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The degree to which private school principals in Hebron 

governorate practice servant leadership and its relationship to 

teachers’ work integration 

 إعداد: ربا خالد حوشية
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 م 2022

ملخص الدراسة باللغة العربية 
الخليلللقيادةدرجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةمعرفةإلىهدفتهذهالدراسة

ب وعالقتها العملاندماجالخادمة في الوصفيو،المعلمين المنهج مجتمعاالرتباطياستخدمت وتكون ،

اختيارعينةطبقيةعشوائيةجرىومعلمةفيالمدارسالخاصةفيالمحافظة،(معلما883ًالدراسةمن)

( قوامها معلما177ًمنه ولتحقيق( جرىالدراسةأهدافومعلمة. األإعداد؛ مستوىومقياسين لقياس ل

المعلميناندماجمنتصميمالباحثةولقياسمستوىالثانيللقيادة،والمقياسمديريالمدارسالخاصةممارسة

(معلمًاومعلمةوذلكللتحقيقمن50،حيثتمتطبيقالمقياسينعلىعينةاستطالعيةقوامها)بالعمل

ال مقاييس وثبات الدراسةصدق تطبيقهنعلىعينة تم المقياسين وثبات صدق من التحقق وبعد دراسة

أندرجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلإلىالنتائجأشارتاألصليةوفيالنهاية

الخصائصالموجهة الموجهةنحوالمهمة، الخصائص الشخصية، الخادمةبأبعادها)الخصائص للقيادة

(3.45متوسطحسابي)وببدرجةمرتفعةجاءت،التمكين،الخصائصالموجهةنحوالعمليات(يناآلخرنحو

الدراسةةإحصائيفروقذاتداللةووجود(.0.718معياري)انحرافمع إجاباتعينة بينمتوسطات

)الجنس( متغيرإلىتعزى  درجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلللقيادةالخادمةحول

درجةبينمتوسطاتإجاباتعينةالدراسةحولةإحصائيفروقذاتداللةوعدموجود.اإلناثلصالح



 ط

العلمي،)المؤهل متغيراتإلىتعزى  ممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلللقيادةالخادمة

 سنواتالخدمة،المديرية(.

المعلمينفيالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلبالعملاندماجأنمستوىإلىالنتائجأشارتو

فروقذاتوعدموجود،(0.702معياري)انحراف(مع3.61)بمتوسطحسابيبلغكانبدرجةمرتفعة

المعلمينفيالمدارسالخاصةاندماجمستوىبينمتوسطاتإجاباتعينةالدراسةحولةإحصائيداللة

فروقذاتداللةووجود،،سنواتالخبرة،المديرية(متغيرات)الجنسإلىتعزى ليلبالعملفيمحافظةالخ

الدراسةحولةإحصائي إجاباتعينة الخاصةفياندماجمستوىبينمتوسطات المدارس المعلمينفي

النتائجأشارت،ولصالححملةشهادةالدراساتالعلياالمؤهلالعلمي متغيرإلىمحافظةالخليلبالعملتعزى

للقيادةالخادمةبأبعادهامديريالمدارسةبيندرجةممارسةإحصائيذاتداللةقويةطرديةوجودعالقةإلى

.المعلمينفيالعملاندماجو

الخدمةللكلبينالعاملينقياممديريالمدارسبدعمثقافةضرورةصتالباحثةبأوفيضوءنتائجالدراسة

فيالمدرسةبشكلأكبر،وتغليبمصلحةالكلعلىالمصلحةالفردية،وذلكمنخاللالتركيزعلىأبعاد

الخادمة والقيادة تطبيق، وسبل الخادمة القيادة مفاهيم المدارسعلى مديري لدى المعرفة زيادة ضرورة

.أبعادها

 المدارس الخاصة. ، بالعمل ندماجاال الخادمة،  المفتاحية: القيادةالكلمات 
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Abstract: 
This study aimed to find out the degree of practicing servant leadership by 

private school principals in Hebron Governorate and its relationship to teachers' 

engagement in work. It used the descriptive-relational approach. The study 

population consisted of (883) male and female teachers in private schools in the 

governorate. A stratified random sample of (177) male and female teachers was 

chosen. To achieve the objectives of the study; Two scales were prepared, the first 

to measure the level of private school principals' practice of leadership. The 

second scale was designed by the researcher to measure the level of teacher 

engagement with work. Where the two scales were applied to a survey sample 

consisting of (50) male and female teachers. In order to investigate the validity 

and reliability of the study scales, and after verifying the validity and reliability 

of the two scales, they were applied to the original study sample. In the end, the 

results indicated that the degree of practicing servant leadership by private school 

principals in Hebron governorate with its dimensions (personal characteristics, 

task-oriented characteristics, others-oriented characteristics, empowerment, and 

process-oriented characteristics) came to a high degree with an arithmetic mean 

(3.45) with a standard deviation (0.718). And there are statistically significant 

differences between the averages of the study sample's responses about the degree 

of practicing servant leadership by private school principals in Hebron 

Governorate, due to the variable (sex) in favor of females. And there are no 

statistically significant differences between the averages of the study sample's 

responses about the degree of servant leadership practiced by private school 

principals in Hebron Governorate due to the variables (educational qualification, 

years of service, directorate) . 

The results indicated that the level of teacher engagement in private schools 

in Hebron Governorate with work was high, with an arithmetic average of (3.61) 

with a standard deviation (0.702), and that there were no statistically significant 



 ع

differences between the averages of the study sample’s responses about the level 

of teacher engagement in private schools in the Governorate. Work boyfriends are 

attributed to the variables (sex, years of experience, and directorate). There are 

statistically significant differences between the averages of the study sample's 

answers about the level of integration of teachers in private schools in Hebron 

Governorate with work, due to the educational qualification variable in favor of 

postgraduate certificate holders. The results indicated that there is a strong direct 

and statistically significant relationship between the degree of school principals' 

practice of servant leadership in its dimensions and teachers' involvement in work . 

In the light of the results of the study, the researcher recommended the need 

for school principals to support the culture of service to all among the school 

workers more. The priority of the interest of the whole over the individual interest. 

This is done by focusing on the dimensions of servant leadership. And the need 

to increase the knowledge of school principals on the concepts of servant 

leadership and ways to apply its dimensions . 

Keywords: servant leadership, work integration. Private schools. 
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 خلفية الدراسة وأهميتها 

 المقدمة:

،إذانتقلتعليهسابقاًكانتلقيادةمختلفةعماافيظلالتقدمالعلميفيالوقتالحاضرأصبحت

والعملاألتباعباالهتمامإلى،التيتهدفاألخالقيةاإلنسانيةإلىاألتباعالقيادةمنالدكتاتوريةوتهميش

واالجتماعيةاإلداريةتحسينالظروفيعملعلىعلىتلبيةحاجاتهم،ليظهرنمطالقيادةالخادمةالذي

السائدةداخلوالماديةوالبيئية المؤسسات،أومؤسسةخدماتيةكانتالمؤسسةسواءوالنفسية غيرهامن

الع في كبير أثر لها بينالوالتي والشخصية الوظيفية التربويةاألعضاءقات المؤسسات في ،العاملين

وتوجههمنحوالعملوالرغبةفيه.

أهمعناصرالسلوكوتعتبر المساعدةفيتوذلكألنها،اإلنسانيالقيادةمن الركائز مثلإحدى

،كماالمنظمةأهدافالمناسبةللعملعلىتحقيقالجو،إذتوفرلهمالعاملينقاتوظيفيةبينالتشكيلع

انجازيمكنتحقيقأيالدونهاالتييعتمدعليهاتقدمالمؤسسةالتربوية،ومناألساسيةالركائزوتعدمن

،معالجماعةبسهولةويسر،فأساسالقيادةهوالعملؤسسةالتربويةالمجذريفيإصالحأوفعال،تقدمأو

(.2008عليها)القريوتي،المتفقهدافاألأعضاؤهاعلىتحقيقيتعاونومساعدتهالكي

المرجوة،وتحسينمستوىالعملوتطويره،وهيفيهدافوللقيادةالتربويةدورمهمفيتحقيقاأل

نفسالوقتتعتبرمعيارًادقيقاًيحددنجاحالمؤسسات،فدورهايتمثلفيتوفيرمناخمناسبتسودهعالقات

؛التربويةواألصولالمؤسسةالتربويةبالقواعدأفرادنهاتلزمأ،ويعملالموظفينفيهبارتياح،كماوطيبةحسنة

وزيادةمستوىالدافعيةلديهملبذلمزيدمنالجهد،فيرفعروحالمعنويةللعاملينفعالبشكلوهذايسهم

فيلإلسهامإيجابياًوتطويراًالقيادةالتربويةعلىأنهاعمليةتحدثتغييراًإلىوينظر ،العطاءمزيدمننحو
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طفى،ص)بنيممؤسسةالتربويةفيالتطويرأويمكنإحداثأيتغييرالبناءالمجتمعورقيه،وبدونها

2014.)

استحدثتالعديد أداءالمؤسسةبفاعلية،وتحسينأهدافللقيادةبهدفتحقيقمننظرياتولقد

الموظفين،وتطويرهممهنيًاواالهتمامبالمؤسساتمنخاللالعملالجماعي،ورفعكفاءةالعاملين،والمشاركة

،القيادةالخادمةالقيادةالتشاركية،وأخيراًالتبادلية،ووالقيادةفيصنعالقرار.فقدظهرتالقيادةالتحويلية،

األتباعباالهتمامإلىتهدفأخالقيةنظريةقياديةفهي؛فيهذاالمجالاالهتمامالتيحظيتبكثيرمن

(.2019أبوالغنم،)وخدمتهمورعايةمصالحهم

فهيتحثالقادة؛اآلخرينوتحدثالقيادةالخادمةتوازنفيحياةاألفرادبينممارسةالقيادةوخدمة

الغايةف؛لممارسةالقيادةالفرصاستثمارعلىاألتباعتشجعولويةمسؤوليتهمهيخدمةأتباعهم،أوعلىأن

أصبحتتمارس؛بأهميتها،ومعزيادةالوعي،ثمرفعمستوىمنظماتهممنبعداألفرادتحسينحياةهامن

(.Spears, 2005)علىنطاقواسعفيالمؤسساتالتربوية

أنهاإلىوينظر الخادمةعلى بالذاتلخدمةتتجاوزالقيادة وتلبيةاحتياجاتهماآلخريناالهتمام

المؤسسةأهدافومساعدتهمعلىالتطور،وتزويدهمبالفرصالالزمةللنجاح،فضاًلعنالعملعلىتحقيق

اآلخرينالهدفاألساسللقيادةالخادمة،والقائدالخادمهوالذييضعخدمةاآلخرينالتربوية.ويعدإرضاء

اختيار  فيعملعلى الشخصية، مصلحته فيقبل  مهاراتهواع  أجل؛استخدام المنظمةمن ونمو التغيير

