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 ملخص البحث
تقوم القيادة اخلادمة بدور مهم يف ادارة املدرسة إذ سبثل عنصراً فعااًل يف سَت عمل املدرسة وتعد القيادة اخلادمة 
حمورًا مهمًا يف العملية االدارية  ملا تقوم علية من خدمة املدرسُت والعاملُت واملراجعُت فتعمل على مساعدة املدرسُت يف 

اليهم ، وتشركهم يف ازباذ القرارات اليت زبص عمل املدرسة ،وتشركهم ايضا يف ربديد االىداف اليت  اذماز االعمال املوكلة
من خالهلا ميكن ربقيق رؤية ورسالة املدرسة، والقيادة اخلادمة تنبع من رغبة املدير يف خدمة االخرين على حساب رغبتو 

  الشخصية.
دى مديري املدارس املتوسطة من وجهة نظر مدرسيهم ، من ىدف البحث التعرف على مستوى القيادة اخلادمة ل

خالالالل ااجابالالة علالالى التسالالاؤالت و مالالا مسالالتوى القيالالادة اخلادمالالة لالالدى مالالديري املالالدارس املتوسالالطة مالالن وجهالالة نظالالر مدرسالاليهم  
( يف مسالتوى القيالادة اخلادمالة لالدى مالديري 0...بشكل عام ؟. وىل ىناك فرق ذو داللة إحصائية عند مسالتوى الداللالة  

ملدارس املتوسطة من وجهالة نظالر مدرساليهم  تبعالا ملت الَتات   ا النت ، التخصالص ، سالنوات اخلدمالة ( ؟ . واعتمالد الباحالث ا
املالالنها الويالاللت التحليلالالت و تلالالل احتمالالع للبحالالث ا الالاا مالالن مدرسالالت املالالدارس املتوسالالطة يف مدينالالة املويالالل للعالالام الدراسالالت 

( مالالدرس 0120وسالالطة ملدينالالة املويالالل اانبيهالالا االميالالن وااليسالالر  حيالالث بلالالد عالالدد املدرسالالُت يف املالالدارس املت 0.02-0.00
ول الالالرق ربقيالالالق  ( مالالالن املدرسالالالُت يف املالالالدارس املتوسالالالطة يف مدينالالالة املويالالالل ..00ومدرسالالالة ، و تكونالالال  عينالالالة البحالالالث مالالالن  

اىالداف البحالالث تطلالالم ايالالام الباحالالث ببنالالاي مقيالالاس القيالالادة اخلادمالة وبعالالد التحقالالق مالالن يالالدق و بالالات اداة البحالالث ايالالبح  
( فقرة ، واستخدم الباحث الوسائل االحصائية املناسبة لتحقيق اىالداف البحالث مسالتعينا 02 تها النهائية مكونة من  بصي

( متمثلالة الالختبالار التالائت لعينالة واحالدة ، واالختبالار التالائت لعينيتالُت SPSSبربانما ا قيبة االحصائية للعلالوم االجتماعيالة  
ختبار التائت لداللة معامل االرتباط ، معامل اللالا كرونبالاخ . وبعالد ربليالل البيالاانت مستقلتُت ، ومعامل ارتباط بَتسون ، اال

إحصائيا أظهرت النتائا ان لدى مديري املدارس املتوسالطة مسالتوى مرتلالع مالن القيالادة اخلادمالة مالن وجهالة نظالر مدرساليهم ، 
دمة( بُت افراد عينة البحالث و االدم وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية تُعزى ملت َت   ا نت / التخصص / سنوات اخل

اشراك مديري املدارس يف الدورات التدريبية لتعزيز مستوى ايادهتم اخلادمة، وكذلك رفع كلالائتهم يف االال الباحث توييات منها 
 النمو املهٍت للعاملُت يف املدرسة.

 الكلمات ادلفتاحية: القيادة اخلادمة ، ادلدير ، ادلدرسني.
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Abstract 
Service Leadership plays an important role in the school 

administration, as it represents an effective element in the functioning of 

the school. Service leadership is an important axis in the administrative 

process due to its service of teachers, staff and auditors. It works to assist 

teachers in completing the tasks assigned to them, and involves them in 

making decisions related to the work of the school.  It also involves them in 

defining the goals through which the school's vision and mission can be 

achieved, and Service Leadership stems from the principal's desire to serve 

others at the expense of his personal desire.The aim of the research is to 

identify the level of Service Leadership of middle school principals from 

the point of view of their teachers, by answering the questions: What is the 

level of servant leadership of middle school principals from the point of 

view of their teachers in general?  Is there a statistically significant 

difference at the significance level (0.05) in the level of servant leadership 

among middle school principals from the point of view of their teachers 

according to the variables (gender, specialization, years of service)?  .  The 

researchers adopted the descriptive analytical approach, and the community 

for the current research consisted of middle school teachers in the city of 

Mosul for the academic year 2021-2022.  Middle Schools in the city of 

Mosul.  For the purpose of achieving the objectives of the research, it 

required the researchers to build the servant leadership scale, and after 

verifying the validity and reliability of the research tool, it became in its 

final form consisting of (31) paragraphs.  The t-test for two independent 

samples, Pearson's correlation coefficient, the t-test for the significance of 

the correlation coefficient, Cronbach's alpha coefficient.  After analyzing 

the data statistically, the results showed that the principals of middle 

schools have a high level of servant leadership from the point of view of 

their teachers, and there are no statistically significant differences due to 

the variable (gender / specialization / years of service) among the members 

of the research sample. The researchers made recommendations, including 

the involvement of school principals in  Training courses to enhance the 

level of their servant leadership, as well as raise their competency in the 

field of professional growth for school workers. 

Keywords:  Servic  Leadership,  the principal, the teachers  . 
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 اوالً : مشكلة البحث
املؤسَسات الًَتبوية يف الَعصر الراىِن تُواجو منافسة متصاعدة كالسعت لرفع نسم النجاح وكذلك رفع مستوى     

املدرسة( و رَبدايت وُيعوالت كبَتة كنقص الكادر التدريست واملركزية يف ازباذ القرارات( و الَت َُتات السريعة كالتطور 
املعريف(، إذ إن مثل ىذه التطورات املختللة اد ذبعل ىذه املؤسسات ربتاج إىل أمناط ومناذج من التكنولوجت والعلمت و 

القيادات اادارية الناجحة سبتلك اذباىات فكرية حديثة ومهارات متميزة، ولديهم إمكانية ومقدرة يف االرتقاي أبدائها وخلق 
كار لدى املدرسُت من أجل ربقيق األىداف املرجوة ،و ذلك لكت مناخ وأجواي تَنظيمية فَعالة ُتشجع على اابداع واالبت

 0.23سبكنها من املواجهة والتكيل مع تلك الت َتات و التطورات السريعة ولذلك تتطلم امناطًا من القيادة. عبدهللا،
 (.00و

ملهمات وربقيق األىداف فعندما يسلك مدير املدرسة منطًا اياداًي معياً، فذلك يؤ ر ذلك ت َتًا مباشرًا يف اذماز ا
املرجوة، لذا البد من التأكيد على أمهية وظيلة مدير املدرسة وأن يتم تعيُت األشخاص املعنُت تربواي ومهنيا يف تلك 
املنايم، ومع تنوع األمناط القيادية اليت سبارس فإن القيادة اخلادمة من بُت األساليم القيادية اليت ميكن استخدامها يف 

