأكثخ 15
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 :: تحميل استجابات عيشة الجراسة تجاه محاور الجراسةثانياً 
تع استخجاـ مكياس ليكخت الخساسي في اإلجابة عمى عبارات االستبياف حيث كانت أقل 

( وبقدسة السجػ عمى عجد االستجابات 4( وذلظ بسجػ قيستو )5( وأعمى استجابة )1استجابة )
الججوؿ التالي الكيع الػزنية واالسسية والفتخات  (. كسا يػضح2.82( كاف شػؿ الفتخة )5/  4)

 .(Pimentel, J. L ; 2010السػزونة لمسكياس الخساسي كسا اوردىا )
 (: الكيسة الػزنية واالسسية لسكياس ليكخت الخساسي6ججوؿ رقع ) 

 
 
 
 
 
 
 

 :قيادة الخادمةتحميل آراء عيشة الجراسة تجاه السحهر األول: ال
 البعج األول: السيارات السفاهيسية:          

في ىحا القدع نتشاوؿ تحميل أراء أفخاد عيشة الجراسة حػؿ فقخات البعج األوؿ )السيارات 
السفاليسية( مغ السحػر األوؿ )الكيادة الخادمة( وذلظ مغ خبلؿ حداب التكخارات والشدب السئػية 

ا لسكياس ليكخت الخساسي والستػسصات الحدابية واالنح خافات السعيارية ودرجة الستػسصات تبع 
ا لمستػسصات الحدابية بأقل قيسة لبلنحخاؼ السعيارؼ   .والتختيب التشازلي لمفقخات تبع 

 
 
 
 
 

 الكيسة األسسية
 )الجرجة( 

 السكياس
 )الكيسة العجدية( 

 الفتخات السػزونة

 1.82إلى أقل مغ  1مغ  (1) درجة غيخ مػافق بذجة

 2.62إلى أقل مغ  1.82مغ  (2درجتاف ) غيخ مػافق

 3.42إلى أقل مغ  2.62مغ (3ثبلث درجات ) محايج

 4.22إلى أقل مغ  3.42مغ  (4أربع درجات ) مػافق

 5إلى  4.22مغ  (5خسذ درجات ) مػافق بذجة
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 ( استجابات عيشة الجراسة تجاه البعج األوؿ )السيارات السفاليسية(7ججوؿ رقع ) 

يػضح الججوؿ الدابق أف الجرجة الكمية لمبعج األوؿ )السيارات السفاليسية( حرل عمى 
درجة  ( وىػ ما يقابل2.623( درجات بانحخاؼ معيارؼ )5( مغ أصل )4.22متػسط حدابي )

ا لسكياس ليكخت الخسا ( حيث يقع الستػسط الحدابي في 2سي السػضح في ججوؿ ))كبيخة( تبع 
( مغ الفقخات عمى متػسط حدابي 5(، حيث حرل عجد )4.22إلى أقل مغ  3.42الفتخة )مغ 

بجرجة )كبيخة(. حيث جاء في السختبة األولى )يستمظ قائج السجرسة القجرة عمى حل السذكبلت 
( وىػ 2.768رجات وانحخاؼ معيارؼ )( د5( مغ أصل )4.13بصخيقة فاعمة( بستػسط حدابي )

ما يقابل في مكياس ليكخت الخساسي درجة )كبيخة(، بيشسا جاء في السختبة األخيخة )يجيخ قائج 
( وىػ 2.832( وانحخاؼ معيارؼ )5( مغ أصل )3.89السجرسة وقتو بفاعمية( بستػسط حدابي )

 التالي ىحه الشتائج.ما يقابل في مكياس ليكخت الخساسي درجة )كبيخة(. ويػضح الذكل 

غري  الفقرة م
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

موافق  موافق يدحما
 بشدة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 الرتتيب

قائد ادلدرسة  يسعى 1
لتصميم أىداف 
 موضوعية للمدرسة

  