الحصولعلىأوتسبقالرغبةفيالحصولعلىمنصبقيادياآلخرينإنالرغبةفيمساعدةواألفراد،

(.Daft and Noe, 2001)اآلخرينالتحكمفيأوالقوة

سبثقةاألتباعة،لك(أنالقائديقومبتقديمخدماتهالمجانيGreenleaf, 2002ويرىجرينليف)

ألنهاتركزعلىاألمانة؛منالقيادةاألخرىوالمجتمعات،لذلكفإنالقيادةالخادمةتختلفعناألنماط

األتباعأنإلى(Spears, 1996الشخصيةوالعالقاتطويلةالمدىمعالموظفين،فيحينيشيرسبيرز)
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شباعحاجاتهمعبرتقديمإورعايته،فيعملعلىمنحيثاهتماماته؛يمثلونالعاملالرئيسللقائدالخادم

المرجوة.هدافالدعموالمساعدةلحفزهملتحقيقاأل

هما:أن،أثرينللقيادةالخادمةهناك(أنPurkey and Siegel, 2002ركيوسيجل)وويرىب

حيثأن؛أنالقيادةتتطلبتعليمًاوتوجيهاً:الثانيوأنانية،أكثرهميةوالقيادةمنغيرخدمةتصبحأقلأ

.للخدمةاآلخرينأهممتطلبللقادةهودعوة

نظرًالدور؛مهنةذاتأهميةاجتماعيةعاليةمتطلبةفحسب،بلريسعمومًامهنةاليعتبرالتد

اليمكناالستغناء؛يعتبرالمعلمونممثلينللمدارسو،المعلمينفيتعليماألجيالالقادمةوإعدادهمللحياة

هذهالحقيقةأدت؛فيعمليةالتعليموالتنشئةاألخرىالعواملأثرعنمتميزومحددأنشطتهموأثر،معنه

هيشكلمنصصينالتربويين(بأنمهنةالتدريسفتراض)واسعاالنتشاربينعامةالناسوالمتخاإلى

ليسمنالنادرأنُيتوقعمنالمعلمينإظهاردافعمهنيأنهتأثيرهذااالفتراض،وأشكالالدعوةالعليا

منالتفانيواال،قوي (.Paulík, 2020فيالعمل)ندماجوامتالكمستوىعال 

،مدىتعلقالفردبدورهفيالعملإلى(يشيرKahn, 1999فيالعملحسبكاهن)ندماجواال

هفيمهماتاندماجإلىوترجمةذلكالتعلقعلىالمستوىالبدنيوالمعرفيواالنفعالي،ويرمزالمكونالبدني

العملبدنيًا،ويعبرالمكونالمعرفيعنمستوىاليقظةواالستغراقفيالعمللدىالموظف،بينمايشير

.تقانوالتزامإأدائهبكلأثناءالالفردبعملهمستوىاتصإلىنيجداًالجانبالو

،"حالةذهنيةإيجابيةومرضيةومتصلةبالعملفيالعملعلىأنهندماجتعريفاالغالبًامايتم

والعواملالثالثةالمذكورة(.Schaufeli, and Bakker, 2002بالحيويةوالتفانيواالمتصاص")تتميز

تجعلالموظفملتزمًابعمله.يتميزعاملالنشاطبمستوىطاقةالموظف؛ملمعاًأعالهللمشاركةفيالع

الذييحفزهعلىالقيامبعمله؛يتميزالتفانيبالجهدالهادفللموظفتجاهالنشاطالذييشاركونفيه؛يتميز
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قيامهمبعملهمأثناءإنهاتجربةالموظفين؛علىواجبهالمنوطبه.فيالمجموعاالستيعاببتركيزالموظف

(.Sarath, and Manikandan, 2014فيالمنظمة)

فياألنشطةالترفيهيةالتيلالنخراطمياًلأكثريتميزونبكونهمالمندمجونفيالعملوالمعلمون

تعزيزصحتهمالنفسيةإلىمايؤدي؛تدعمعلىاالسترخاءوالتعافيالنفسيمنضغوطالعملالمختلفة

قدرةعلىأكثربطاقةوابتهاجوحماسكبير،وانفتاحًاعلىالخبراتالجديدة،وكماأنهميتمتعونوالبدنية،

من أما المندمجين. بغير مقارنة المعلماالبتكار فيتميز الوظيفية المندمجوالناحية العملبون أداءنفي

يتمتعونكماناء،وب جديدنظرًاألنهميعايشونانفعاالتإيجابيةتساعدهمعلىالبحثعنكلماهو؛أفضل

بحثونعنالتغذيةيكماالمؤسسة،أهدافلعاليةفيتحقيقتمكنهممناستخدامقدراتهما؛بصحةأفضل

ما؛نيهملزمالئهمالمعلماندماجعلىبثمنأجلخلقمواردجديدة،فضاًلعنمقدرتهم؛الراجعةوالدعم

(.Bakker, et al, 2014)الجماعيفيالعملداءيزيداأل

،ويمتدهذايعودعليهبالنفع؛المعلمبالعملاندماجأنإلى(Cardwell, 2011ويشيركاردويل)

ارتفاعإلى:نتائجالدراسةالتيأعدهاأشارتوالمؤسسةالتعليمية،فقدوالطلبةلتعليميةالعمليةاالنفعليشمل

.فيالتعليمالطلبةينعكسبشكلإيجابيعلىمستوىانخراطالذي؛نفيالعمليالمعلماندماجمستوى

المعلمونارتباطًااندماجارتباطإلىأن(Leal-Soto, et al, 2018)وآخرونليالستووهذاوأشارإليه

 للتعلم.الطلبةيجابيًاجوهريًافيزيادةمستوىدافعيةإ

،وفيالمقابلأداءنالقيادةالخادمةقيادةملهمةللعاملينليقدمواأفضلمالديهممنومنالمالحظأ

،لذلكتأتيآخربأوتحققلهمأفضلدرجاتااللتزاموالرضاعنوظيفتهم،ممايؤثرعلىالموظفينبشكل

المعلمينفياندماجالدراسةالحاليةللبحثفيدورالقيادةالخادمةلدىمديريالمدارسفيتحسينمستوى

العمل.
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 دراسة: مشكلة ال

،والمؤسساتالتربويةعدممقدرتهاعلىذلكأوهاهدافألللقيادةدورًاكبيرًافيتحقيقالمؤسسات

المدارسأمرًاضروريًايأنماطالقيادةالتييمارسهامديرلذاأصبحمنالمهمالتعرفعلى؛جزءمنذلك

التربوية باإلدارة االهتمام ضوء القافي بناء في التربية المؤسسات أهمية على وبالنظر المستقبليين، دة

فيالمدارس،لمالهامنتأثيرعلىالمعلمين،والعملبرزتأهميةوجودالقيادةالخادمةواألجيالالقادمة؛

.علىبناءعالقاتقائمةعلىأساساالحتراموالثقةوالمحبةبينجميعالعاملينفيالمدرسة

؛يةحاجاتهم،وتقديمالمساعدةلهمتلبو،المعلمينأداءوللقيادةالخادمةأهميةفياالرتقاءبمستوى

المدرسةبشكلأهدافلتحقيق؛والتيتحثهعلىبذلقصارىجهده،ةللمعلملذلكتعدأحدالدوافعالقوي

اتميزهعنتمتعهذاالنوعمنالقيادةبصفاتوخصائصالًمديريةالتربيةوالتعليمبشكلعام،فضو،خاص

باقي تعليميةيهيئمماقد؛ىخراآلالقيادةأنماطعن ،عبرتحقيقالمؤسسةالتربويةأهدافحققتبيئة

المعلمينفيالعمل.اندماج

ودراسة(2014،ودراسةالمعشر)(2013صتالعديدمنالدراساتمثلدراسةإبراهيم)أووقد

الخادمةفيبيئاتمختلفةللتعرفعلىأهميتها،القيادةالدراساتعلىمزيدمن(بإجراء2015غالي)

ممارستهافيالمؤسساتالتربوية.ةدرجو

المعلمينفياندماجبوعالقتها،مشكلةالدراسةفيموضوعالقيادةالخادمةتمحورتوفيضوءماسبق

:وتمصياغتهافيالسؤالالتاليالعملبالمدارسالخاصةبمحافظةالخليل،

المعلمين    اندماجادمة وعالقتها بدرجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظة الخليل للقيادة الخما  

 ؟ العملفي 
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 أسئلة الدراسة:

:اآلتيةاألسئلةالفرعيةيتفرعمنسؤالالدراسةالرئيس

مادرجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلللقيادةالخادمةبأبعادها)الخصائص .1

الخصائصوالخصائصالموجهةنحوالمهمة،و،اآلخرينالخصائصالموجهةنحووالشخصية،

 التمكين(؟والموجهةنحوالعمليات،

مستوى .2 بالعملاندماجما الخليل محافظة في الخاصة المدارس في نظرالمعلمين وجهة من

 ؟المعلمين

داللة .3 ذات فروق توجد حولبينةإحصائيهل الدراسة إجاباتعينة ممارسةمتوسطات درجة

الخادمة للقيادة الخليل محافظة في الخاصة المدارس )مديري لمتغيرات المؤهلو،الجنستعزى

 (؟المديريةو،مةالخدسنواتوالعلمي،

الدراسةحولمستوىبينةإحصائيهلتوجدفروقذاتداللة .4 إجاباتعينة اندماجمتوسطات

المؤهلالعلمي،و،الجنسالمعلمينفيالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلبالعملتعزىلمتغيرات)

 (؟المديريةو،سنواتالخدمةو

ةبينالقيادةالخادمةبأبعادها)الخصائصالشخصية،إحصائيذاتداللةارتباطيةهلتوجدعالقة .5

،الخصائصالموجهةنحوالمهمة،الخصائصالموجهةنحواآلخرينالخصائصالموجهةنحو

 المعلمينفيالعمل؟اندماجالعمليات،التمكين(و
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 الدراسة:  أهداف

:اآلتيةهدافتحقيقاألإلىتهدفالدراسة

درجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلللقيادةالخادمةبأبعادهاإلىالتعرف .1

الخصائصالموجهةنحوالمهمة،و،اآلخرينالخصائصالموجهةنحوو)الخصائصالشخصية،

 التمكين(.والخصائصالموجهةنحوالعمليات،و

منوجهةنظرلخليلبالعملالمعلمينفيالمدارسالخاصةفيمحافظةااندماجواقعإلىالتعرف .2

 .المعلمين

متوسطاتإجاباتعينةالدراسةحولدرجةممارسةبينةإحصائيالتعرفعلىالفروقذاتداللة .3

( لمتغيرات تعزى الخادمة للقيادة الخليل محافظة في الخاصة المدارس المؤهلو،الجنسمديري