درسية، على اعتبار أهنا تضمن إعادة توزيع املهام داخل املؤسسة الًتبوية، كما تضمن مشاركة أكرب عدد دمكن القيادة امل
 (20و 0.22من اعضاي احتمع املدرست يف القيادة. العربية، 

 املؤسسات الًتبوية والألخص من خالل ما تقدم و فضاًل عن عمل الباحث كمرشد يف امليدان الًتبوي يتبُت لو أن
املدارس أبمت ا اجة أىل القيادة اخلادمة اليت ميارسها القائد يف مدرستو ،إذ سبثل جانباً مهماً يف عمل أي مؤسسة تعليمية 

 ومن مقومات ذماحها.
 اثنياً : امهية البحث

، ألهنا من من ابل الباحثُت ، فالقيادة ىت لم ذلك العلم القيادة يف اال علم اادارة على اىتمام كبَت َموُضوعحظت  
ضرورايت ذماح املؤسسة اليت حباجة أن " تقاد " أكثر من أن " تدار " فاملؤسسة رُبقق غاايهتا وأىدافها من خالل ايادة 
شًتكة لكل من الرئيت واملرؤوس، فاملدارس حباجة لنمط ايادة خيدمهم ويهتم بتقدًن 

ُ
واعية ومدركة ملبدأ اخلدمة واملصلحة امل

ُت ويعزز من  قتهم أبنلسهم، ويتمحور حول مصلحة مدرسيهم أكثر من َمصلحة اادهتا، والقيادة الدعم املطلوب للمدرس
اخلادمة ىت منط ايادي ينطلق من ميل القائد خلدمة اآلخرين، ويقوم القائد اخلادم إبحداث توازن بُت دُمارستو لدوره 

دبصلحتو الَشخصية، وتشجع القيادة اخلادمة  القيادي وِخدمة اآلخرين، ويشدد على خدمة ُمدرسيو بدال من االىتمام
املدرسُت يف املدرسة على اابداع والتنمية الذاتية وخدمة اآلخرين؛ فاهلدف ا وىري هلا ىو ربسُت طبيعة عمل املدرسُت 

 (000و 0.02وربليزىم وربقيق أىداف املدرسة املنشودة من خالهلم. العنزي،
ة دور مهم وحموري؛ فهت تُوفر مناخاً يحياً َتسوُده عالاات طيبة من شأنو وللقيادة اخلادمة يف املؤسسات الًتبوي

أن ُُيسن ُمستوى العمل ويطوره، ولكت يكون معيارا دايقا ُيدد ذماح املدرسة من خالل ربقيق األىداف املرجوة، ، ليقوم 
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ة اللقواعد واأليول الًتبوية، وىذا بدوره املدرسُت بواجباهتم وأعماهلم الرتياح، كما أهنا تُلزم كل فرد يف املؤسسة الًتبوي
يسهم بشكل فعال يف رفع الروح املعنوية للمدرسُت وزايدة ُمستوى الدافعية لديهم لبذل مزيد من ا هد رمو العطاي 

ستمر. سعادة، 
ُ
 ( 20و 0.02امل

اط ايادية حديثة من أجل وتظهر أمهية املؤسسات الًتبوية يف بِناي األجيال القادمة ومن ُمنطلق ا اجة املاسة ألمن
إحداث الَتطوير والت يَت املطلوبُت، برزت أمهية وجود ايادة خادمة يف املدارس يكون هلا ت َت يف مدرسيهم وتعمل على بناي 
عالاات اائمة على أساس االحًتام والثقة واحملبة بُت مجيع العاملُت يف املدرسة، ذلك أن النمط القيادي الذي ميارسو مدير 

 (1 و0.24درسة يؤ ر ت َتاً مباشرا يف إذماز املهمات ورَبقيق ال اايت املرجوة. ابو ال نم، امل
تستمد ىذه الدراسة امهيتها من امهية موضوع القيادة اخلادمة، يف تعزيز العمل املشًتك بُت املدير واملدرسُت ، فضال 

ورسالة واىداف املدرسة،  و ميكن للباحث أن يوجز أمهية عن اخلدمة اليت يقدمها املدير ملدرسيو واشراكهم يف ربديد رؤية 
 البحث يف النقاط اآلتيةو

إن القيادة يف اي مؤسسة تعد ركيزة اساسية يف سَت عمل تلك املؤسسة؛ ألهنا تتعامل مع االنسان فكرا وسلوكا ،ومن  .2
 خالهلا تتحقق طموحات وآمال األمة.

 درسُت ليكونوا اكثر انتاجا وتطورا ولتحقيق األىداف املطلوبة.امهية مدير املدرسة يف ربسُت اداي ومستوى امل .0
 يعود سبيز وتلوق املدرسة إىل ادارهتا ا يدة يف ازباذ القرارات املشًتكة ورسم مستقبل املدرسة. .0
 كما تكمن امهية االدارة املدرسية يف مواكبة الت َتات السريعة ا ايلة يف اال التعليم. .4
ادمة يف احداث توازن بُت الواجبات القيادية وخدمة املدرسُت والعاملُت وذلك لتحسُت طبيعة تربز امهية القيادة اخل .0

 عمل مدرسيهم وربليزىم على العمل اد.
 القيادة اخلادمة تقدم أمنوذجا ُيث املدرسُت على املشاركة يف رؤية ورسالة املدرسة ومواجهة التحدايت.  .1

 ف البحث ا اا مت يياغة التساؤالت االتية وللتحقق من اىداثلثاً : اهداف البحث  : 
 ما مستوى القيادة اخلادمة لدى مديري املدارس املتوسطة من وجهة نظر مدرسيهم  بشكل عام ؟ .2
( يف مستوى القيادة اخلادمة لدى مديري املدارس املتوسطة 0...ىل ىناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .0

 عا ملت َت ا نت  ذكور / إانث(؟من وجهة نظر مدرسيهم  تب
( يف مستوى  القيادة اخلادمة لدى مديري املدارس املتوسطة 0...ىل ىناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .0

 من وجهة نظر مدرسيهم  تبعا ملت َت التخصص  علمت / إنساين(؟
ى القيادة اخلادمة لدى مديري املدارس املتوسطة ( يف مستو 0...ىل ىناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة   .4

 سنوات( ؟0سنوات فأال(  اكثر من 0من وجهة نظر مدرسيهم تبعا ملت َت اخلدمة  
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 رابعاً : حدود البحث : 
 .0.00-0.02ا دود الزمانية و العام الدراست -
 ُت االيسر واالمين .ا دود املكانية ومدرست املدارس املتوسطة يف مدينة املويل ومن كال ا انب-
ا دود البشرية و عينة من مدرست املدارس املتوسطة يف مدينة املويل ومن كال ا نسُت الذكور واالانث ومن -

 التخصصات العلمية واالنسانية. 
 خامساً : حتديد ادلصطلحات 

 القيادة 
ىم لنيالل تعاوهنم وربليزىم، للعمل (و "ىت مقدرة اللرد التأ َت على شخص أو مجاعة، وتوجيههم وإرشاد0.00عباينة  .2

 (030و 0.00أبعلى درجة من الكلاية مالن أجالل ربقيق األىالداف املرسومة". عباينة، 
(و "ىت توجيو سلوك االفراد، وتنسيق جهودىم، وموازنة دوافعهم ورغباهتم؛ ب ية الويول ال ماعة إىل 0..0البدري  .0

 (0و .0.2ربقيق أىداف املؤسسة بكلاية عالية". ا ر، 
 القيادة اخلادمة 

2. Greenleaf(1977)  و "شخص لديو إحساس داخلت طبيعت اللرغبة يف خدمة اآلخرين" . عبد اللتاح وأبو
 (020و 0.21يوسل، 

( و "ىت عملية مساعدة االفراد العاملُت ودعمهم ومساندهتم وتزويدىم الملعلومات ومنحهم االحًتام 0.23رحيم   .0
يق االىداف املنشودة وجعلهم اادرين على االبداع واالبتكار داخل وخارج املنظمة" والدافع الذايت من اجل ربق

 (04و 0.23. رحيم، 
ويعِّرف الباحث القيادة اخلادمة اجرائياو أبهنا تلك املمارسات اليت يقالوم االا القائالد ب يالة اشالباع حاجالات مدرساليو 

ة رمالالو االفضالالل والويالالول اىل االىالالداف، ويقالالاس مالالن والويالالول االالم اىل حالالد الرضالالا والالالذي يالالنعكت بالالدوره علالالى عمالالل املدرسالال
 خالل استجاالت افراد عينة البحث على االداة املخصصة لذلك.