% 2.4 4.9 12.2 51.2 29.3 4.00 
 

0.914 
 

4 

ميتلك قائد ادلدرسة  2
القدرة على حل 
ادلشكالت بطريقة 

 فاعلة
  

% 0.8 3.3 8.9 56.1 30.9 4.13 0.768 1 

عى قائد ادلدرسة يس 3
لبناء ثقافة تنظيمية 

 إجيابية
  

% - 4.9 11.4 56.1 27.6 4.07 
 

0.765 
 

2 

يدير قائد ادلدرسة  4
 وقتو بفاعلية

  

% - 6.5 21.1 49.6 22.8 3.89 0.832 5 
ميارس قائد ادلدرسة  5

االتصال الفعال 
دلشاركة ادلعلومات 

 داخل ادلدرسة

% 0.8 4.1 17.9 45.5 31.7 4.03 
 

0.858 
 

3 

 0.623 4.02 الدرجة الكلية للبعد األول )ادلهارات ادلفاىيمية(



 --------------  IJEPSاجملهخ اندونُخ نهؼهىو انرتثىَخ وانُفسُخ  ----------------

 و ( 2222  ،2ط(،77)ع 
- 36 - 

 

 
 (ٔالذكل )

 :البعج الثاني: تطهيخ األفخاد ونسهىم
فخاد في ىحا القدع نتشاوؿ تحميل أراء أفخاد عيشة الجراسة حػؿ فقخات البعج الثاني )تصػيخ األ

محػر )الكيادة الخادمة( وذلظ مغ خبلؿ حداب التكخارات والشدب السئػية  ونسػىع( مغ
نحخافات السعيارية ودرجة الستػسصات تبع ا لسكياس ليكخت الخساسي والستػسصات الحدابية واال

ا لمستػسصات الحدابية بأقل قيسة لبلنحخاؼ السعيارؼ.  والتختيب التشازلي لمفقخات تبع 

 (: استجابات عٌنة الدراسة تجاه البعد الثانً )تطوٌر األفراد ونموهم(.جدول رلم )

4.00 

4.13 

4.07 

3.89 

4.03 

ٌسعى لائد المدرسة لتصمٌم  
 أهداف موضوعٌة للمدرسة

ٌمتلن لائد المدرسة المدرة  
على حل المشكالت بطرٌمة 

 فاعلة

ٌسعى لائد المدرسة لبناء  
 ثمافة تنظٌمٌة إٌجابٌة

ٌدٌر لائد المدرسة ولته 
 بفاعلٌة

ٌمارس لائد المدرسة  
االتصال الفعال لمشاركة 
 المعلومات داخل المدرسة

 المهارات المفاهيمية: البعد األول

غري  الفقرة م
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

ادلتوسط  موافق بشدة موافق يدزلا
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 الرتتيب

يعترب قائد ادلدرسة تطوير   1
 ادلعلمني من أولوايتو

  

% 6.5 15.4 7.3 45.5 25.2 3.67 
  

1.198 
  

4 

يهتم قائد ادلدرسة بتحقيق  2
 ادلعلمني ألىدافهم الوظيفية

  

% 2.4 11.4 15.4 50.4 20.3 3.75 
  

0.988 
  

2 

يشجع قائد ادلدرسة   3
ادلعلمني على حتسني 

 العملية التعليمية
  

% 1.6 4.1 9.8 47.2 37.4 4.15 
  

0.875 
  

1 

يزود قائد ادلدرسة ادلعلمني   4
خبربات العمل اليت دتكنهم 

 من تطوير مهارهتم
  

% 4.9 7.3 24.4 41.5 22.0 3.68 
  

1.051 
  

3 

حيرص قائد ادلدرسة على  5
 أكرر من جناح ادلعلمني

الرتكيز على جناحو 
 الشخصي

% 13.0 19.5 22.0 27.6 17.9 3.18 1.300 5 

 0.940 3.69 الدرجة الكلية للبعد الراين )تطوير األفراد ومنوىم(
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يػضح الججوؿ الدابق أف الجرجة الكمية لمبعج الثاني )تصػيخ األفخاد ونسػىع( حرل عمى 
( وىػ ما يقابل درجة 2.942نحخاؼ معيارؼ )( درجات با5( مغ أصل )3.69متػسط حدابي )