 (.المديريةو،سنواتالخدمةوالعلمي،

اندماجمتوسطاتإجاباتعينةالدراسةحولمستوىبينةإحصائيذاتداللةالتعرفعلىالفروق .4

المؤهلالعلمي،و،الجنسالمعلمينفيالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلبالعملتعزىلمتغيرات)

 (.المديريةو،سنواتالخدمةو

الخصائصالموجهةوالقيادةالخادمةبأبعادها)الخصائصالشخصية،تقصيالعالقةاالرتباطيةبين .5

التمكين(والخصائصالموجهةنحوالعمليات،والخصائصالموجهةنحوالمهمة،و،اآلخريننحو

 المعلمينفيالعمل.اندماجو
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 فرضيات الدراسة:

الرئيسية   اللىو األ الفرضية  داللة: ذات فروق اإلإحصائيتوجد الداللة مستوى عند ةحصائية

(0.05 ≥ 𝛼)حول الدراسة عينة إجابات متوسطات فيبين الخاصة المدارس مديري ممارسة درجة

( لمتغيرات تعزى الخادمة للقيادة الخليل العلمي،و،الجنسمحافظة الخدمةوالمؤهل ،(المديريةو،سنوات

ويتفرعمنها:

0.05)ةحصائيةعندمستوىالداللةاإلإحصائيالتوجدفروقذاتداللة .1 ≥ 𝛼)طاتبينمتوس

حول الدراسة عينة للقيادةإجابات الخليل محافظة في الخاصة المدارس مديري ممارسة درجة

 (.الجنسالخادمةتعزىلمتغير)

0.05)ةحصائيةعندمستوىالداللةاإلإحصائيالتوجدفروقذاتداللة .2 ≥ 𝛼)بينمتوسطات

حول الدراسة عينة فيإجابات الخاصة المدارس مديري ممارسة للقيادةدرجة الخليل محافظة

 الخادمةتعزىلمتغير)المؤهلالعلمي(.

0.05)ةحصائيةعندمستوىالداللةاإلإحصائيالتوجدفروقذاتداللة .3 ≥ 𝛼)بينمتوسطات

حول الدراسة عينة للقيادةإجابات الخليل محافظة في الخاصة المدارس مديري ممارسة درجة

 .الخادمةتعزىلمتغير)سنواتالخدمة(

0.05)ةحصائيةعندمستوىالداللةاإلإحصائيالتوجدفروقذاتداللة .4 ≥ 𝛼)بينمتوسطات

حول الدراسة عينة للقيادةإجابات الخليل محافظة في الخاصة المدارس مديري ممارسة درجة

 الخادمةتعزىلمتغير)المديرية(.

الرئيسية   الةالثاني الفرضية  داللة: ذات فروق اإلإحصائيتوجد الداللة مستوى عند ةحصائية

(0.05 ≥ 𝛼)المعلمينفيالمدارسالخاصةاندماجمستوىبينمتوسطاتإجاباتعينةالدراسةحول
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،ويتفرع(المديريةو،سنواتالخدمةوالمؤهلالعلمي،و،الجنسفيمحافظةالخليلبالعملتعزىلمتغيرات)

 منها:

0.05)ةحصائيةعندمستوىالداللةاإلإحصائيالتوجدفروقذاتداللة .1 ≥ 𝛼)بينمتوسطات

حول الدراسة عينة الخليلاندماجمستوىإجابات محافظة في الخاصة المدارس في المعلمين

 .(الجنس)لمتغيربالعملتعزى

0.05)ةحصائيةعندمستوىالداللةاإلإحصائيالتوجدفروقذاتداللة .2 ≥ 𝛼)بينمتوسطات

حول الدراسة عينة الخليلاندماجمستوىإجابات محافظة في الخاصة المدارس في المعلمين

 .)المؤهلالعلمي(لمتغيربالعملتعزى

0.05)ةحصائيةعندمستوىالداللةاإلإحصائيالتوجدفروقذاتداللة .3 ≥ 𝛼)بينمتوسطات

حول الدراسة عينة الخليلاندماجمستوىإجابات محافظة في الخاصة المدارس في المعلمين

 .)سنواتالخدمة(لمتغيربالعملتعزى

0.05)ةحصائيةعندمستوىالداللةاإلإحصائيالتوجدفروقذاتداللة .4 ≥ 𝛼)بينمتوسطات

حول الدراسة عينة الخليلاندماجمستوىإجابات محافظة في الخاصة المدارس في المعلمين

 بالعملتعزىلمتغير)المديرية(.

0.05)ةحصائيةعنمستوىالداللةاإلإحصائيالتوجدعالقةذاتداللة:الثالثةالفرضية الرئيسية   ≥ 𝛼)

الشخصية، )الخصائص بأبعادها الخادمة القيادة نحووبين الموجهة الخصائصو،اآلخرينالخصائص

 المعلمينفيالعمل.اندماجالتمكين(ووالخصائصالموجهةنحوالعمليات،والموجهةنحوالمهمة،
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 أهمية الدراسة: 

 تم بيان أهمية الدراسة في: 

والقياديةاإلداريةالمواضيعمنوالتيهيالقيادةالخادمةتسهمفيالقاءالضوءعلىمفهوم  األهمية النظرية:

نومدارس،ومايمكنأنيحققهالمديربمافيذلكمديريال،المختلفةاإلداريةالمهمةللعاملينفيالمواقع

تعليميةتطبيقهمخاللمن بيئة القيادةفيخلق النوعمن اندماجللتعلم،وفيتعزيزفعالةومحفزةلهذا

 .المعلمينفيالعملالمدرسي

:اآلتيةمنخاللالنقاطالتطبيقيةقأهميةالدراسةتنبث األهمية التطبيقية:

تسهمفيزيادةوعيمديريالمدارس،والقياداتالتربوية،وصناعالقرارالتربويينباألسسوالمبادئ .1

يحققالمصلحةالعامةبتوظيفهابمااالهتمامإلىممايدفعهم؛جوانباإليجابيةللقيادةالخادمةوال

 التربويةفيمحافظةالخليل.للمؤسسات

بالعمل،وبالتاليالعملبمايتوافقمعمعلميهماندماجدرجةإلىمديريالمدارسفيالتعرفتفيد .2

 المعلمينبالعمل.اندماجلتعزيز؛التغذيةالراجعةالتيتقدمهاالدراسة

تساعدالباحثونفياالستفادةمنأدواتهاونتائجها،وتوصياتها. .3

 ة:الدراس حدود

الموضوعي:   .1 فيالحد  واالندماج الخادمة، القيادة هما: أساسين مفهومين على الدراسة تقتصر

 العمل.

 الخاصةفيمحافظةالخليل.المدارستمتطبيقالدراسةفيالمكاني: الحد .2

 م.(2022-2021)منالعامالدراسيالثانيالفصلالدراسيخاللتماعدادهاالزماني: الحد .3

 المدارسالخاصةفيمحافظةالخليل.معلمياقتصرتهذهالدراسةعلىجميعالبشري: الحد .4
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)مقياس:والمتمثلةفيمقاييسالدراسة،تتحددالدراسةباإلجراءاتالمستخدمةفيهاالحدود اإلجرائية: .5

التبدالًكماأنتصميمنتائجالدراسةمقيدالمعلمينبالعمل(،ندماجالقيادةالخادمة،ومقياساال

األفراد استجابة ومدى المستخدمة، األدوات وثبات وعلىعلىصدق جهة، من األدوات هذه

ى.آخرابهةلمجتمعالدراسةمنجهةمجتمعاتمش

 مصطلحات الدراسة:

وذلكمنأجل؛اعاتفيسلوكاألفرادوالجمالتأثيرتعرفبأنهاالعمليةالتييتممنخاللهاالقيادة: .1

 (.2010)رشوان،محددةأهدافدفعهمللعملبرغبةواضحةلتحقيق

بلمصلحته،قالقائدعلىوضعمصلحةالمرؤوسيننمطالقياديالذييعملفيهالهو"القيادة الخادمة: .2

وتفويضهموتعزيزروحالجماعةلديهم،،يصًاعلىتطويرالمرؤوسينمهنياًويعملعلىجعلالقائدحر

 .(Chang, et al, 2016")وذلكبهدفتحقيقمصالحاألفرادومصالحالمؤسسة؛للسلطات

فيمحافظةالخليلمديريالمدارسالخاصةالنمطالذييعملمنخالل:بأنهاوتعرفها الباحثة إجرائياً 

االهتماملمصالحهمونموهمالمهنيوتفويضهم،وهوالدرجةالتييحصلوإيالء،علىخدمةالمعلمين

 عليهاالمديرجراءاإلجابةعلىمقياسالقيادةالخادمةالمستخدمفيالدراسةالحالية.

والخصائص":ندماجاال  .3 المتغيرات حتىتصبح وتعديلوتهيئة تكييف العملعملية في الدمج يعتبر

 ,Brigitte)"تتماشىمعبيئةالعملالمناسبةللمعلمين؛المدرسةأوالمحيطةبسياقالمنظمةالتربوية

and Rose, 2007.) 

ونف"بالعمل:  ندماجاال  .4 ذهنية حالة بالعملهو تتعلق ومشبعة إيجابية والتفانيتت،سية بالحيوية سم

 (.Schaufeli, and Bakker, 2003)"واالستغراقفيالعمل
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جراءاإلجابةعلىمقياس-المعلم–الكليةالتييحصلعليهاالمفحوصهوالدرجةويعرف إجرائيًا:

 بالعمل.ًااندماجأكثروكلماكانمتوسطاإلجابةمرتفعيكونالمعلم؛لدراسةالحاليةالمعدلندماجاال

حدالمواطنين،وتخضعلوزارةالتربيةوالتعليموتتبنىالمناهجألالمدارسالمملوكةالمدارس الخاصة: .5

 (.2015)صالح،الدراسيةنفسهاالمطبقةفيالمدارسالمناظرةلهامنمدارسالتعليمالحكومي

،²كم997مساحتهاغوالبالهيمحافظةفلسطينيةواقعةفيجنوبالضفةالغربيةمحافظة الخليل: .6

وهيأكبر،يحدهاالخطاألخضروالبحرالميتمنالجهاتاألخرىلحم،والشمالبيتوحدودهامن

%منأراضيالضفةالغربية16محافظاتالضفةمنناحيةالمساحةوالسكانحيثتبلغمساحتها

مدنالخليلرزهاأبقريةومدينة100أكثرمن.وتتكونمن2016نسمةسنة729.193وتعدادها

(.2018الدباغ،)ودوراوالظاهريةوحلحولباإلضافةإلىمخيمينلالجئينهماالفواروالعروبويطا،
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 اإلطار النظري 

 تمهيد: 

جنبيةالمتعلقةالنظري،والدراسلللللاتالسلللللابقةالعربيةواألاسلللللتعراضاإلطارإلىيهدفهذاالفصلللللل

وذلكبعرضاألدبالتربويوالدراسللللاتالسللللابقةالخاصبالقيادةوالقيادةالخادمة،ومن،بمتغيراتالدراسللللة