 خلفية نظرية والدراسات السابقة
 أوالً : مفهوم القيادة اخلادمة: 

( وويلها أبهنا نوٌع من (Greenleaf( أن مؤست ملهوم القيادة اخلادمة ىو جرينليل 0.20أشار متعم 
 (20و 0.23القيادة األخالاية اليت فرض  نلسها يف استلهام القيم األخالاية.  االيلع،  انواع

وأن روبرت جرينليل كان يعتقد أبن القيادة اخلادمة تنتا عالن الرغبالة يف خدمة اآلخرين وىذه النظرة خماللة سبامالا 
لُت، كمالا أن للقيادة اخلادمة نظرة خمتللة ملواع القائد يف لنظرايت القيادة اليت تؤكد على الضبط واملراابة والنظرة اللواية للعام

املؤسسالة، فعوضالًا عن ش ل القائد ملركز يف امة اهلرم ااداري، فإن القائد اخلادم يش ل مركزاً يف وسط املؤسسالة، وىذا يعٍت 
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ذلك يكون على اتصالال وتلاعل مع أن يكون القائد على اتصال مباشالر اميالع أاسالام املؤسسالة والألفراد العاملُت فيهالا وك
 (43-42و 0.24عدد اليل من القيادات العليا للمؤسسة. ا ار ت، 

ملهوم القيادة اخلادمالة مضامُت َعمليالة تدعم كل من يريالد أن خَيدم النالاس ليقودىم كجماعات  ويتضمن
لها يف سلوكهم، ومن أبرز ىذه املبادئ ومؤسسات، كونو يشجع على ضرورة تبٍت القادة اموعة من املبادئ األخالاية وسبث

التَعاون والثقة واِ كمة والنظر يف العواام واالستماع واالستخدام األخالات للقوة والنلوذ، وتلعيل دور اآلخرين، إذ يشَت 
ينما مال إىل جرينليل يف بيانو لللسلتو اليت سار عليها يف يياغتو القيادة اخلادمة أنو اد نزع إىل املثالية عندما ياغها، ب

ا انم العملت عند تطبيقها يف امليدان الوااعت، إذ ميكن للقائد وفق ىذه الللسلة أن يوازن بُت التطلعات املثالية 
 (20و 0.24واملتطلبالات الوااعية يف ايادتو.  القيست، 

 اثنيًا: مبادئ القيادة اخلادمة:
ت أن القيادة عندما تقود األفراد زبدمهم ليكونوا أكثر َمبدأ ِخدمة اآلخرينو إن فكرة القيادة اخلادمة ذكية، وى - أ

استعدادًا ليقوموا ىم أنلسهم خبدمة اآلخرين، فالقادة اخلادمون يقدمون منوذج يف أن خيدموا أوال، ومن مث يَقودوا، 
 (22و .0.0ويكونوا حُملزين وُمشجعُت على أن يقوم العاملون خبدمة اآلخرين. الزعًتي، 

طويرو يعُد تطوير ومنو املرؤوسُت من أىم ركائز القيادة اخلادمة، كما أن التزام القائد بتطوير اآلخرين َمبدأ النمو والت - ب
ىو َمبدأ جوىري من مبادئ القيادة اخلادمة، وينطلق ذلك من إميانو أبن األفراد ىم القيمة ا قيقية وادراهتم ىت 

 (24و 0.02،املهمة، ويتلاىن يف سبيل منوىم شخصياً ومهنياً. النانية
( أن " العمل يعطت للشخص بقدر ما يعطت  (Greenleaf, 1996املنها الشامل للعملو يلًتق جرينليل  - ت

الشخص للعمل " وىذه النظرة تتحدى املؤسسات أبن تعيد النظر يف العالاات الكائنة بُت األفراد واملؤسسات 
تشجيع األفراد كت يكونوا انلسهم ويعربوا عن ذواهتم  واحتمع َكُكل، وتشجع ىذه النظرة اللكرة القائلة أبنو ينب ت

 (20و 0.24يف حياهتم املهنية والشخصية. ابو شريخ، 
مبدأ الثقةو يُعد البناي الرئيت لتنمية العالاة بُت القائد ومجيع املستليدين من املؤسسة ، كما تعد حجر الزاوية  - ث

 يف املدرسة فرية احملاولة واخلطأ ، ويف نلت الوا  إدراك للثقافة السائدة يف املؤسسة ، كما تتيح الثقة للمدرسُت
 (422و .0.0أن األخطاي تعد أحد جوانم اخلربة يف املدرسة. النايل،

تعزيز الشعور الالنتماي للمجتمعو تُعد خدمة احتمع من املبادئ األساسية األوىل للقيادة اخلادمة، فهت تسهم يف  - ج
ين احتمع ا ديث من فقدان ااحساس ال ماعة واليت ويلها تسيت  قافة خدمة احتمع، إذ يعا

 (23و .0.0( أبهنا املعرفة امللقودة يف ىذا الزمن " الزعًتي، Greenleafجرينليل 
شاركة يف ينع القرارو كما يشَت روسل  - ح

ُ
( إىل ان القادة يتولون سبكُت اآلخرين من العمل (Russel, 2001امل

لديهم، وإمنا إبعطائها، ويشار إىل اهليكل التنظيمت يف القيادة اخلادمة " الهلرم ليت عن طريق احتكار السلطة 
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املقلوب "، إذ أييت املوظلون والعمالي، واآلخرون على امة اهلرم، بينما يكون القائد يف ااعدتو، واألتباع املتميزون 
 للقيادة اخلادمة. ىم النتاج املتحقق من تلويض السلطة وىو مثال اثٍن يوضح الطبيعة املعكوسة

 (21-20و 0.24 ابو شريخ، 
 اثلثًا: خصائص القيادة اخلادمة:

 ( إىل وجود خصائص للقيادة اخلادمة تتمثل الآليتو0.22أشار العبَتية 
خصائص شخصيةو ويقصد اا اخلصائص اليت تتعامل مع القائد وتبٌت عليها نظرية القيادة اخلادمة بويلها أساسا هلا،  - أ

 ل القائد والعواطل واملشاعر اليت ُيملها والقيم اليت ينطلق منها ومواالو مثلو االستقامة والتواضع، واخلدمة.وىت هتتم دبوا
خصائص موجهة رمو األتباعو ويقصد اا اخلصائص اليت تؤ ر يف احتمع و قافتو ومن ضمنهم التابعُت، وىذه  - ب

و 0.22مثلو االىتمام الألتباع وسبكينهم وتطويرىم. العربيو،  اخلصائص تبُت الكيلية اليت يتعامل اا القائد مع األتباع،
02-00) 

هماتو ويقصد اا اخلصائص اليت تكون يف نطاق املؤسسة واليت هتتم الللعاليات  - ت
ُ
خصائص موجهة رمو امل

كالرؤية والرسالة   والنشاطات القيادية، كما وتركز على مهام القيادات اخلادمة واملهارات اليت ميتلكها واليت تضمن لو النجاح
 ورسم اخلطط ووضع األىداف.