ا لسكياس ليكخت الخساسي السػضح في ججوؿ ) ( حيث يقع الستػسط الحدابي في 2)كبيخة( تبع 
( مغ الفقخات عمى متػسط حدابي 4(، حيث حرل عجد )4.22إلى أقل مغ  3.42الفتخة )مغ 

صة(. حيث جاء في ( فقخة عمى متػسط حدابي بجرجة )متػس1بجرجة )كبيخة( وحرل عجد )
السختبة األولى )يذجع قائج السجرسة السعمسيغ عمى تحديغ العسمية التعميسية( بستػسط حدابي 

( وىػ ما يقابل في مكياس ليكخت 2.875( درجات وانحخاؼ معيارؼ )5( مغ أصل )4.15)
لسعمسيغ الخساسي درجة )كبيخة(، بيشسا جاء في السختبة األخيخة )يحخص قائج السجرسة عمى نجاح ا

( وانحخاؼ 5( مغ أصل )3.18أكثخ مغ التخكيد عمى نجاحو الذخري( بستػسط حدابي )
( وىػ ما يقابل في مكياس ليكخت الخساسي درجة )متػسصة( حيث يقع 1.322معيارؼ )

 .(. ويػضح الذكل التالي ىحه الشتائج3.42إلى أقل مغ  2.62الستػسط في الفتخة السػزونة )مغ 

 
 (ٕالذكل )
 
 
 
 
 
 

3.67 3.75 
4.15 

3.68 

3.18 

ٌعتبر لائد المدرسة  
تطوٌر المعلمٌن من 

 أولوٌاته

ٌهتم لائد المدرسة 
بتحمٌك المعلمٌن 
 ألهدافهم الوظٌفٌة

ٌشجع لائد المدرسة  
المعلمٌن على تحسٌن 

 العملٌة التعلٌمٌة

ٌزود لائد المدرسة  
المعلمٌن بخبرات العمل 
التً تمكنهم من تطوٌر 

 مهارتهم

ٌحرص لائد المدرسة  
على نجاح المعلمٌن 

أكثر من التركٌز على 
 نجاحه الشخصً

 تطوير األفراد ونموهم: البعد الثاني
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 ( استجاابت عينة الدراسة جتاه البعد الثالث )التمكني(9جدول رقم ) :ث: التسكينالبعج الثال

 
في ىحا القدع نتشاوؿ تحميل أراء أفخاد عيشة الجراسة حػؿ فقخات البعج الثالث )التسكيغ( مغ 
السحػر األوؿ )الكيادة الخادمة( وذلظ مغ خبلؿ حداب التكخارات والشدب السئػية والستػسصات 

ا لسكياس ليكخت الخساسي والتختيب الحدابية  واالنحخافات السعيارية ودرجة الستػسصات تبع 
ا لمستػسصات الحدابية بأقل قيسة لبلنحخاؼ السعيارؼ   .التشازلي لمفقخات تبع 

يػضح الججوؿ الدابق أف الجرجة الكمية لمبعج الثالث )التسكيغ( حرل عمى متػسط      
( وىػ ما يقابل درجة )كبيخة( 2.842حخاؼ معيارؼ )( درجات بان5( مغ أصل )3.72حدابي )

ا لسكياس ليكخت الخساسي السػضح في ججوؿ ) ( حيث يقع الستػسط الحدابي في الفتخة 2تبع 
( مغ الفقخات عمى متػسط حدابي بجرجة 5(، حيث حرل عجد )4.22إلى أقل مغ  3.42)مغ 

السعمسيغ عمى العسل بذكل جساعي( )كبيخة(. حيث جاء في السختبة األولى )يذجع قائج السجرسة 
( وىػ ما يقابل في 2.932( درجات وانحخاؼ معيارؼ )5( مغ أصل )4.23بستػسط حدابي )

مكياس ليكخت الخساسي درجة )كبيخة(، بيشسا جاء في السختبة األخيخة )يػفخ قائجة السجرسة 
( مغ أصل 3.52بي )لمسعمسيغ السػارد السصمػبة التي تسكشيع مغ تحقيق أىجافيع( بستػسط حدا

( وىػ ما يقابل في مكياس ليكخت الخساسي درجة )كبيخة(. 1.259( وانحخاؼ معيارؼ )5)
 ويػضح الذكل التالي ىحه الشتائج.