فيالعمل.ندماجاألدبالتربويوالدراساتالسابقةالخاصةباالإلىثمالتطرق

 اًل: القيادة أو 
 القيادة: مفهوم  .1

إنالقيادةبمثابةالروحللجسدبالنسبةلمنظماتاألعمالوالسيماالمؤسساتالتربويةوالتعليمية،وال

لميتفقوافيمابينهمعلىتعريف إنهم القيادة،حيث اإلدارةحولتعريف يوجدتعريفجامعبينعلماء

مدعلىعمليةتبادليةنتاجهاالتأثيروالتأثربينللقيادة؛ولكنهمفيالوقتذاتهقداتفقواعلىأنالقيادةتعت

حيثيرى (Silva, 2016)سيلفا إليه،وهذامانّوههدافالقائدوالمرؤوسين؛وذلكلتحقيقمجموعةمناأل

ياقتنظيميمعين،حينيستحسنسأوذلكالتأثيرالتفاعليالذييحدثفيمجتمعإداري:هينالقيادةأ

.هدافلتحقيقمجموعةمناأل؛لهمماليكونقائداًويتقبلواشخصاً،األفرادبعض

جمعنهأحيث؛ظورالقيادياإلداريالحديثوالناظرفيالتعريفالسابقيجدهأنهيتماشىمعالمن

عاإلداريالذيتدارمنخاللهاألحداثوالمواقفالمجتمأو،والسياقالمرؤوسينوفيطياتهبينمهمةالقائد

.هداف،وتحددالوسائللتحقيقاألتوضعالخططمنأجلهالتيارية،اإلد

وجودعالقةتفاعليةبينالقائدإلىقدأشارفيتعريفهالسابق (Silva, 2016)سيلفاوإذاكان

التربويةقدرةإدارةالمؤسساتوالمنظماتوهو،آخرالقيادةمنمنظورإلىوالمرؤوسين،فإّنهناكمنينظر
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،اآلخرينالقراراتالسليمة،والمشاركةالفعالةوإلهاماتخاذوغيرهاعلىإدارةهذهالمنظمات،وذلكمنخالل

والعملعلىتحقيقها،وسرعةاتخاذاإلجراءاتالسريعةوالمناسبة،هاأهدافوتحديدرسالةالمنظماتالتربويةو

تحفيزالمرؤوسين،وذلكمنخاللإاليأتي،والعملعلىالتقدمعلىالمنافسين،وذلككلهالومكاناًزماناً

.وتعتبرمهاراتالتواصلواالتصالوالقدرةعلىإحداثالتغيراتواالقتناعداءلتحقيقأعلىمستوىمناأل

.(Investopedia, 2018الناجحين)منمميزاتالقادة؛بها

فإنها؛رأينافيالتعريفينالسابقينأنالقيادةعمليةتفاعليةتعتمدعلىالتأثيروالتأثروإذاكناقد

فإنتعددالتعريفاتوالمفاهيمالدالةعلىعمليةمستمرةفيفاعليتهابينالقائدوالمرؤوسين،وعلىكل أيضاً

ذلكتعتمدعلىحدثاعملية،وبوهي:أنهأال،أساسيةمحاوركونهاتعتمدعلىأربعةعنالقيادةالتخرج

االتجاهفتعتمدعلىالمرؤوسينوالقائد،وليستمحصورةفيالقائدبذاته،أحاديةفهيليست،تفاعليتبادلي

تأثيرالقائدفيغيرهمنالمرؤوسين،فالبدمنوجودهذاالعنصربدأتستندالقيادةفيحقيقتهاعلىمبل

تأثيرالفعالللقائدمنخاللمايحملهمنمهاراتوقدراتوخبراتيستطيعوإالفالمعنىللقيادة،ويأتيال

،تكونفيمجموعةمناألفرادأنمنخاللهاأنيؤثرفيغيرهمنالمرؤوسينبطريقةإيجابية،منهاأيضاً

ينمشتركةباًأهدافوهذهالمجموعاتهيالسياقالذييحدثبهوفيهدورالقائد،كماأنالقيادةتتضمن

والمرؤوسين جميعاً؛القائد األيسعون من مجموعة التربويةهدافلتحقيق للمنظمات العام النفع لتحقيق

نوالعملبروحواوهيبذلكتنطويعلىجانبأخالقييتمثلفيالتكاتفوالتع؛هاأهدافوتحقيق،وغيرها

يعرفالقيادةبأنها:عملية(Northous, 2015)األربعةاألساسيةهيماجعلتمحاورالفريق،وهذهال

مشتركة.أهدافيؤثرفيهاالفردعلىمجموعةمناألفرادلتحقيق

،المدرسيةأولناالقيادةبصفةعامةفإننافيهذاالبحثنطوفحولالقيادةالتربويةواوإذاكناقدتن

أولهاإحداثتغيراتامتالكصاحبهامهاراتوخبراتمتنوعةيستطيعمنخالإلىوهيالقيادةالتيتشير
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واالبتكار،وذلككلهعناإلبداعنصريعبل،وإدخالالتفيبعضالمراحلوالسياساتالمتبعةمنق تحو

والنزاهة والشفافية المصداقية على والتركيز الفريق، بروح والعمل المشاركة  ,Huber)والتعاونطريق

2010.)

للمنظمةهدافعىجميعأفرادهلتحقيقمجموعةمناألتعدالقيادةالتربويةعملجماعيمشتركيسكما

(.2005،ن)أسعدوااألفرادفيجويسودهالودوالحبوالتعفيهاالمدرسةالتييعملأو

 أهمية القيادة:  .2

بهايكوناالنسجاموالتناغم،فيالمنظماتالتربويةوالمدارستعدالقيادةاإلداريةقلبالعملالنابض

،المنظمات،والعملعلىتحقيقهاأهدافبينأفرادالعملالواحد،فهيتعملعلىتوحيداتجاهالعامليننحو

الو الركن أنهاتعتبر الذييحققرغبجداًكما النفسيةواالجتماعيةني العاملين أهمية؛ات ومنهناتكمن

القيادةفي:

العا - بين الوصل حلقة وتعد خططها في متمثلة التربوية المنظمات وبين علىأهدافملين والعمل ها

 تحقيقها.

التي - البوتقة هي القيادة فيهاتعد اإلداريةتجتمع والنظريات المفاهيم كل وتتكامل وتتفاعل وتذوب

 علىالمنظماتالتربويةوعامليها.اًبواالستراتيجياتوالسياساتالتيتنعكسإيجا

يجابيةبالمنظماتالتربويةاإلتوالسلوكيالجوانبواالتجاهاتتساعدالقيادةاإلداريةالناجحةفيدعما -

 الخاطئةوغيرالمقبولةعلىقدرالمستطاِع.توالسلوكياضاءعلىالجوانبالسلبيةوغيرها،وكذلكالق

منهابأنهأفضلماتملكإيماناً،لمواكبةالتغيرات؛تأهيلهوتطويرهاالهتمامبالموردالبشريوتدريبهو -

 المنظماتالتربويةمنرؤوساألموال.

 المنظمات.أهدافتعملعلىتيسيروتحقيق -
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 م(.2003عملعلىإعادةالتوازنللحياة)سويدان،ال -

؛حيثاإلدارةالتعليميةأنالقيادةذاتأهميةكبرىفيإنجاحوتميزإلى(2005وأشارمرسي)

،وبذلكآخرفيموقفوتابعاً،فيموقفماالمعلمقديكونقائداًأونهاتعتبرعمليةنسبية،أيأنالفردأ

إضافةومنهنايتوقفدورالفردالقيادي،،وترتبطبأسلوبونمطالشخصيةذاتها،المسؤوليةترتبطالقيادةب

 القيادية.لمجموعةمنالمهارات

 مالمح القيادة الناجحة:  .3

ممارساتقيادية،وهذهالممارساتإلىتحتاج،ماتوالسيماالتربويةوالتعليميةوالمنظالمؤسساتإن

القيامبمهامهمبمهاراتإداريةعالية،وكفاءةقياديةفريدة،يتمكنمنخاللهاالقادةإلىبطبيعتهاتتطلب

أكملوجه،ويعملونعلىتوفيروتلبيةرغباتمرؤوسيهمواحتياجاتهم،وذلكبماومسئولياتهمالقياديةعلى

والتيتعملعلىإحداثالتوازنبيندورالقائدفيممارسة،عارضمعالرؤيةالخاصةبالمنظماتاليت

.(Spears, 2005ثاألثرفيمرؤوسيه)اوأدوارهومهامهالقيادية،وبيندورهفيإحد،أعماله

افإنللقيادةالناجحةمالمحعامة،منخاللهايستطيعاإلنسانأنيحددوأنيقيمالنمطالقياديومنهن

ى،ومنهذهالمالمح:خرالناجحعنغيرهمناألنماطالقياديةاآل

بدورهميقومالقيادة عملية سلوكيةتعتبر - يقومون القادةالذين توجيهمرؤوسيهموإرشادهم،فيبها

ا يجعلون العالقةصفةوالذين هذه إعطاء مع تفاعلية، تبادلية مرؤوسيهمعالقة وبين بينهم لعالقة

أهدافلتحقيق؛علىالعملبقوةوحيويةونشاطاألتباعوالمرؤوسينالشرعية،ويتممنخاللهاتشجيع

 (.2009المنظمات)الشماع،

بالالقيادة عملية تفاعلية - العمل المواقففيسياق وكذلكوجود،منظماتمنخاللمجموعةمن

بمعواالمدير،والتييستطيعمنخاللهاأنيتجأوالمهاراتاإلنسانيةالضروريةوالالزمةلدىالقائد
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واالبتكاروالتفكيراإلبداعهذهالمواقف؛ألنهاعمليةمركبةمنمواقفومهاراتالقائدوالتيتعتمدعلى

 (.2008،)القريوتيينوميولهمخارجالصندوق،وكذلكسلوكياتواتجاهاتالمرؤوس

كلذلكيساعدعلىمعرفةالنمطاإلداريالذي،ويتبناهومعرفةالفكرالذييفكربهشخصية القائد -

يتبناه،وذلكالنمطالقيادييتضحمنخاللكيفيةإدارتهللوقتوأهميتهبالنسبةلهواستثمارهفيهوله

 (.2014)صالح،

لالتأثيرونهاعمليةهدفهااألأحيث،األتباعالقيادة عملية تقوم على إحداث التأثير في المرؤوسين و  -

اإلرشادوالتوجيهوالنصحالذييقدمهالقائدالناجحلغيرهمنالمرؤوسين،والعملعلىتنظيممنخالل

 .ينشدهاالتنظيمالتيهدافوذلكمنأجلضمانتحقيقاأل؛حيدجهودهمواجتهادهم،وعالقاتهموتو

فالقياديالبدمنالتيقنبأهميةاألسبابوالمؤثراتالتيتتصلبالموق،القيادة تستلزم موقف محدد -