خصائص موجهة رمو العملياتو تلك اخلصائص اليت تؤ ر يف كيلية تنليذ القائد للعمليات يف املنظمة اللكلاية  - ث
واللاعلية املطلوبة، وتركز على مدى ادرة القادة على تطوير نظام كلوٍي ومرن مثل النمذجة وبناي اللريق واملشاركة يف ينع 

 (421و .0.0القرار. النايل، 
 رابعاً: ابعاد القيادة اخلادمة :

( وىت التنبؤ ,Greenleaf 3..0من االبعاد األساسية للقيادة اخلادمة ىت الرؤية كما أوضح غرينليل الرؤية:  - أ
مارستو ملبدأ الرؤية الملستقبل، وتبدأ أبُدراك القائد للوضع الراىن، وربطو الملاضت، وما ُيدث الملستقبل، والقائد اخلادم دب

 (20و 0.02النانية،  ميتلك حساً مستقبلياً وتواعاً ملا ستكون عليو األمور يف املستقبل.
إن الدور القيادي الذي يقوم بو املدير اخلادم الذي يظهر يف تشجيع وتقدًن التسهيالت لآلخرين، التمكني:  - ب

ام مهام العمل على أكمل وجو، ومساعدة املدرسُت على السيما املدرسُت املباشرين من خالل ربديد مىت وكيل يتم إسب
التطور والنجاح، ويشمل تقدًن االىتمام ا قيقت لنمو املدرسُت من خالل توفَت الدعم والتوجيو الالزم، من خالل العمل 

 (041و 0.02املشًتك والتعاوين. عواد وحتاملة، 
ية عندما يقًتن مع معرفتو وااتناعو التام بنقاط يعد التواضع من أبرز خصائص القائد الناجح، خاالتواضع:  - ت

القوة والضعل اليت ميتلكها بويلو اائدا، دما يساعده على معرفة أخطائو واالعًتاف اا وتصحيحها، وينجم عن ذلك 
زايدة  قتو بنلسو، ويدل على شجاعتو وحكمتو، واللتاا سيكون اادرا على التأ َت يف األتباع بشكل أفضل، إن تواضع 
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املدير مع مجيع العاملُت يف املدرسة يعد من األمور املهمة اليت ينب ت للمدير اخلادم االىتمام اا من أجل تكوين عالاات 
إنسانية جيدة مع ا ميع، وىذا جيعلو أارب إليهم، دما يسمح لو االطالع على آرائهم وخرباهتم ومشاكلهم 

 (00و .0.0واحتياجاهتم. الزعًتي، 
ثقة بعدا أساسيًا ميارسو القائد اخلادم، ومينحو للمدرسُت لكت يتبعوه حبماس، وكذلك فإن التزام تعُد الالثقة:  - ث

املدرسُت ال ُيصل إال من خالل دمارسة مديريهم ملبدأ الثقة معهم، وال ميكالن ذمالاح املدير دون دمارسة الثقة؛ ألهنا اضية 
رسات اليت تيسر للمدير أن يتعرف على حقيقة احتياجات مدرسيو جوىرية يف العالاات اانسانية، ودمارسة الثقة من املما

 (24و0.02واللتاا تبنيها وتلبيتها النانية،
 الدراسات السابقة 

 درجة دمارسة مديري املدارس ا كومية الثانوية يف حمافظات مشال الضلة ال ربية للقيادة اخلادمة ( :0242.حليب)4
ىدف  ىذه الدراسة التعرف إىل درجة دمارسة  من وجهات نظر مديريها ومعلميها( وعالاتها اللتنمية املهنية للمعلمُت

مديري املدارس ا كومية الثانوية يف حمافظات مشال الضلة للقيادة اخلادمة وعالاتها اللتنمية املهنية للمعلمُت من وجهات 
العلمت، سنوات اخلربة، واملديرية، استخدم نظر مديريها ومعلميها،تبعا ملت َتات الدراسة مثل ا نت، الوظيلة، املؤىل 

الباحث املنها الويلت االرتباطت، أجري  الدراسة يف املدارس ا كومية الثانوية يف حمافظة مشال الضلة ال ربية فلسطُت 
،ومن أجل ربقيق ىدف الدراسة اام  الباحثة بتطوير استبانة تتكون من اسمُت مهاو درجة دمارسة القيادة اخلادمة، 

التنمية املهنية(، موزعة إىل عشر ااالت، مخسة منها لدرجة دمارسة القيادة اخلادمة، وىتو اخلصائص الشخصية، و 
اخلصائص املوجهة رمو اآلخرين، اخلصائص املوجهة رمو املهمة، اخلصائص املوجهة رمو العمليات، والسلوك التنظيمت 

ىتو تنمية مهارات املعلم، املناىا وطرق التدريت،  إدارة العملية للقيادة(، ومخسة ااالت للتنمية املهنية للمعلمُت، و 
( فقرة مت توزيعها على عينة .0التدريسية وتنظيمها، العالاات اانسانية، والتطور الذايت للمعلم(، وىت موزعة على 

( 341ومديرة و  ( مدير02( مت اختيارىا اللطريقة العشوائية الطبقية، حيث تكون  عينة الدراسة من 4.0مقدارىا 
، وربليل االرمدار SPSSمعلماً ومعلمة، مت معا ة البياانت احصائيا الالعتماد على ا قيبة ااحصائية للعلوم االجتماعية 

البسيط ،وتويل  الدراسة إىل عدد من النتائا كان من ابرزىاو أشارت نتائا الدراسة إىل أن درجة دمارسة مديري املدارس 
يف حمافظات مشال الضلة ال ربية للقيادة اخلادمة من وجهة نظر املعلمُت كان  مرتلعة، وجود فروق ذات  الثانوية ا كومية

 .2( تعزى ملت َت سنوات اخلربة يف الدرجة الكلية ملستوى خربة أكثر من 0...داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
( تعزى ملت َت ا نت يف الدرجة الكلية لصاحل 0...سنوات(، وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ااانث، يف ضوي نتائا الدراسة ااًتح  الباحثة مجلة من التوييات كان أمهها تطوير براما تدريبية، وورشات عمل 
عن  مشًتكة، وعقد اللقايات واملؤسبرات لكل من املديرين واملعلمُت لتطوير مهاراهتم القيادية والعالاات فيما بينهم، فضالً 
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ضرورة ايام مديري املدارس بنشر القيم ااجيابية وتبادل اخلربات فيما بينهم، والعمل على إجراي مزيد من الدراسات 
 (221-0و 0.21واألحباث يف ىذا احال. حليب، 

ك  القيادة اخلادمة لدى مديري املدارس األساسية ا كومية يف حمافظة اخلليل وعالاتها بسلو ( :0202الزعرتي) .0
ىدف  ىذه الدراسة إىل التعرف على القيادة اخلادمة لدى  :املواطنة التنظيمية للمعلمُت من وجهة نظر املعلمُت أنلسهم(