غري  الفقرة م
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

موافق  موافق زلايد
 بشدة

ادلتوسط 
احلسا
 يب

االحنراف 
 ادلعياري

 الرتتيب

مينح قائد ادلدرسة   1
ادلعلمني صالحيات  

كافية الختاذ 
القرارات اذلامة اليت 

 تتعلق بعملهم
  

% 1.6 
 
 

15.4 9.8 51.2 22.0 3.76 
 

1.017 
 

3 
 
 
 

يوفر قائد ادلدرسة   2
للمعلمني ادلوارد 

ادلطلوبة اليت دتكنهم 
 من حتقيق أىدافهم

  

% 4.1 15.4 22.8 42.3 15.4 3.50 
 

1.059 
 

5 
 
يعطي قائد ادلدرسة   3 

ادلعلمني حرية 
التعامل مع ادلواقف 
الصعبة ابلطريقة 
ادلناسبة من وجهة 

 نظرىم
  

% 2.4 19.5 19.5 41.5 17.1 3.51 
 

1.066 
 

4 

سة ميكن قائد ادلدر   4
ادلعلمني من اختاذ 
القرارت ادلهمة اليت 

تسهم يف جناح 
 ادلدرسة

  

% 1.6 12.2 13.0 49.6 23.6 3.81 
 

0.986 
 

2 

يشجع قائد ادلدرسة   5
ادلعلمني على العمل 

 بشكل مجاعي

% 2.4 3.3 17.1 43.1 34.1 4.03 0.932 1 

 0.840 3.72 الدرجة الكلية للبعد الرالث )التمكني(
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 (ٖالذكل )

 البعج الخابع: وضع السخؤوسين أوالً 
في ىحا القدع نتشاوؿ تحميل أراء أفخاد عيشة الجراسة حػؿ فقخات البعج الخابع )وضع 

سيغ أوال ( مغ السحػر األوؿ )الكيادة الخادمة( وذلظ مغ خبلؿ حداب التكخارات والشدب السخؤو 
ا لسكياس ليكخت  السئػية والستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية ودرجة الستػسصات تبع 

ا لمستػسصات الحدابية بأقل قيسة لبلنحخاؼ السعيارؼ.  الخساسي والتختيب التشازلي لمفقخات تبع 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.76 

3.50 3.51 

3.81 

4.03 

ٌمنح لائد المدرسة المعلمٌن  
صالحٌات كافٌة التخاذ 

المرارات الهامة التً تتعلك 
 بعملهم

ٌوفر لائدة المدرسة للمعلمٌن  
الموارد المطلوبة التً تمكنهم 

 من تحمٌك أهدافهم

ٌعطً لائد المدرسة المعلمٌن  
حرٌة التعامل مع الموالف 

الصعبة بالطرٌمة المناسبة من 
 وجهة نظرهم

ٌمكن لائد المدرسة المعلمٌن  
من اتخاذ المرارت المهمة 
 التً تسهم فً نجاح المدرسة

ٌشجع لائد المدرسة المعلمٌن  
 على العمل بشكل جماعً

 التمكين: البعد الثالث
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 (وضع ادلرؤوسني أوالً : استجاابت عينة الدراسة جتاه البعد الرابع )(01)رقم دول ج

السخؤوسيغ أوال ( حرل عمى يػضح الججوؿ الدابق أف الجرجة الكمية لمبعج الخابع )وضع 
( وىػ ما يقابل درجة 2.949( درجات بانحخاؼ معيارؼ )5( مغ أصل )3.68متػسط حدابي )

ا لسكياس ليكخت الخساسي السػضح في ججوؿ ) ( حيث يقع الستػسط الحدابي في 2)كبيخة( تبع 
ابي ( مغ الفقخات عمى متػسط حد4(، حيث حرل عجد )4.22إلى أقل مغ  3.42الفتخة )مغ 

( فقخة عمى متػسط حدابي بجرجة )متػسصة(. حيث جاء في 1بجرجة )كبيخة( وحرل عجد )
( مغ 3.89السختبة األولى )يعسل قائج السجرسة عمى تدييل ميسة السعمسيغ( بستػسط حدابي )