تأثيرفيفاعليةالقيادةفيمثلهذه،منقريبوبعيد،وأثرهذهالمؤثراتواألسباب بوصفهاذات

 (.2009)الشماع،لمنظماتالتربويةوغيرهااهدافتحقيقاألل؛المواقف

تتبعأحدث التي القيادة الناجحةهي الحديثة،والتيتعملعلىتطويراألنماطوالقيادة القيادية

مناألتباع بداية التنظيم في ومشاركتهم دمجهم على والعمل والتخطيطوالمرؤوسين، الخطط وضع

نهاتعملعلىتكوينالعالقاتاإلنسانيةالفاعلةداخلالمنظمات،والتيأبتنفيذه،حيثمروراًاالستراتيجي

المنظمة.أهدافتساعدبدورهاعلىتحقيق

،حيثداء(أنالحكمعلىالقيادةبالنجاحيقاسبمدىكفاءةالفريقفياأل2013ويرىإسليم)

المتبادل، بيئةعملقوامهااالحترام الناجحةعلىخلق القيادة االتجاهاتتعمل للمعلمين ألنهميحددون

يحققوا حتى عليها يسيرون التي المدرسةأهدافوالسبل في يمتلكونأوهم أنهم كما التعليمية، المنظمة
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منمعلمينوعاملينوغيرهمفياالنتماءوالوالءلتحقيقاآلخرينالمهاراتوالقدراتوالخبراتالتيُترغب

التنظيم.أهداف

 أنماط القيادة:  .4

بالتجددإن تتسم القيادة أن نجد العصور مر فعلى واألنماط، األساليب متعددة اإلدارية القيادة

تأساليبوأنماطالقيادةمتنوعةومتجددةاءومنهناج؛روالتغيرحسبظروفكلعصروزمانوالتطو

اريومايحملهفيأسلوبوفلسفةالقائداإلد:وربمامتشابكةفيبعضاألحيان،ويقصدهنابأنماطالقيادة

التيتعكسسلوكهوتصرفاتهعندقيادةاألفراداعات،وكذلكمواقفهوافتراضاتهعقلهمنأفكارومعتقداتوقن

(.2018المالكي،)هدافلتحقيقاأل

فهوذلكاألسلوبالقياديالذييتبناهرئيس:نمطالقيادةمنالناحيةالتعليميةإلىأمَّاإذانظرنا

قسمالمادةالعلميةفيمتابعتهلمرؤوسيهووظائفهموأدائهملمهامهم،وعلىرأسهذهاألنماطالقياديةنجد:

يساعدهملىبمشاركةالعاملينوتمكينهمتمكيناًوتلكالقيادةالتيتعنىبالدرجةاألالقيادة التحويلية: .4.1

التوجيهواال التنظيميعلى المعلمينلتزام المرؤوسينمن القائدفيهاعلىتحفيز يتمثلدور حيث

واألفكار والمبادئ القيم على واالعتماد التركيز خالل من وذلك المطلوب؛ التغيير إلجراء وغيرهم

المشتركة،حيثيقومالقائدبتحفيزالمرؤوسين،وإعالمهمبقيمةوأهميةالعملالذييقومونبهمتمثالً

تعلوفوقكلالمصالحمدرسةالأوفيمهامهمووظائفهمالمختلفة،معاعتبارمصلحةالمنظمةالتربوية

بالحاجة واإلحساس الشعور خالل من ذلك تحقيق ويكون الفريقوالتغيير،إلىالشخصية، إقناع

كلهيعملعلىستراتيجيةمعينةللعملنحوالتغيير،وذلكير،والعملعلىوضعتصورورؤيةابالتغي

(.2019الحمادين،)المنظمةالمرسومةمسبقاًأهدافتحقيق
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ومنهنافإنالقيادةالتحويليةهيقيادةموجهةنحوالعاملينوالمرؤوسين،ومشاركتهمحتىتستطيع

التنظيماإلداريالتيتنتميإليه،كماأنهاتعتمدأهدافمنخاللهذاالتوجيهوتلكالمشاركةأنتحقق

ع ذلك والنزفي والتفويض، والثقة، والرؤية، التأثير منها وخصائص مبادئ منلى وغيرها اهة،

 (.Stone, et al, 2004)المنظماتوالمؤسساتأهدافالخصائصالتيتساعدفيتحقيق

ُدفيهذاالنمطالقياديعلىمجموعةاألفراد،معاسترشادهمبقائدما،  القيادة الديموقراطية: .4.2 ُيعتم 

ركونفيالتخطيط،كماأنهميشاصنعالقراراتواتخاذهانفييعلىأنيكونجميعاألفرادمشارك

المنظماتوالمؤسسات،علىأنأهدافلتحقيق؟وكيفيصنع؟ماذايجبأنيصنع.االستراتيجي

هدافووضعالخططواالستراتيجياتلتحقيقاألالقراراتاتخاذيحظىقائدالمجموعةبسلطةنهائيةفي

(Business dictionary, 2019.) 

المنظماتممارسةاألعمالاالستشارية،واالهتماموالتركيزأهدافوتتخذالقيادةالديموقراطيةفيسبيلتحقيق

 .(Kim, 2016)علىالموظف،والتعاملمعأخطاءالموظفينعلىأنهافرصةللتعلم

جميعالصالحياتوالسلطاتيقومعلىوضعالذيهذاالنمطمناألنماطالقيادية،و  : توقراطية و األ القيادة   .4.3

المطلوبتحقيقها،وكذلكالخططهدافوالقراراتفييدالقائد،فهومنيمليعلىالموظفينالسياساتواأل

العاملينومشاركتهمفيالعمليةالقيادية،إلىالمطلوبة،وكيفيةتنفيذها،وفيهذهالنظريةالقيادية،الُينظر

علىإنجازالمهاملكنهاتعتمدالقيادةالديموقراطية،أوفيالقيادةالتحويليةكماهوالحال،القراراتخاذوفي

 (.Kim, 2016فريقالعمل،والعالقاتالعمل)إلىواألعمالدونالنظر

المتساهلة:  .4.4 يعتمد  القيادة  قيادي نظام أنها مصطلحها من الواضح هو كما المتساهلة القيادة تعتبر

وإدارت قيادته في وغيرهاالتساهل التربوية للمنظمات قائداًأحيث؛ه ليس القيادي النمط هذا في القائد ن

أو،كماأنهليسمنالقادةالذينينتمونللنظريةالتحويليةتوقراطيةواألكماهوالحالفيالقيادةاستبدادياً

وسائلالتوجيهجعلالديمقراطية،بلهونظاميعتمدعلىقناعتهبتفويضالسلطةللمرؤوسين،ويعتمدعلى
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علىالعاملين؛ألنهذهالنظريةاإلداريةالقياديةترىأنالموظفينإذاماتركلهموالسيطرةأقلوضوحاً

التعاملمعمهامهمومسئولياتهم في يتميزونويتفقون،همأهدافوالحرية  Businessغيرهم)علىفإنهم

dictionary,2019.) 

القائدوالعاملين  القيادة التبادلية:  .4.5 بين تبادلية إقامةعالقة فياإلدارةعلى القيادي النمط ويعتمدهذا

حسبالمواقفوسلباًاًتبادليةردودأفعالسلوكيةإيجاببالتنظيماإلداري،علىأنيكونقوامهذهالعالقةال

أهدافالوجهالمنشود،وحققوااإلداريةالتيتراهاالقيادة،فمتىأحسنالعاملونوقاموابتحقيقمهامهمعلى

النتيجةإلىقدمتلهمالحوافزوالمكافآت،ومتىأخفقوافيتحقيقالمهاموالمسئوليات،ولميصلوا؛التنظيم

 (.2014المعشر،يتموضعالعقوباتعليهم)؛المرجوة

 : القيادة الخادمة:ثانياً 

يعتبرالتعليمهوالوقودالذيتسيربهقاطرةالتنميةللمجتمعاتعلىجميعالمستوياتاالقتصادية

واالجتماعيةوالسياسيةوالثقافية،ويعدالمعلمهوحجراألساسوالركنالركينوعمادالعمليةالتعليمية،بل

صدرللميزةالتنافسية،والبابلتحقيقفشلها،وذلكباعتبارهمأوالعنصرالفاعلوالقادرعلىنجاحالمدرسة

وخططالمدرسة،وذلكمنخاللمايقدمهمنآراءومقترحات،يواكببهاالعصروالتطوروالتغيرأهداف

اجالطاقاتالكامنةلديهمنالمهاراتوالخبراتآخرنهيعملعلىتكريسوأفيعالمالعولمةواالنفتاح،حيث

التعلم،ممايعودعلىالمدرسةواإلبداعالتيتجعلهيسارعفي أساليب االبتكارلماهوجديدومفيدفي

منأجلهذاالمنافسةوالتميزفيسوقالعمل؛بالفاعليةوالمرونة،ومواكبةالعصر،والقدرةعلىالبقاءو

هبوظيفتهومهامه،وذلككلهمنأجلاندماجوذاكيتماالهتمامبالمعلموتشجيعهحتىتتضمنالمدرسة

المنظمة.أهدافحقيقت
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أهمالنظرياتاإلداريةالحديثةفيالقرنالحاديوالعشرين،وتكمنأهميتهافيماوتعدالقيادةالخادمةمنأحد

إلىتحققهمننتائجإيجابيةملموسةعلىالفردوالمؤسسةالتربويةعلىحدالسواء،كماأنأهميتهاتعود

يعود إداري مجتمع أي نجاح المجتمعأوالقائدنجاحإلىأن ذلك يقود الذي المؤسسةأوالمدير تلك

لعلىوهاوخططهايعتمدبالدوراألأهدافالتربوية،وذلكألنتقدمالمؤسساتوتطورهاواستمرارها،وتحقيق

 (.2019القيادةاإلداريةوالسيماالقيادةالخادمة)الشمري،

 القيادة الخادمة نظرة تاريخية:  .1

مناألنماطاإلداريةالحديثة،والذيقدظهرمفهومهمنذعهدعلى رغممنأننمطالقيادةالخادمةُيعدُّ

هناكإشاراتمتناثرةليستكانتالسنين،وآالفقريب،إالأنهفيالحقيقةفقدعرفتالبشريةالقيادةالخادمةمنذ

أشارتحيث،لخادمةفيالقرنالرابعقبلالميالديبالقليلةتدلعلىذلك،فهاهمالصينيونقدعرفواالقيادةا

تيأو(فيمدينةت570-490)والذييقالأنهعاشفيالفترةمابين(Lao- Tzu)إحدىمخطوطاتالقائد

كانيقول:إنالقائديجبعليهأنالينظرإالمايرضينفسه،ولكنحيثالصينية،(Tao Te chingشينغ)

جنبمعرعاياه)رشيد،ومطرإلىرعاياه،والملكعندهمخادملرعاياه،ويتمتعبمواردالدولةجنباًمايرضيإلى

2016.)