مديري املدارس األساسية ا كومية يف حمافظة اخلليل، وعالاتها بسلوك املواطنة التنظيمية للمعلمُت من وجهة نظر املعلمُت 
، ا نت، املؤىل العلمت، وسنوات اخلربة، استخدم الباحث املنها الويلت االرتباطت، أنلسهم تبعا ملت َتاتو املديرية

املدارس االساسية ا كومية يف حمافظة اخلليل فلسطُت ،ول رق ربقيق ىدف الدراسة اعدت الباحثة أجري  الدراسة يف 
( فقرة موزعة على مخسة ااالت وىتو التمكُت، اايثار، احملبة، التواضع، والتنظيم ااداري، 02استبانة تكون  من 

عينة البحث، مت معا ة البياانت احصائيا الالعتماد ( مت اختيارىم اللطريقة العشوائية الطبقية من افراد 011طبق  على 
، وربليل االرمدار البسيط، وتويل  الدراسة إىل عدد من النتائا كان SPSSعلى ا قيبة ااحصائية للعلوم االجتماعية 

نظر معلميهم من ابرزىاو أن درجة دمارسة مديري املدارس األساسية ا كومية يف حمافظة اخلليل للقيادة اخلادمة من وجهة 
( تعزى إىل مت َتات ا نت، 0...جايت بدرجة مرتلعة، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

املؤىل العلمت، وسنوات اخلربة، واد اوي  الباحثة بضرورة تطوير براما تدريبية، وورشات عمل مشًتكة، وعقد لقايات 
مهاراهتم القيادية والعالاات فيما بينهم، والعمل على إجراي مزيد من البحوث لكل من املديرين واملعلمُت من أجل تطوير 

 (202-2و .0.0والدراسات يف ىذا احال. الزعًتي، 
 منهجية البحث واجراءاته

يتضمن عرضًا لإلجرايات اليت اام اا الباحث من حيث اختيار منهجية البحث، وربديد اتمعو واختيار العينة، 
بحث واستخدام الوسائل ااحصائية املناسبة لتحليل نتائجو، كما استخدم الباحث املنها الويلت التحليلت وإعداد أداة ال

الذي يقوم على مجع ا قائق واملعلومات ومقارنتها وربليلها وتلسَتىا للويول اىل تعميمات مقبولة وفيما أييت تلصيل 
 ذلك

-0.02ت املدارس املتوسطة يف مدينة املويل للعام الدراست يتألل احتمع للبحث ا اا من مدرسرلتمع البحث :  .4
( مدرس ومدرسة من 0120حيث بلد عدد املدرسُت يف املدارس املتوسطة ملدينة املويل اانبيها االمين وااليسر   0.00

 .( مدرسة من كال جانيب املدينة201 
املتوسطة يف مدينة املويل ، ويشكلون نسبة ( من املدرسُت يف املدارس .00و تكون  عينة البحث من   عينة البحث .0

 %(  من احتمع األيلت.20.04 
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و  ألجل ربقيق اىداف البحث اام الباحث ببناي مقياس القيادة اخلادمة  لدى مديري املدارس  اداة البحث .0
 املتوسطة من وجهة نظر مدرسيهم التباع اخلطوات االتية و

 ، التواضع ، الثقة(    الرؤية ، التمكُت حتديد رلاالت ادلقياس .أ 
 توزيع استبيان مفتوح  .ب 
 2..0املقصود اللصدق ىو إىل أي درجة يقيت املقياس ما وضع لقياسو  الضامن ، و  صدق االداة .ج 
 ومن أجل التحقق من يدق املقياس، عمد الباحث إىل التحقق من الصدق اللطرق االتية و(، 220و
 و    الصدق الظاهريFace Validityة للتحقق من الصالدق الظاىري ىالت أن يقالدر عالددًا مالن أفضل وسيل ( و

اخلرباي واحملكمالُت مالدى ربقيالق اللقالرات للصاللة أو الصاللات املالراد اياسها، ويدل الصدق الظاىري على املظهر العام 
( فقرة 41إذ أعد الباحث مقياساً مؤللاً من  (،.23و .0.0لالختبار بويلو وسيلة من وسائل القياس. جاسم ويونت،

متبوعة خبمسة بدائل لإلجابة وىت تنطبق بدرجة كبَتة جدا، كبَتة، متوسطة، اليلة، اليلة جدا( وأعطي  الدرجات 
( وب ية التثب  من يدق املقياس ظاىراًي ، وَعَرق الباحث فقرات املقياس بصورتو األوليّة  2، 0، 0، 4، 0اللتواا 

( رب  كلمة  يا ة( او رب  كلمة والنلسية  وان يقوم بوضع عالمة   ( خبَتاً من زبصصات العلوم الًتبوية23على 
 غَت يا ة(، كما مت الطلم منهم ان يضيلوا أي فقرة من اللقرات او اااًل من احاالت، وبعد ان مّت إبداي مالحظاهتم 

العديد من اللقرات واجراي وآرائهم حول كل فقرة من فقرات املقياس ومت اخذ دبالحظاهتم من خالل اعادة يياغة ودما 
التعديالت املطلوبة بشكل دايق وربقيق التوازن بُت مضامُت املقياس وفقراتو  و بعد االخذ آبراي احملكمُت و بنسبة اتلاق 

  (  موزعة على احاالت وعلى النحو االيتو 00% ( فاكثر ايبح املقياس بشكلو النهائت مكون من     .3   
 ( فقرات.2( فقرات، الثقةو 2( فقرة، التواضعو 22لتمكُتو ( فقرات، ا.2الرؤيةو 

 ( معامل االتساق الداخليInternal Consistency Coefficient: )  يستخدم يدق االتساق
الداخلت الستبعاد األسئلة غَت الصا ة يف املقياس، إذ يقصد بو ربديد التجانت الداخلت للمقياس، دبعٌت أن يهدف كل 

مت حساب يدق ( 0.4و .0.0ت الوظيلة اليت تقيسها األسئلة األخرى يف االختبار. سيد، سؤال إىل اياس نل
االتساق الداخلت للمقياس، وذلك الستخدام معامل ارتباط بَتسون بُت درجة كل فقرة من فقرات املقياس وارتباطها 

(  تدريست من .00كون  من  اللدرجة الكلية حيث مت تطبيق املقياس على عينة من خارج عينة البحث الرئيسية وت
كما وتبُت ان مجيع اللقرات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة املدرسُت يف املدارس املتوسطة يف مدينة املويل  

 ...0) 
 صدق البناء(:Construct Validity: )  مت تطبيق مقياس القيادة اخلادمة الذي اام الباحث ببنائو واملتكون

لى بياانت ميكن من خالهلا العمل على ربليل اللقرات إحصائيا، طّبق الباحث املقياس على ( فقرة ،وللحصول ع00من 
( من .00عينة من مدرست املدارس املتوسطة يف مدينة املويل، حيث مت توزيع املقياس على عينة التمييز واليت بل   
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إذ اظهرت النتائا  22/4/0.00يخ أىل اتر  0.00/ 2/4مدرست املدارس املتوسطة وامتدت فًتة التطبيق من اتريخ 
فقرات واليت كان  ايمتها التائية احملسوبو اال من القيمة  4االحصائية اخلاية اللتمييز ضعل بعض اللقرات والبال ة 

( وبذلك أيبح مقياس القيادة اخلادمة بصي تو النهائية بعد ىذا 0...( وعند مستوى داللو 2.41ا دولية البال ة 
 ( فقرة . 02من األجراي مكوانً 