( وىػ ما يقابل في مكياس ليكخت الخساسي درجة 2.948( درجات وانحخاؼ معيارؼ )5أصل )
ء في السختبة األخيخة )يزع قائج السجرسة مرمحة السعمسيغ فػؽ مرمحتو( )كبيخة(، بيشسا جا
( وىػ ما يقابل في مكياس 1.274( وانحخاؼ معيارؼ )5( مغ أصل )2.97بستػسط حدابي )

إلى أقل  2.62ليكخت الخساسي درجة )متػسصة(. حيث يقع الستػسط في الفتخة السػزونة )مغ 
 .الشتائج(. ويػضح الذكل التالي ىحه 3.42مغ 

غري  الفقرة م
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

موافق  موافق زلايد
 بشدة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 الرتتيب

يضع قائد ادلدرسة   1
مصلحة ادلعلمني فوق 

 مصلحتو
  

% 15.4 24.4 19.5 29.3 11.4 2.97 
  

1.274 
  

5 

يعمل قائد ادلدرسة   2
على تسهيل مهمة 

 ادلعلمني
  

% 3.3 5.7 13.8 52.8 24.4 3.89 
  

0.948 
  

1 

يبذل قائد ادلدرسة   3
جهًدا كبريًا للدفاع 

 عن ادلعلمني
  

% 4.1 11.4 16.3 37.4 30.9 3.80 
  

1.123 
  

4 

يصغى قائد ادلدرسة   4
دلا يقولو ادلعلمون 

 مامبكل اىت
  

% 4.1 8.1 8.9 52.0 26.8 3.89 
  

1.023 
  

2 

يعمل قائد ادلدرسة  5
على توفري الراحة 
 النفسية للمعلمني

% 4.1 7.3 17.1 43.1 28.5 3.85 1.048 3 

 0.949 3.68 الدرجة الكلية للبعد الرابع )وضع ادلرؤوسني أواًل(
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 (ٗالذكل )

 :البعج الخامذ: العالقات اإلندانية
في ىحا القدع نتشاوؿ تحميل أراء أفخاد عيشة الجراسة حػؿ فقخات البعج الخامذ )العبلقات 
اإلندانية( مغ السحػر األوؿ )الكيادة الخادمة( وذلظ مغ خبلؿ حداب التكخارات والشدب السئػية 

ت السعيارية ودرجة الستػسصات تبع ا لسكياس ليكخت الخساسي والستػسصات الحدابية واالنحخافا
ا لمستػسصات الحدابية بأقل قيسة لبلنحخاؼ السعيارؼ.  والتختيب التشازلي لمفقخات تبع 

 (العالقات اإلنسانية: استجاابت عينة الدراسة جتاه البعد اخلامس )(00)رقم دول ج

 

2.97 

3.89 3.80 3.89 3.85 

ٌضع لائد المدرسة مصلحة  
 المعلمٌن فوق مصلحته

ٌعمل لائد المدرسة على  
 تسهٌل مهمة المعلمٌن

ٌبذل لائد المدرسة جهًدا  
 كبًٌرا للدفاع عن المعلمٌن

ٌصغى لائد المدرسة لما  
 ٌموله المعلمون بكل اهتمام

ٌعمل لائد المدرسة على 
توفٌر الراحة النفسٌة 

 للمعلمٌن

 وضع المرؤوسين أوالا : البعد الرابع

غري  الفقرة م
موافق 
 بشدة

غري 
 موافق

موافق  موافق زلايد
 بشدة

ادلتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

 الرتتيب

 ميتلك قائد ادلدرسة  1
مهارات تساعد 

ادلعلمني على جتاوز 
 مشكالهتم اخلاصة

  

% 3.3 8.1 22.0 40.7 26.0 3.78 
  

1.029 
  

4 

يعامل قائد ادلدرسة   2
ادلعلمني كما حيب أن 

 يعاملوه
  

% 7.3 4.1 20.3 42.3 26.0 3.76 
  

1.111 
  

5 

يبدي تعاطفو مع ما   3
يتعرض لو ادلعلمني 
 من مشاكل شخصية

  