اإلنجيلكمانوهوفيالتوراةاًكبيراًنجدأنلهاأثر،القيادةالخادمةوموقفهافياألديانإلىوأماإذانظرنا

(.2016علىذلك)رشيد،ومطر

نالمشتركبينالناسوامناآلياتالقرآنيةالكريمةالتيتدلعلىالعملوالتعاإلسالمحدثعنالكثيرو

،(2)سورةالمائدة،آيةنواعلىاإلثموالعدوان"وانواعلىالبروالتقوىوالتعوا:"وتعلىايقولللاتع،علىالخيروالبر

وهومبدأإسالمي،والعدوانبليأمربالشورىباإلثمنوانعلىالبروالنهيعنالتعواواليكتفيالقرآنالكريمبالتع

)سورةآلرهمفياألمر"وا:"وشلىايقولتع،الراعيوالرعيةأوالمشاركةبينالقائدوالمرؤوسينإلىعظيميدعو
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رةوالمشاركةبينالناس،واغيرذلكمناآلياتالقرآنيةالتيتدلعلىالعملالجماعيوالمشإلى(159عمران،آية

بلجعل،وإذابرسولللاصلىللاعليهوسلملميجعلالقيادةفيشكلمناألشكالوالفيرجلمنالرجال

ولؤعنرعيتهفالرجلفيبيتهراعومسصلىللاعليهوسلمالقيادةعامةففيالحديث:}كلكمراعوكلكممسئول

رعيته، ومسعن راعية زوجها بيت في رعيتها،ؤوالزوجة عن ومسولة راع سيده...{ؤوالخادم مال عن ول

(،وكانصلىللاعليهوسلميشاركأصحابهفيالجهدواالجتهادوفيالحربوالسلم7138/رقم9/62)البخاري

فكانصلىللاعليهوسلمخيرقائد.

صارمنأمثالهمالعربيةالمشهورةقولهم:بلإناألمركانعندالعربسائراً القومخاحتى دمهم()سيد

كانتوإن،القيادةالخادمةمنذقديماألزلدليلعلىوجود؛لنصوصالمقدسةواألقوالالمأثورةأليستكلهذاا

حديثةالمفهوموالمصطلح،وليستوليدةالثقافةالغربية.

 مفهوم القيادة الخادمة:  .2

القيادةالخادمةُيقصدبهافيأصلهااللغويوالمفهوميخدمة ،واالهتمامالمستمربتحقيقاآلخرينإنَّ

رغباتوحاجاتواحتياجاتالمرؤوسين،والعملعلىتشجيعهملبناءمستقبلأفضل،فالقائدالخادمهوذلكالقائد

لوياته.أوهتماماتهولىوالقصوىمناوالذييضعخدمةمرؤوسيهوتابعيهفيالدرجةاأل

(1970)لمننادىفيمقالةلهعامأو(Robert K Greenleafروبرتك.جرينليف)ويعد

تفعيلوتطبيقنظريةالقيادةالخادمة،حيثحملعنوانمقالته"الخادمالقائد"،وكمايتضحمنعنوانهإلى

ئدالخادموسماته،والتيمنأهمهاشعورهقبلقيادتهم،وبينفيهأهميةالقااآلخرينخدمةإلىفهويدعو

،ثمبعدذلكتتولدلديةالرغبةوالطموحفيقيادتهم،وميزفيمقالتهبينالقائداآلخرينالطبيعيبخدمة

ال،يتضحأوحيثإنالقائدالذييخدم،شاسعاًبعداًووجدبينهماالًأووبينالقائدالذييقودالًأوالذييخدم
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فضالً؟قدرةوصحةوحكمةواستقالليةأكثرهلأصبحوا،ينخرمايقدمهمنخدمةورعايةلللهمنخالل

(.Greenleaf, 1970)اآلخرينعنقدرتهمعلىالتأثيرفيالمجتمعوخدمة

شرقيمنعلىثراءحياةالفرد،وتساعدإتعملعلىالتيوتعتبرالقيادةالخادمةمجموعةمنالممارسات

أهدافساميةكالعدلوالعنايةباألفراد،كماأنهاتعتمدعلىتبنيالقائدلفلسفةمبنيةعلىخدمةأتباعهوتحقيق

(.2016المنظمة،معاحتفاظهبحقهوقدرتهعلىاإلقناعواالبتكار)التمام،

منخاللعالقةالثقةواالحترام،المرؤوسين،وإحداثالتأثيرعليهمفالقيادةالخادمةتهتمبخدمةومساعدة

(.Mustafa, 2015مشتركةداخلالتنظيمالذييعملونفيه)أهدافلتحقيق؛والصدقوالمشاركةوالعملبحماس

الخادمفيرغبتهالجادةوالقويةلخدمةمرؤوسيهالذينيعملونمعه فضالً،وتتبلورأهميةودورالقائد

ويكوناستبدادياً،نهاليقدماألفكارلهمأحيثواحتياجاتهمإلشباعحاجاتهمعنصدقهمعهم،وتقديمكافةالرعاية

؛مناألفكارماهوأفضلممالديهأنالمرؤوسينوالتابعينلهقديكونلديهمبالقناعةهولكنلدي،فيقبولهامنه

(.2015)أبوالنصر،هداففيعملعلىاستغاللهالتحقيقاأل

تعم الخادمة القيادة لخأن والقدرات واإلمكانات الطاقات كل تسخير على المرؤوسينل ورعاية دمة

(.Al Hilal, Al Shobaki, 2017الذينتربطهمعالقةمباشرةبالمؤسسة)والعاملين

ينأووللقائدالخادم بيئةالعمل،وفياألفرادالذين القائدالناجحأثركبيرفي إليهإنشئتقلت تمون

ليسفقطمن،اتهماألفراديتعلمونويعدلونمنسلوكأنإلىلمعرفيةاالجتماعيةتشيراواحيثإننظريةباندر

المباشرة، التجربةوالممارسة )بلخالل العمل بيئة في معها يتعاملون التي النماذج خالل  ,Jorgeetalمن

وبشكلمستمرعلىدوراالستماعوأبداًدائماً(.لذلكفإناستراتيجياتونظريةالقيادةالفعالةالجديدةتحث2016

(Van, 2012وتقديروتقديموتمكينالمرؤوسين)



26 

نهاتعتمدأحيث،ومماسبقيستطيعالبحثأنيقررأنالقيادةالخادمةتعدمنأفضلاألنماطالقيادية

منالفريقالذييقوده،وتركيزدورهعلىالتوجيهالمشاركةالفاعلةبينالقائدومرؤوسيه،وجعلالقائدواحداًعلى

مرؤوسيه،والقائمةبينالقائدالخادمووذلكمنخاللعالقةاالحتراموالثقةالمتبادلة،السلوكاتوالتعديللبعض

أهدافزادلديهتحقيق؛علىإشباعتطلعاتورغباتمرؤوسيهمةمتىاستطاعالقائدالخادمبناءتلكالعالقةالقائ

المنظمات.

 خصائص القيادة الخادمة:  .3

العمليةالتيللقيادةالخادمةخصائصمتعددةومتنوعةويكمنتعددخصائصهاوتنوعهاطبقاً للبيئات

يقدمهاعنالقيادةالخادمة،تعتمدعلىاستنباطكلباحثلتلكالخصائصمنخاللدراستهالتيوتدرسفيها،

مماينتج؛يةمختلفةعنغيرهوافكلينظرإليهامنز،انبالسلوكياألخالقيلدىالقادةكماأنهاتعتمدعلىالج

لمواجهةالتحدياتالعصريةفيظلقوياًعنهالتنوعالثريالمستحقلهذاالنمطالقياديالفردي،الذيباتحالً

التغيروالتطورالم بعضمنهذهالخصائصعلىإلىستمر،ونستطيعفيهذهالسطورالقليلةأننشيرهذا

النحواآلتي:

الخادمةالتواضع  .3.1 القيادة المنبثقةعن الخصائص من التواضع يعد يتواضعأحيث،: الخادم القائد ن

يظهرج التواضع القرارواتخاذه،كماأن صنع فيلياًلمرؤوسيهمنخاللمشاركتهمومساهمتهملهفي

فيعمل؛والتيتكونأفضلمنأفكارالقائد،أفكارالمرؤوسينإلىاالعترافبنقاطالضعفوالقوة،والسماع

تتمثلخاصيةالتواضعفيالقيادةالخادمة،منحيثاالعترافبدورالمرؤوسينفيوعلىاالستعانةبهم،

 (.Dierendonck, 2011وفضلهمفيذلك)هاوعدمإنكارحقهمأهدافتنميةالمنظماتوتحقيق

:يعتبراإلصغاءمنأهمخصائصالقيادةالخادمةحيثيعلمالقادةالخادمونمهارةاالستماعاإلصغاء  .3.2

مرؤوسيهم،والتعرفعلىمقترحاتهم،ومشاكلهموتطلعاتهمورغباتهم،واألهممناالستماعإليهمالعملإلى
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والتطلعا الرغبات تلك تلبية المرؤوسينتعلى لدى النفسي الرضا تحقيق على يعمل مما وإشباعها

(Northouse, 2015فالقاد.)م؛مرؤوسيهإلىنيتعلمواكيفيصغونأةفينظريةالقيادةالخادمةيجب

التغذيةالراجعةبمايحتاجإليهمرؤوسيهوالعملهاألمرالذييجعلهميحوزونعلىثقتهموودهم،ويجعللدي

،صغاءالجيدمنالخصائصالمساعدةلجميعاألنماطالقياديةالمختلفة(.ويعداإل2011ه)نجم،علىتلبيت

األقصىفيالقيادةإلنجازفيالقيادةالخادمة،فإذاأجادالقادةفيمهارتهربماكانهواإالأنهيكونحاسماً

 .(2013،)النشاشالخادمة

لديهالقناعاتو:والثقةفيالقيادةالخادمة،ثقةمنالطرفينأيأنالقائدالخادميثقفيمرؤوسيه،الثقة  .3.3

يعملعلىواليراقبهم،والثقةمنناحيةالمرؤوسينفيقائدهمأنهصادقمعهموإنكانبهمالكبيرةفيثقته

الثقةللمرؤوسينتجاهقا ئدهمانساقوالتوجيهاته،وتنفيذمايوجهتحقيقرغباتهموحاجاتهم،وإذاماتحققت

 منمهامبناءعلىالثقةالمتبادلةبينالطرفين.إليهم

وليةعلىعاتقهأنيعاملمرؤوسيهؤقائدالخادم؛ألنهمطلوبمنهومس:والرعايةمنخصائصالالرعاية  .3.4

تحقيق على يعمل وأال وخدمتهم، رعايتهم على يعمل وأن واللين، حساباأهدافباللطف على لتنظيم

 .(Focht and ponto, 2015)مناهتمامهبالمنظمةذاتهاأكثرمصالحهموحقوقهم،فعليهأنيهتمبهم

نواإليثار،وا:ويعنىبهاأنالقائدالخادميعملعلىنشرقيمروحيةساميةكالصدقوالوفاءوالتعالنزاهة  .3.5

القادة بروحالجماعة،والحبوالمحبة،كماأن تخوالعمل ينتبهواأال التيالخادمينعليهمأن قيمهم الف

اتهمالتييعملونبهاوإالفقدمرؤوسيهمالثقةفيهم،وكانلذلكاألثرالسيئعلىالمنظمةيدعونإليهاسلوك

 .(Focht and ponto, 2015)والعاملينبها

،ولمتتطلعيكونقائداً:وهيمنالخصائصاألساسيةللقيادةالخادمة،فهوخادمقبلأنالخدمة .3.6

،ثمنشأترغبةالطموحفيالقيادة،فعلىالقائدالخادمأنيظلاآلخريننفسهللقيادةإالبعدخدمة
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يوجهوىخدمتهوخدمةالمنظمة،،وأنيقدمخدمةمرؤوسيهعلخادماًقبلأنيكونقائداًقائداًخادماً

 اهتمامهلمرؤوسيهوخدمتهمقبلاهتمامهبالمنظمة.