و يعد  بات املقياس شرطًا أساسيًا من شروط أدوات املقياس اللّعالة يف اياس الظاىرة  (Reliability)و  الثبات 
موضوع القياس، ويقصد بثبات االختبار أن يعطت االختبار نتائجاً متما لة أو متقاربة يف اياسو ملظهر من مظاىر السلوك 

كثر من مرة أو إذا ما استخدم بطرائق أخرى، وتبدو ايمة  بات املقياس يف ادرتو على إذا ما استخدم ذلك املقياس أ
 (00و 0.20الكشل عن اللروق يف األداي بُت األفراد. ابو داير، 

  و اام الباحث بسحم عينة الثبات من احتمع االيلت ومن خارج عينة التطبيق النهائت وعينة  طريقة اعادة االختبار
( من مدرست املدارس املتوسطة يف مدينة املويل ومت التطبيق األول يوم االحد املوافق .4عددىم التمييز وكان 

ومت استخدام معامل ارتباط بَتسون ملعرفة  3/0/0.00يوماً املوافق االحد  20والتطبيق الثاين بعد مرور  04/4/0.00
ة جيدة ومؤشرًا ميكَّن الباحث من االعتماد ( وتعد ىذه الدرج34..درجة  بات املقياس بُت درجات التطبيق وكان  

 على ىذا املقياس.
 معادلة الفا كرونباخ :-   (Alpha Cronback) 

( .4ب ية استخراج معامل الثبات اذه الطريقة اام الباحث بتصحيح درجات االختبار لعينة خاية اللثبات اوامها 
مت بعد ذلك استخراج معامل  3/0/0.00االحد املوافق ىت نلسها عينة التطبيق االول اليت طبق عليهم الثبات يوم 

(، ويستنتا الباحث يف ذلك أن االداة تتسم بدرجة جيدة من الثبات تلت دبتطلبات تطبيق االداة على 34..الثبات فبلد 
 افراد عينة البحث االساسية.

ية للعلوم االجتماعية استعان الباحث بربانما ا قيبة ااحصائ: Statistical Meansالوسائل اإلحصائية 
 SPSSاالختبار التائت لعينة  -( ل رق معا ة البياانت اليت حصل عليها، مستعينًا اللوسائل ااحصائية اآلتية و

معامل االرتباط  االختبار التائت لعينتُت مستقلتُت  التمييز، وإجياد اللروق يف النتائا(،، واحدة 
معامل  نسبة أتلاق اخلرباي ملعرفة مدى يالحية فقرات املقياس.،  رتباطاالختبار التائت لداللة معامل االبَتسون،

 اللا كرونباخ والستخراج  بات مقياس القيادة اخلادمة.
 عرض النتائج ومناقشتها 

النتائج ادلتعلقة ابلسؤال األول:ما مستوى القيادة اخلادمة لدى مديري ادلدارس ادلتوسطة من وجهة نظر مدرسيهم  
 بشكل عام؟
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بعد أن اام الباحث بتطبيق مقياس البحث املستخدم لقياس القيادة اخلادمة على عينة البحث من مدرست  
( وألجل ربديد مستوى القيادة اخلادمة  لدى افراد عينة البحث .00املدارس املتوسطة يف مدينة املويل والبالد عددىم 

(، أظهرت النتائا أن درجات افراد العينة تراوح  spss سب  االستعانة بربانما ا زمة ااحصائية للعلوم االجتماعية
( 2( درجة، وا دول  23.040( درجة والرمراف معياري يبلد 2.0.102( درجة، ودبتوسط ادره .20-11بُت 

 يوضح ذلك.
 (4اجلدول) 

من ينة ادلوصل نتائج االختبار التائي لعينة واحدة يف مستوى القيادة اخلادمة لدى مديري ادلدارس ادلتوسطة يف مد 
 وجهة نظر مدرسيهم

 ادلتوسط احلسايب العدد ادلتغري
االحنراف 
 ادلعياري

ادلتوسط 
 الفرضي

الداللة ادلعنوية  القيمة التائية
عند مستوى 

 0.05الداللة 
 اجلدولية احملسوبة

القيادة 
 دال احصائيا 4.92 42,920 92 49,295 422,254 252 اخلادمة

د مستوى متوسط من القيادة اخلادمة  لدى مديري املدارس املتوسطة اىل مجلة من االسباب و يعزو الباحث وجو  
منهاو ادراك مدير املدرسة ألمهية القيادة اخلادمة  يف مساعدة  املدرسُت على اذماز املهام و االعمال املطلوبة منهم، وتعامل 

الستمرار ويطمأن عليهم، فضال عن الرؤية اليت يضعها املدير  مدير املدرسة تعاماًل اخوايً مع مجيع مدرسيو إذ يتوايل معهم
او تصوره حول ما ربتاجو املدرسة أو لتطوير عمل االدارة اللقدرات املتوفرة، الثقة اائمة بُت املدير ومدرسيو كوهنم يف 

 مستوى تعليمت واحد يعطيهم ذلك بعض االمكانيات.
( يف مستوى القيادة 2.25رق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة)هل هناك فالنتائج ادلتعلقة ابلسؤال الثاين :

  اخلادمة لدى مديري ادلدارس ادلتوسطة من وجهة نظر مدرسيهم  تبعا دلتغري اجلنس)ذكور/ إانث(؟
دبا أن عينة البحث تكون  من كال ا نسُت، فقد مت حساب مستوى القيادة اخلادمة حسم مت َت ا نت، إذ 

(، يف حُت بلد املتوسط ا سايب .21.24( والرمراف معياري ادره .2.0.04 سايب للذكور بلد املتوسط ا
(، والستخدام االختبار التائت لعينتُت مستقلتُت تبُت أن القيمة 014..0( والرمراف معياري ادره 2.0.240لإلانث 

( ومستوى 043عند درجة حرية  (2.41( ىت اي ر من القيمة التائية ا دولية البال ة 202..التائية احملسوبة 
(، وىذا يعٍت عدم وجود فراا دال إحصائيا أي دبعٌت عدم وجود فرق مُيكن أن يُعزى ملت َت ا نت لدى 0...داللة 

مديري املدارس املتوسطة من وجهة نظر مدرسيهم يف مستوى القيادة اخلادمة دما يعٍت أن مدرسيهم لديهم وجهات نظر 
 ( يوضح ذلك.0ة القيادة اخلادمة لدى مديري املدارس املتوسطة يف مدينة املويل، وا دول  متقاربة حول درجة دمارس
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 (نتائج االختبار التائي لداللة الفرق يف القيادة اخلادمة تبعاً دلتغري اجلنس0اجلدول)

ادلتوسط  العدد اجلنس
 احلسايب

االحنراف 
 ادلعياري

داللة الداللة ادلعنوية عند مستوى ال القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة 0.05

422,51 492 ذكور
2 

42,,12 
 غري دال احصائيا 4.92 ,2.40

9,,422 451 إانث
0 

02,221 

ويرى الباحث أن سبم ظهور النتيجة اذا الشكل عرب استجاالت املدرسُت واملدرسات على فقرات االداة املعدة 
ورا أو إاناث أبن القيادة اخلادمة املتبعة من مديريهم متقاربة، أي ال فرق بُت هلذا ال رق يعود إىلو أن إدراك املدرسُت ذك

استجاالت املدرسُت واملدرسات يف شعورىم الخلدمة اليت يقدمها هلم مديروىم ومديراهتم ؛ وذلك يعود إىل تعامل املديرين 
دة ويف بيئة واحدة، لذلك كان  االستجابة مع ا ميع الألسلوب نلسو، تعامل املدير مع مدرسيو وفق تعليمات ادارية واح
 لكال ا نسُت متشااة أو متقاربة ومل يظهر اي فرق ميكن أن يعزى هلذا املت َت.