% 1.6 4.9 14.6 44.7 34.1 4.05 
  

0.913 
  

3 

تقوم العالقة بني قائد   4
ادلدرسة وادلعلمني على 

 االحرتام
  

% 1.6 1.6 5.7 39.8 51.2 4.37 
  

0.804 
  

1 

يقدر قائد ادلدرسة   5
ظروف ادلعلمني 

 ويساندىم

% 0.8 4.9 12.2 39.8 42.3 4.18 0.887 2 

 0.764 4.03 سانية(الدرجة الكلية للبعد اخلامس )العالقات اإلن
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 (٘الذكل )

 
يػضح الججوؿ الدابق أف الجرجة الكمية لمبعج الخامذ )العبلقات اإلندانية( حرل عمى 

ل درجة ( وىػ ما يقاب2.764( درجات بانحخاؼ معيارؼ )5( مغ أصل )4.23متػسط حدابي )
ا لسكياس ليكخت الخساسي السػضح في ججوؿ ) ( حيث يقع الستػسط الحدابي في 2)كبيخة( تبع 

( مغ الفقخات عمى متػسط حدابي 5(، حيث حرل عجد )4.22إلى أقل مغ  3.42الفتخة )مغ 
بجرجة )كبيخة(. حيث جاء في السختبة األولى )تقػـ العبلقة بيغ قائج السجرسة والسعمسيغ عمى 

( وىػ ما 2.824( درجات وانحخاؼ معيارؼ )5( مغ أصل )4.37خاـ( بستػسط حدابي )االحت
يقابل في مكياس ليكخت الخساسي درجة )كبيخة(، بيشسا جاء في السختبة األخيخة )يعامل قائج 

( وانحخاؼ 5( مغ أصل )3.76السجرسة السعمسيغ كسا يحب أف يعاممػه( بستػسط حدابي )
ابل في مكياس ليكخت الخساسي درجة )كبيخة(. ويػضح الذكل ( وىػ ما يق1.111معيارؼ )

 التالي ىحه الشتائج.
 
 
 
 
 

3.78 3.76 

4.05 

4.37 

4.18 

ٌمتلن لائد المدرسة مهارات  
تساعد المعلمٌن على تجاوز 

 مشكالتهم الخاصة

ٌعامل لائد المدرسة المعلمٌن  
 كما ٌحب أن ٌعاملوه

ٌبدي تعاطفه مع ما ٌتعرض  
له المعلمٌن من مشاكل 

 شخصٌة

تموم العاللة بٌن لائد  
المدرسة والمعلمٌن على 

 االحترام

ٌمدر لائد المدرسة ظروف  
 المعلمٌن وٌساندهم

 العالقات اإلنسانية: البعد الخامس
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 اإلجابة عمى أسئمة البحث:ثالثًا: 
، ما دور الكيادة الخادمة في السجارس الثانػية الحكػمية بسشصقة السجيشة السشػرة الدؤال األول:

 والحؼ يتفخع عشو الدؤاؿ التالي:
ي السجارس الثانػية الحكػمية مغ حيث )السيارات السفاليسية، ما دور الكيادة الخادمة ف -1

وضع السخؤوسيغ أوال ، العبلقات االندانية، تصػيخ االفخاد ونسػىع، التسكيغ( في مشصقة 
 شػرة.السجيشة الس

لئلجابة عمى ىحا الدؤاؿ نتشاوؿ تحميل الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية ودرجة 
ا لس ا لمستػسصات الحدابية بأقل قيسة الستػسصات تبع  كياس ليكخت الخساسي والتختيب التشازلي تبع 

                            لبلنحخاؼ السعيارؼ ألبعاد ومحاور الجراسة.
 (01)رقم دول ج

 .الثانوية احلكومية مبنطقة ادلدينة ادلنورة دور القيادة اخلادمة يف ادلدارس

يػضح الججوؿ الدابق أف الجرجة الكمية لمكيادة الخادمة مغ وجية نطخ عيشة الجراسة )ف= 
( 2.737ت بانحخاؼ معيارؼ )( درجا5( مغ أصل )3.83( حرل عمى متػسط حدابي )123

ا لسكياس ليكخت الخساسي السػضح في ججوؿ ) ( حيث يقع 2وىػ ما يقابل درجة )كبيخة( تبع 
(، أؼ أف متػسط افخاد عيشة الجراسة 4.22إلى أقل مغ  3.42الستػسط الحدابي في الفتخة )مغ 

 يخوف تحقق الكيادة الخادمة بجرجة كبيخة.