فالقادةالتعلم  .3.7 تواضعهم: خالل من يعلمون فهمالخادمون شي، كل يعلمون والال شيء، أي عن ء

علموامنغيرهممااليعلمونه،وإنكانواأدنىمنهمفيالمستوياتالوظيفية؛ألنهميعونيتيمانعونمنأن

اجيداً للتطور الوسيلة هو التعلم المنظمةأن مستوى على لألفراد ولمهني ككلع، المجتمع مستوى لى

(Focht and ponto, 2015.) 

منالمرؤوسينالقيام:القيادةالخادمةفيغالبأمرهاتستعملعمليةاإلقناعفيحالةتحتاجاإلقناع  .3.8

خدامالصالحيات،مهمةمنالمهامفالقادةاليعتمدونعلىالجانبالسلطويواستأوعمالبعملمناأل

إجماعإلىحتىتصل؛منإذعانهممكرهينبدالًاآلخرينالتأثيرفيإلىوالذيينشدقناعولكنيناشدوناإل

 (.2011بينأفرادالمنظمة)نجم،

باإلضافةىباعتبارالقائدوخصائصه،آخرلهاتقسيماتنفإ،القيادةالعامةوإذاكناقدتحدثناعنخصائص

اعتبارالمهماتالتييقومبهاالمعلمونوغيرهم،وهذابهالمرؤوسينمنالمعلمينوغيرهم،وخصائصأوألتباعل

ماسيبينهالبحثكاآلتي:

:ويقصدبهاالخصائصالتييتمتعبهاالقائدالخادم،وتعدهذهالخصائصهيالخصائص الشخصية  -

لىفينظريةالقيادةالخادمة،حيثيبنىعليهامابعدها،وتشملالخصائصالشخصيةماواللبنةاأل

والرغبةفيتقديمالمساعدةوالخدمةلهم،،اآلخرينيتصفبهالقائدمنأخالقكالتواضعواإليثاروحب

 كماتشملعواطفالقائدومشاعرهومعتقداتهوميوله.

نحو   - الموجهة  يمكناألتباع الخصائص  التي وهي المجتمع: في تؤثر بهاحيث،قافتهوثأن يتأثر

،كماأنهذهالخصائصتوضحالكيفيةباعتبارهمجزءمنالمجتمعالمرؤوسينمنالمعلمينوغيرهم،
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باإلضافةتخاذه،اادرةفيصنعالقرارووالطريقةالتييسلكهاالقائدمعمرؤوسيهومعلميهكالمشاركةوالمب

 تدريب،والتمكيناإلداريللموظفينوغيرهامنالخصائصالموجهةللمرؤوسين.تطويرواللل

:وفيهذاالنوعمنالخصائصيكوناالهتمامبالمؤسساتالتربويةالخصائص الموجهة نحو المهمات  -

تحقيقإلىوالمدارس،والتطلع يستطيعمنخاللها التي القائدالخادمومهاراتهوعلمهوقدراتهوخبراته

 .والعملعلىتحقيقهاهدافاح،ووضعالرؤيةوالرسالةوتحديداألالنج

نعكاسخصائصالقائدعلىآليةتنفيذالعملياتداخلا:ويقصدبهاالخصائص الموجهة نحو العمليات  -

قدرةومهارةالقائدالخادمفيعملنظامإداريمنظملباإلضافةالمنظماتالتربويةوالمؤسساتالتعليمية،

بناءالفريقوالعملبشكلجماعي،بالمشاركةوالمبادرةوالتمكينمرنيتسم منالجهودبدالًمنخالل

 .(2014)عبدالرحمن،الفردية

هذهبعضالخصائصالمتنوعةللقيادةالخادمةباعتباراتمختلفةحسبالقائدذاته،وحسبالعمليات

المرؤوسين.أوألتباعباإلضافةلالمهمات،أو

زوهار أشار قائداًإلى(Zohar, 2002) ولقد يكون حتى القائد في تتوافر أن يجب التي ،خادماًالخصائص

ومنها:

 كونعنطريقالتواصلواالتصالالفعالفيكافةجوانبالحياة.وذلكي: الشعور واإلحساس  -

وتكونمشاركتهللمرؤوسينفيكلالفعالياتوالمناسباتوكذلكفيتنفيذالمهماتوالعلميات،:المشاركة  -

 وتكونالمشاركةمشاركةفاعلةفعالة.

 .إلنجازقيقالنجاحواالمنظمةومنثمتحأوالمدرسةأهدافبالقدرةعلىتحقيقناع والثقة تقاال  -
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 أهمية القيادة الخادمة في المجال التربوي:  .4

تقومألنهافشلها؛أوتعداإلدارةالمدرسيةبشكلخاصبيتالقصيدفينجاحالعمليةالتعليميةبالمدرسة

ولةؤالمسدارةالمدرسيةإلالمتعددة،فاولياتواألدوارؤاإلداريةمتمثلةفيالمهاموالمسبمجموعةمنالممارسات

ةمناسبصحيةة،وتعملعلىخلقبيئةعملتربويأوبشريةأوكانتعنإدارةجميعالمواردالمدرسيةمادية

يمكنللطلبةوالمعلمينوجاذبة كل،وال إذاذلكتحقيق المدرسيةإال اإلدارة األنماطاعتمدت من نمط على

(.2018،فياإلدارة)إبراهيم،والشهوميمتميزاًالتقليدية،وتعتبرالقيادةالخادمةنمطاًاإلداريةالمتميزةغير

ساطومناهتمامالباحثينفيالعديدمناألاًكثيرةالخادمةبوصفهانظريةإداريةلقدنالتنظريةالقياد

ساطالتدريسية؛وذلكألنهاتعملعلىتحقيقاألمنوالمدرسية،وتنبثقأهميةالقيادةالخادمةفيالمدارسواأل

واألمانللمعلمين،وتعملعلىحلمشاكلهم،وتطويرقدراتهمومهارتهمالفنيةوالمهنية،كذلكتكمنأهميةالقيادة

القيادةالخادمةعلىتوطيدالعالقاتبينتعملالخادمةفيالمدارسمنخاللإدارةالصراعبطرقفعالة،كما

المعلمينولمينبعضهمبعضاًالمع نهاتعملعلىتدعيمالعالقاتألياءاألمور،حيثأو،وكذلكالطلبة،وبين

بيةالسلالسلوكاتتعملالقيادةالخادمةعلىالقضاءعلىالمشاعروكمابشتىجوانبهاداخلالمدرسةوخارجها،

للمعلمينحباط،وغيرهامناألمراضبالمدرسةكالمللوالكآبةواإل النفسية،وتساعدعلىتحسينالقوةالصحية

علىمستوياتأقدهاوإدارتها،وتعملعلىتحقيق،وذلكمنخاللبرامجرياضيةصحيةتعكفعلىعالطلبةو

(.Dooley, Alizadeh, Qiu, 2020الرضاالوظيفيلدىالمعلمين)

اتمنحالمعلمينالسلطاتوالصالحيات،ساطالتدريسيةفيأنهووتتمثلأهميةالقيادةالخادمةفياأل

واالبتكار،وكلاإلبداع،وتعملعلىخلقواتخاذهالقراريساعدهمعلىالمشاركةفيصنعوتوفرلهمجواً

حيويةوإنتاجاًأكثرفيكونوا،المعلمينأداءتنعكسعلى؛يادةالخادمةمنممارساتإيجابيةماتقدمهالق

(.Stewart, 2017وكفاءةوانتماءووالء)



31 

خلقومنأهميةالقيادةالخادمةفيالمدارسأنهاتعملعلىتطويرالعمليةالتعليميةوتحسينها،و

اآلخرينأنفسهموفيبلمعلميناعلىزيادةثقة،وتساعدثقافةتنظيميةإيجابيةبينالمعلمينبعضهمبعضاً

((Afaq, et al, 2017.

أهميةعظيمةفهيومنخاللالطرحالسابقيتبينلناأنأهميةالقيادةالخادمةفيالعمليةالتعليمية

اليدركهاإالقائدعظيم،يستطيعمنخاللهاأنيفجركوامنالنفسالبشريةالتيتعملمعه،وأنيستغل

اركةالمعلمينفيالعمليةالتعليمية،المنظماتالتربوية،مععدمإهمالمشأهدافقدراتهاومهاراتهافيتحقيق

مجتمعالمدرسة،ويستطيعالقائدالخادمفيالعمليةالتعليميةأنيطبقممارساتهذهالنظريةاإلداريةومنو

المنظماتالتربويةوالمدارس.أهدافث مَّيحقق

 فوائد القيادة الخادمة:  .5

التعليميةعلىالوقوفبجانبالمعلمينوالعاملينتعتمدالقيادةالخادمةفيالمنظماتالتربويةوالمدارس

نفيمابينه،وفيوابالمدارس،وتساعدهمعلىالمشاركةوالمبادرةفيتطويرالمدرسة،وفيبناءفريقجماعييتع

:،منهابعضهذهالفوائدإلىهذهالسطوريشيرالبحث

أو:يعدتطويرالمؤسساتالتربويةوالتعليميةمنتطوير المؤسسة  .5.1 لىفوائدالقيادةالخادمة،وذلكألنَّ

القائدالذييتبعفيقيادتهوإدارتهنمطالقيادةالخادمةفإنهيعتمدعلىمشاركةالمرؤوسينوالعاملينوإلهامهم

طاءالتعليماتوالقراراتبالمناقشةمنالهيمنةوالتلقيناألجوف،وإعبدالًفيالمنظماتالتربويةوالمدارس

يجعلهميعملونفيجماعات؛الخادملمرؤوسيهلهامالذييعطيهالقائدمشاركة،وهذهالمشاركةوذلكاإلأو

أننتائجالعملالجماعيوعملياًمناألعمالالفردية،ومنالمعلومإدارياًبدالًمشتركةوتحقيقأعمالجماعية

والمشاركةوالمبادرةمنالمرؤوسيناإلبداعنأفضلوأكملمنالجهودالفردية،وتعدعمليةماتكووأبداًدائماً

نأدهالقيادةالخادمةوتنشده،حيثعينماتري؛ولعنتوجيهتلكاألخالقؤائدالخادمالمسوالقاألتباعو
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لتربويةوالمدارس،فلكلفردالقيادةالخادمةتعملعلىخلقالعالقاتاإلنسانيةبينالعاملينفيالمنظماتا

التعليميةشأنأولكلفردفيالمنظمةالتربويةومنأفرادالمؤسسةالتعليميةدوريقومبهفيوقتهالمناسب،

والمرؤوسيناألتباعنبينواالتعوالمنظمة،ومنهناتعملالقيادةالخادمةعلىالتالحمأهداففيتحقيق

ناحية، ناحيةمن من قائدهم ماىآخروبين وِازدهارهاينعكس؛ المؤسسة تطوير على إيجابية بصورة

(Nayab, 2011). 