( يف مستوى  القيادة 2,25النتائج ادلتعلقة ابلسؤال الثالث:هل هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 وجهة نظر مدرسيهم  تبعا دلتغري التخصص)علمي/ إنساين(؟اخلادمة لدى مديري ادلدارس ادلتوسطة من 

 لكت تتم االجابة عن ىذا السؤال مت احتساب مستوى القيادة اخلادمة حسم مت َت التخصص
( يف 23,044( والرمراف معياري ادره 2.0,000 علمت/إنساين(، إذ بلد املتوسط ا سايب لذوي التخصص العلمت 

(، والستخدام .23,44( والرمراف معياري ادره 2.0,220ي التخصص اانساين حُت بلد املتوسط ا سايب لذو 
( عند 2,41( ىت اي ر من القيمة ا دولية 2,402االختبار التائت لعينتُت مستقلتُت تبُت ان القيمة التائية احملسوبة 

ك انو ال يوجد فرق (، وىذا يدل على عدم وجود فرق دال إحصائيا معٌت ذل0.,.( ومستوى داللة 043درجة حرية 
ميكن أن يُعزى ملت َت التخصص لدى مديري املدارس املتوسطة من وجهة نظر مدرسيهم يف مستوى القيادة اخلادمة ، 

 ( يوضح ذلك.0وا دول 
 ( نتائج االختبار التائي لداللة الفرق يف القيادة اخلادمة تبعاً دلتغري التخصص2اجلدول) 

ادلتوسط  العدد التخصص
 احلسايب

الحنراف ا
 ادلعياري

الداللة ادلعنوية عند مستوى الداللة  القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة 0.05

 غري دال احصائيا 4,92 2,402 49,219 422,502 4,2 علمي
 49,192 0,,,422 492 إنساين
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س إن كالالالان علميالالالاً او ويالالالرى الباحالالالث أن السالالالبم يف التويالالالل اىل النتيجالالالة االالالذا الشالالالكل يعالالالود إىلو أن زبصالالالص املالالالدر 
انسالانياً ال يالالؤ ر ذلالك يف تعامالالل املالدير معالالو ؛ ألن ادارات املالدارس موحالالدة يف مجيالع تعامالهتالالا مالع املدرسالالُت، العمالالل االداري 

 حمدد دبجموعة من اللوائح واوانُت وانظمة وتعليمات تطبق على ا ميع من دون استثناي.
( يف مستوى القيادة 2.25ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) هل هناك فرقالنتائج ادلتعلقة ابلسؤال الرابع: 

سنوات فأقل()اكثر من 5اخلادمة لدى مديري ادلدارس ادلتوسطة من وجهة نظر مدرسيهم تبعا دلتغري اخلدمة)
   سنوات(؟5

اام الباحث ايضا حبساب مستوى القيادة اخلادمة حسم مت َت مدة اخلدمة، إذ بلد املتوسط ا سايب 
( يف حُت بلد املتوسط ا سايب 22,020( والرمراف معياري ادره 2.0,412سنوات فأال 5لمدرسُت ضمن فئة ل

(، والستخدام االختبار التائت لعينتُت 23,304( والرمراف معياري 2.0,003سنوات  5للمدرسُت ضمن فئة اكثر من 
( 043( عند درجة حرية 2,41يمة ا دولية البال ة ( ىت اي ر من الق240,.مستقلتُت تبُت أن القيمة التائية احملسوبة 

( وىذا يشَت إىل عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية ميكن أن يُعزى ملدة اخلدمة لدى مدرست 0.,.ومستوى داللة 
 ( يوضح ذلك.4املدارس املتوسطة يف مدينة املويل ، وا دول 

 (1اجلدول)
 اخلادمة تبعاً دلتغري سنوات اخلدمة نتائج االختبار التائي لداللة الفرق يف القيادة

 العدد سنوات اخلدمة
ادلتوسط 
 احلسايب

 االحنراف ادلعياري
الداللة ادلعنوية عند مستوى  القيمة التائية

 اجلدولية احملسوبة 0.05الداللة 

 045,,4 ,422,92 90 5 سنوات فأقل
 غري دال احصائيا 4,92 2,490

 49,909 422,529 059 سنوات 5اكثر من 
ويرى الباحث أن السبم  يف التويل هلذه النتيجة يرجع اىلو نظرا لتقارب املتوسطات ا سابية لوجهات النظر 

سنوات( وذلك   0اكثر من  –سنوات فأال  0للمدرسُت واملدرسات يف القيادة اخلادمة ملديريهم تبعا ملت َت سنوات اخلربة 
بع تعليمات مركزية، فضال عن أنو ال يوجد تعامل مع املدرسُت حسم اخلربة كون االدارات موحدة يف معظم املدارس وتت

او أخلدمة، وأن غالبية املدرسُت وب ض النظر عن سنوات اخلدمة لديهم يرون أبن  املديرين ميارسون القيادة اخلادمة على 
درسُت واملدرسات أن مجيع املدراي ا ميع  من اول يوم يف التعيُت سواي كانوا حماضرين او مدرسُت، وأن ادراك معظم امل

 خيضعون لنلت النشاطات واالوامر والتعليمات اليت تصدرىا املديرية العامة للًتبية.
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 االستنتاجات والتوصيات وادلقرتحات 
 االستنتاجات: 

 لدى مديري املدارس املتوسطة مستوى مرتلع من القيادة اخلادمة من وجهة نظر مدرسيهم. .2
ا نت، التخصص، سنوات اخلدمة( على مستوى القيادة اخلادمة لدى مديري املدارس املتوسطة من مل تؤ ر مت َتات  .0

 وجهة نظر مدرسيهم.
 التوصيات

أشراك مديري املدارس يف الدورات التدريبية لتعزيز مستوى ايادهتم اخلادمة، كذلك رفع كلاياهتم يف اال النمو املهٍت  .2
 للعاملُت يف املدرسة.

 ملدارس على ضرورة اشراك املدرسُت يف االنشطة املدرسية واللعاليات االنسانية واالدارية واالجتماعية.تشجيع مديري ا .0
 اعتماد مديري املدارس على سياسة الوضوح واالفصاح عن املعلومات واالبتعاد عن االن الق يف ىذا ا انم. .0

 ادلقرتحات
 دما لة على مديري املدارس يف ارى مدينة املويل. ، اجراي دراسة إجراي دراسة دما لة عن املدارس االعدادية .2
دراسالة العالاالالة بالُت القيالالادة اخلادمالة ومت الالَتات اخالرى مثل الرضالالا الالوظيلت، وااللتالالزام التنظيمالت(، دراسالالة القيالادة اخلادمالالة  .0

 وفق احاالت اليت اعتمدىا مقياس الدراسة.
 دلصادر العربية

، مكتبالة الكويال  الوطنيالة، مركالز تقالوًن ي صعوابت التتعلمالقياس والتشخيص لذو (و 0.20أبو الداير، مسالعد  .2
 وتعليم الطلل. الكوي .