 ادلتوسط احلد األقصى احلد األدىن أفراد العينة  
االحنراف 
 ادلعياري

 الرتتيب

البعد اخلامس: 
 انيةالعالقات اإلنس

123 1.00 5.00 4.03 0.764 1 

البعد األول: ادلهارات 
 ادلفاىيمية

123 1.80 5.00 4.02 0.623 2 

 3 0.840 3.72 5.00 1.00 123 البعد الرالث: التمكني

البعد الراين: تطوير 
 األفراد ومنوىم

123 1.00 5.00 3.69 0.940 4 

البعد الرابع: وضع 
 ادلرؤوسني أوالً 

123 1.00 5.00 3.68 0.949 5 

 0.737 3.83 5.00 1.40 123 القيادة اخلادمة
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عمى درجة )كبيخة(، حيث جاء في السختبة األولى  حيث حرمت جسيع األبعاد الخسدة
)العبلقات اإلندانية(، يميو في السختبة الثانية )السيارات السفاليسية(، يميو في السختبة الثالثة 
)التسكيغ(، يميو في السختبة الخابعة )تصػيخ األفخاد ونسػىع(، يميو في السختبة الخامدة واألخيخة 

 ضح الذكل التالي ىحه الشتائج.)وضع السخؤوسيغ أوال (. ويػ 

 
 (7الشكل )                                               

 الدؤال الثاني:
الكيادة الخادمة  في أبعاد( 2.25ىل تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة )

 مع مخاعاة الستغيخات التالية )السدتػػ العمسي، سشػات الخبخة(.
(. حيث يعتبخ تحميل ANOVAىحا التداؤؿ تع إجخاء تحميل التبايغ األحادؼ )لئلجابة عمى 
( أحج أنػاع اإلحرائيات االستجاللية التي تدتخجـ لتحميل االختبلفات ANOVAالتبايغ األحادؼ )

 ذلظ إلى أشار كسا ،اإلحرائية بيغ متػسصات السجسػعات السدتقمة )ثبلث مجسػعات فأكثخ(
 (.Gil González-Rodríguez et. al, 2012) واحج غيخ

 
 
 
 

4.02 

3.69 

3.72 

3.68 

4.03 

3.83 

المهارات  
 المفاهيمية

تطوير األفراد  
 ونموهم

وضع المرؤوسين  التمكين 
 أوالا 

 القيادة الخادمة  العالقات اإلنسانية

 القيادة الخادمة 
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 أواًل: ادلستوى العلمي:
 (02)رقم دول ج

تعزى دلتغري ادة اخلادمة اليت ييف القصحاائية اإلداللة الفروق ذات ( للANOVAنتائج اختبار )
 ادلستوى العلمي

 0...*: دال إحصائًٌا عند مستوى 

 ( ما يمي:ANOVAاختبارات )يتزح مغ نتائج 
( في وجيات الشطخ حػؿ 2.25عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة ) -1

ا لستغيخ )السدتػػ العمسي( حيث جاءت الجاللة اإلحرائية )أكبخ مغ  الكيادة الخادمة تبع 
2.25.) 

خ حػؿ ( في وجيات الشط2.25وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة ) -2
ا لستغيخ )السدتػػ العمسي( حيث جاءت  مدتػػ األداء الػضيفي لقائج السجرسة التي تبع 

 (.2.25الجاللة اإلحرائية )أصغخ مغ 
 

 
 
 
 
 
 

 زلاور الدراسة
 

 مصدر التباين
 

Sum of 
Squares 

 رلموع ادلربعات

df 
درجات 

 احلرية

Mean 
Square 
متوسطات 

 ادلربعات
F 

 قيمة ف 

Sig. 
الداللة 
 اإلحصائية

 Between اخلادمة القيادة
Groups 

 بني اجملموعات

2.065 2 1.033 1.929 0.150 

Within Groups 
 داخل اجملموعات

64.232 120 .535   

    Total 66.297 122      اجملموع  
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 قائسة السخاجع
 أوال: السخاجع العخبية