القيتتادة اخلادمتتة التته  ارستتها متتديرو ادلتتدارس الثانويتتة احلكوميتتتة يف (و 0.24ابالالو ال الالنم، عالالال عالالادل شالالريل  .0
، ديرينزلافظة متأداب وعالقتهتا ابدلنتاخ التنظيمتي الستائد يف مدارستهم متن وجهتة نظتر ادلعلمتني ومستاعدي ادلت

 رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة الشرق االوسط، مأدال، االردن.
منتتتتتتط القيتتتتتتادة اخلادمتتتتتتة لتتتتتتدى متتتتتتديري ادلتتتتتتدارس احلكوميتتتتتتة يف (و 0.24ابالالالالالالو شالالالالالالريخ، ادهالالالالالالان رفيالالالالالالق ا الالالالالالد  .0

، رسالالة ماجسالتَت غالَت منشالورة، العاصمة)عمان( وعالقته أبدائهم التوييفي متن وجهتة نظتر مستاعدي ادلتديرين
 ق االوسط، عمان، االردن.جامعة الشر 

درجتتتة سارستتتة متتتديري ادلتتتدارس الثانويتتتة للقيتتتادة اخلادمتتتة وعالقتهتتتا (و 0.23االيالالاللع، وفالالالاي سالالالليمان ابالالالراىيم  .4
، رسالة ماجستَت غَت منشورة، ا امعة اهلامشية، مبستوى فاعلية األداء الوييفي لدي ادلعلمني يف زلافظة الزرقاء

 الزرااي، االردن.
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، مكتبالالالة جتويتتد التعلتتتيم ابستتتخدام ادلعتتايري وادارة اجلتتودة الشتتاملة(و 0.24م بالالن أ الالد مسالاللم ا الالار ت، ابالالراىي .0
 الشقري، الطبعة االوىل.

، مكتم الًتبية العريب لالدول اخللاليا، الطبعالة الثانيالة، الالرايق، اململكالة القيادة الرتبوية(و .0.2ا ر، عبد العزيز  .1
 العربية السعودية.

درجة سارسة مديري ادلدارس احلكوميتة الثانويتة يف زلافظتات  تال ال تفة (و 0.21حليب، منال جهاد عالامر  .2
، رسالالالالة الغربيتتتة للقيتتتادة اخلادمتتتة وعالقتهتتتا ابلتنميتتتة ادلهنيتتتة للمعلمتتتني متتتن وجهتتتات نظتتتر متتتديريها ومعلميهتتتا

 ماجستَت، جامعة النجاح الوطنية، انبلت، فلسطُت.
لقيتتادة اخلادمتتة واالداء االبتتداعي للعتتاملني متتن ختتالل التتدور العالقتتة التأيرييتتة بتتني ا(و 0.23رحالاليم، حم حمالالت  .3

، جامعالالة كالالربالي، رسالالالة الوستيط للتمكتتني النفستتي يتتث حتليلتتي  راء عينتتة متتن منتستتيب قنتتاة كتتربالء الف تتائية
 ماجستَت، كربالي، العراق.

احلكومية يف زلافظتة القيادة اخلادمة لدى مديري ادلدارس األساسية (و .0.0الزعًتي، دنيا نور الدين ايسالُت  .4
، جامعالالالة اخلليالالالل، اخلليتتتل وعالقتهتتتا بستتتلوك ادلواطنتتتة التنظيميتتتة للمعلمتتتني متتتن وجهتتتة نظتتتر ادلعلمتتتني أنفستتتهم

 فلسطُت.
درجتتة سارستتة القيتتادة التكنولوجيتتة لتتدى متتديري ادلتتدارس االساستتية يف لتتواء (و 0.02سالالعادة، اننسالالت خالالالد  ..2

 ، جامعة الشرق االوسط، عمان، االردن.علمنيقصبة عمان يف يل جائحة كوروان من وجهة نظر ادل
، دار التعلالالاليم ا الالالامعت، جامعالالالة االزىالالالر، رؤيتتتة يثيتتته يف تنميتتتة التفكتتتري(و .0.0سالالاليد، عصالالالام حم عبالالالد القالالالادر  .22

 ااسكندرية، مصر.
، دار املسالالَتة للنشالالر والتوزيالالع، الطبعالالة االوىل، اساستتيات البحتتث العلمتتي(و 2..0الضالالامن، منالالذر عبالالد ا ميالالد  .20

 ، االردن.عّمان
، دار نظتتتروت واجتاهتتتات معاصتتترة يف االدارة والقيتتتادة الرتبويتتتة منحتتت  تفتتتاعلي(و 0.00عباينالالة، يالالالاحل ا الالالد  .20

 املسَتة للنشر والتوزيع، ا امعة األردنية.
دور القيادة اخلادمة يف حتقيق التمايتل (و 0.21عبد اللتاح، حم زين العابدين و ابو يوسل، حممود سيد علالت  .24

، الالة العلالوم الًتبويالة، العالدد التنظيميتة مبتدارس التعلتيم قبتل اجلتامعي مبصتر متن وجهتة نظتر ادلعلمتنيمع اذلويتة 
 الثاين، جامعة بٍت سويل، حمافظة بٍت سويل، مصر.

دور القيتتادة اخلادمتتة يف حتقيتتق االستتتغراق التتوييفي: دراستتة حتليليتتة  راء (و 0.23عبالالدهللا، ده رون فريالالدون  .20
، الة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالاتصادية، احلد ت التدريسية يف جامعة السليمانيةعينة من أع اء اذليئا

 ، جامعة السليمانية، العراق.2، العدد3
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عالقتة منطتي القيتادتني اخلادمتة وادلوزعتة بصتنع القترار األخالقتي (و 0.22العربية، نعيمة بن  سيل بالن زاىالر  .21
، جامعالة زلافظتة مستقط بستلطنة عمتان متن وجهتة نظتر ادلعلمتاتلدى مديرات مدارس التعلتيم االساستي يف 

 الشرق االوسط، سلطنة عمان.
، احلالة األردنيالة يف القيادة اخلادمة دلديري ادلدارس وعالقتها ابلروح ادلعنويتة للمعلمتني(و 0.02العنزي، ا د  .22

 ، الكوي .0،عدد 22العلوم الًتبوية، الد 
دور القيتتتادة اخلادمتتتة يف تطتتتوير أداء معلمتتتي متتتدارس (و 0.02حم  عالالواد، فتحيالالالة سالالالليمان و حتاملالالالو، حالالالابت .23

 ، احلة العربية للنشر العلمت، العدد الثامن والعشرون، اململكة االردنية اهلامشية.األغوار الشمالية
ادلناخ األخالقي وعالقته ابالحرتاق النفسي وااللتزام التنظيمي لدى رؤساء (و 0.24القيست، خليل عوق  .24

  رسالة ماجستَت منشورة(، دار اليازوري العلمية.م يف مديروت الرتبية والتعليماألقسا
العالقة بني سارسة قائدات ادلدارس للقيادة اخلادمة وتنمية رأس ادلال (و 0.02النانية، سارة عبد العزيز  ..0

دار ا كمة  ، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعةالبشري يف ادلدارس االبتدائية احلكومية مبحافظة جدة
 االىلية، جدة، السعودية.

آليات تطبيق القيادة اخلادمة يف ادلدارس السعودية يف ضوء خربة (و .0.0النايل، سعود بن عيسى  .02
 ، احلة الًتبوية، جامعة حائل، اململكة العربية السعودية.الوالوت ادلتحدة االمريكية

، مركز الكتاب االكادميت، رسالة  ى طفل الروضةالتفكري الناقد لد(و .0.0يونت، أميان وجاسم، سعدي   .00
 منشورة ، طبعة االوىل ، احلد االول.

 