، مكتبة األنجمه ٕعمم الشفذ التخبهي. ط(، 1982أبػ حصب، فؤاد، وصادؽ، آماؿ )-
 القاىخة. -السرخية

 .ٖٔٛ صتقهيم التعمم، عسان، دار السديخة. (. 2225أبػ عبلـ، رجاء )   -
ترهر مقتخح لتحدين إدارة السجارس الثانهية باستخجام (. 2219الجيشي، سارة رجاء هللا. ) -

 .211-175(، 22)14 مجخل القيادة الخادمة. مجمة البحث العمسي في التخبية،
مجيخي السجارس االستكذافية األردنية في درجة مسارسة (. 2217الجيخية، النا فػزؼ. ) -

محافعة العاصسة لمقيادة الخادمة من وجية نعخ السعمسين وعالقتيا بالجافعية تجاه 
 عسميم )أطخوحة دكتهراه غيخ مشذهرة(. اإلدارة التخبهية، جامعة اليخمهك.

ن القيادة الخادمة: مشعهر ججيج لمقيادة في القخ(. 2216رشيج، صالح، مصخ، ليث. ) -
 .الحادي والعذخين )الطبعة األولى( دار نيبهر لمطباعة والشذخ

القيادة الخادمة وأثخىا عمى األداء الهظيفي: دراسة حالة (. 2219الدكخ، ىجيل بداـ. ) -
 .السمكية األردنية )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة(. إدارة االعسال، جامعة اليخمهك

يخ أداء قادة السجارس الحكهمية بسحافعة تطه (. 2219العتيبي، شيخة، دروير، زيشب. ) -
: ٓ.ٕٓالجوادمي لتحدين البيئة التعميسية السحفدة عمى االبتكار في ضهء رؤية 

 .953842. .216-1(، 1، )السشعهمة أنسهذج مقتخح. دار
األنساط القيادية الدائجة وعالقتيا باألداء الهظيفي لمسهظف (. 2212آماؿ، بػلخػة. ) -

خ مشذهرة(. كمية اآلداب والعمهم االجتساعية واإلندانية_ جامعة )رسالة ماجدتيخ غي
 العخبي بن مييجي.

دور القيادة الخادمة في تحقيق التشسية (. 2222حساد، رشاد حساد، العكخ، دمحم عاشف. ) -
السدتجامة: دراسة ميجانية عمى جامعة األقرى في قطاع غدة. مجمة الباحث 

 .363-339(، 14)8، االقترادي
تطهيخ أداء قادة السجارس الثانهية في محافعة الجوادمي عمى (. 2217جخفي، فبلح. )الع -

 .458-429(، 25، )القيادة التحهيمية: دراسة ميجانية. دار السشعهمة ضهء
القيادة اإلدارية وعالقتيا باالداء الهظيفي لجى عسال مجيخية (. 2219سمػػ، تباني. ) -

ماجدتيخ غيخ مشذهرة(. كمية العمهم اإلندانية االشغال العسهمية بالسديمة )رسالة 
 واالجتساعية _ جامعة دمحم به ضياف السديمة.
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القيادة الخادمة لسجيخي السجارس والخضا الهظيفي (. 2216صبلح الجيغ، ندخيغ صالح. ) -
، لمسعمسين في مرخ: نسهذج بشائي مقتخح. مجمة كمية التخبية في العمهم التخبهية

42(1 ،)65-166. 
القيادة الخادمة وعالقتيا بااللتدام التشعيسي دراسة تطبيقية (. 2215لي، دمحم أحسج. )غا -

عمى الجامعات في قطاع غدة )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذهرة(. الجامعة اإلسالمية، 
 غدة.

 واقع القيادة الخادمة في مجارس السخحمة الثانهية بجولة(. 2219دمحم، فتحي عبج الخسػؿ. ) -
 .228-155(، 3) العمهم التخبهية.الكهيت. مجمة 
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