القيادةالخادمةفيالمنظماتالتربويةوالمؤسساتالتعليمية،يعملعلىبناء:إنتوظيفبناء الفريق  .5.2

الديهممنقدراتمليقدمواالمرؤوسين،الخادميأخذبيدنالنمطالقياديفاعليةومشاركة،حيثإأكثرفريق

إليها،وذلكأووخططالمدرسةالتعليميةأهدافإلنجاز،ومهاراتوخبرات ينتمون التي المنظمةالتربوية

األتباعدونمشاركة،امروتلقينالتعليماتوعنالنمطاالستبداديالهرميالذييعتمدعلىإصداراألبديالً

ممايهدرالتوافقوالمشاركة،ويقضيعلىروحالفريق؛المديرأو،ويجعلاألمربيدالقائدفيهاوسينوالمرؤ

(Duggan, 2015.) 

نالقيادةالخادمةتهتمأنمنفوائدالقيادةالخادمةحيثيعتبرتطويرالموظفي:تطوير الموظفين  .5.3

قيادتها،وتتعرفعلىنقاطالضعفوالقوةلديهم،وتعملعلىتطويرهم،حتىفياألتباعبالمرؤوسينو

القائدالخادم بهم الممكنةبدنياًإلىيصل الطاقة ،والشكأنوعملياًوفكرياًتحقيقأقصىدرجات

شعرهمينشدونهذاالنوعمنالنمطالقياديالخادمالذييوليلهماالهتمام،مماياألتباعالمرؤوسينو

 ,Nayabتنميةرأسالمالالبشريوالفكري)ويساعدعلىتطويرهم،؛مابالرضاواالنتماءالوظيفي

2011.) 

اإلنجازا .5.4 يعد الخادمةإلنجاز: القيادة فوائد الخادمعندمايضع؛من القائد المنظمةأهدافألن

يعتمدعلىمشاركةالمرؤوسينوأوالتربوية فإنه األاألتباعالمدرسةالتعليمية، وهذههداففيتلك

إيجابية بيئةعمل وخلق القرارات، اتخاذ في والصالحيات والتفويض السلطة ممايعطيهم الخطط،
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غييرمنتاألتباعتساعدهمعلىالمشاركةوالمبادرةواتخاذالقرار،ومنخاللذلكيستطيعالمرؤوسونو

أهدافوتعديلبعضالخطواتوالمراحلالتيتساعدهمعلىإنجازالمهامواألعمال،ومنثمتحقيق

 .المؤسسةالتعليميةونجاحهاعلىالمدىالبعيدأوالمنظمةالتربوية

:عندماتعملالمنظماتالتربويةوالمدارسالتعليمية،بنمطالقيادةالخادمة،والتيتعتمدكماالرضا .5.5

فإنهميشعرون؛طريقةتطبيقهاوهدافاعلىمشاركةالمعلمينفيصنعالقراربلوفيوضعاألأسلفن

بها يعملون التي للمدرسة واالنتماء تسعى،بالوالء التي الخادمة حاجاتهمإلىوللقيادة تحقيق

بهم؛واحتياجاتهم يؤدي ذلك الوظيفيإلىكل الرضا والمهارآخرو،تحقيق القدرات مكنونات اتاج

 .)Duggan, 2015)والخبراتالتييمتلكونهاكلحسبموقعهفيفريقه

نهاتعتمدعلىإعطاءأالنظرياتاإلداريةالحديثةحيث:تعدإدارةالتغييرمنأهموأصعبالتغيير .5.6

الحريةفيرسم التربوية،وتعملعلىتحقيقأهدافالمعلمينوالقادة المدرسةالتعليميةوالمنظمات

التوازنبينمتطلباتالمعلمينوبينرسمخططهمالمستقبليةللمدرسةالتييعملونبها،كماأنالمعلمين

نظامأحدثمنهويشاركونإلىمنظمتهممننظامأوالذينيساعدونويعملونعلىانتقالمدرستهم

وفاعليةوإنتاجاًوانتماءًوالءًأكثريكونونأفضلو؛ونلهمفيذلككلمةمسموعةفيذلكالتغييرويك

 .(Kokemuller, 2010منغيرهم،واليكونذلكالتغيرإالعنطريقالنمطالقياديالخادم)

 مبادئ القيادة الخادمة:  .6

بدالًخادماًالقائدأنيكونقائداًتقومالقيادةالخادمةكنمطإداريفريدعلىمبادئيستطيعمنخاللها

:(2019الحمادين،)فقط،ومنهذهالمبادئمنكونهقائداً

 لالختيارلمايقومبهالمقربونمنالقائدمنأعمالومهام.أكثرالعملعلىتوفيرفرص .6.1

يقومبجزءجبعلىكلفردأنمجموعةمنالمهاموالممارساتالتييكإلدارةلتنظرالقيادةالخادمة .6.2

 العمل.أداءأوفهيتعملعلىالدمجبيناإلدارةوالمهام،منها
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فرض .6.3 المرؤوسين،وعدم بين الديمقراطية الحفاظعلى مع الداخلية والحلول الدعموالمقترحات تقديم

 .األتباعالهيمنةواالستبدادعلى

 سساتالتعليمية.تقومعلىالتعهدبالسيروفقنظامومصلحةالمنظماتالتربويةوالمؤ .6.4

القائدعلىأنهمقدمخدمةقبلأنيكونإلىتنظرالقيادةالخادمةحيثوليةللقادةأماممرؤوسيهم،ؤالمس .6.5

 .قائداً

العملوالتناغمواالنسجام .6.6 فريق تحقيق؛تعملعلىأهمية يساعدعلى التربويةأهدافمما المنظمات

 والمؤسساتالتعليمية.

 السريةوالكتمانفيحدودمحددة. .6.7

 إعادةتوزيعالثروات. .6.8

 .األتباعوالصالحالعاملدىداءوضعمقاييسومعاييرلضبطاأل .6.9

 أبعاد القيادة الخادمة:  .7

من كل عندهLiden, et al,2008) )وآخرونليدن،وضع وجاءت الخادمة، للقيادة أبعاد سبعة

كاآلتي:

المفاهيمية:   .7.1 المنظماالمهارات  عن العامة المعلومات الخادم القائد امتالك بها التربويةويعنى ت

التعليمية إليهؤالمهاموالمسو،والمؤسسات الموكلة يقدمالخدماتوالدعم؛وليات يستطيعأن ليسهل،حتى

 .األتباعسينومنالمرؤواآلخرينمهام

ويقصدبهاالعملعلىتحديدالعوائقوالمشاكلالتيتواجهالمعلمينوالعاملينفيالمنظماتالتمكين:   .7.2

كيفية،وقاتمحددةلتحقيقالمهامأووضعوالتربوية،وكذلكالعملعلىحلهاوتذليلالصعابالتيتقابلهم،

 ها.أهدافتعليميةوتنفيذالمدرسةالأهدافمعالمشاركةوالمبادرةفي،تحقيقها
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نهيعملعلىتوفيرالنصحأأهمأبعادالقيادةالخادمةحيثويعدهذاالبعدمن:  الً أو   األتباع مساعدة   .7.3

 .بهمللعنايةواالهتمامممايكونسبباً؛توفيرالمواردالالزمةلرقياألفراد،والعملعلىتطويرهموواإلرشاد،

بالمدارسوالمرؤوسين  :الً أو   األتباعاالهتمام ب  .7.4 المعلمينوالعاملين تلبيةرغباتواحتياجات العملعلى

 .لوياتوويعتبرهذاالبعدمنأقصىاأل،ممايساعدعلىإنجازالعمل؛فيالمنظماتالتربويةاألتباعو

تتصفويالتصرف األخالقي:   .7.5 المعلمينوالعاملينمعاملة البعدعلىمعاملةالمرؤوسينمن عتمدهذا

وبينهموبينالقائد،لحبوالعدلوالموضوعيةوالشفافيةوالعدالةاالجتماعيةبينالمعلمينبعضهمبعضاًبا

 التنظيم.  علىمستوى

العاطفي:   .7.6 والمرؤوسينالشفاء  المعلمين من التقرب على الخادمة القيادة أبعاد من البعد هذا ويقوم

 ورغباتهمالشخصيةوالعملعلىتوفيرها.بالمدارس،ومعرفةميولهمواتجاهاتهم

منأبعادالقيادةالخادمةأنهاتعملعلىاإلدراكوالعلموالمعرفةوالوعيبمكانةإيجاد قيمة للمجتمع:   .7.7

    لمعلمينوالعاملين.امديدالعونومساعدةوخدمةلباإلضافةالمجتمعوقيمه،وكيفيةتطويره،
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 ل:  المعلمين في العم اندماجثانيًا: 

المناسبة، العمل بيئة توفير للمعلمين،والعملعلىمشاركةوإن المادية،والتحفيزالجيد الموارد كافة

؛ذهالخطط،كلهذهاألسبابوغيرهاتنفيذهبهاالكيفيةالتييتموالمدارسالتعليمية،أهدافالمعلمينفيتخطيط

المنظمةالتربويةأهدافتساعدالمعلمينعلىالقيامبمهامهمالوظيفيةبدقةوفاعليةوكفاءة،وتعملعلىتحقيق

لهالمؤسسةالتربوية،وجعلهعضواًأووالتعليمية،وتحقيقمشاركةالمعلمينفيالتخطيطاالستراتيجيللمدرسة

ادمة،البحثفيالسطورالقيظهرهيوظائفهم،وهذامافندماجباالرأيهوفكره،هذامايجعلالمعلمينيشعرون

ذاته،والتعرفعلىأهميتهوخصائصهندماجننانقفعلىمفهومالدمج،ثمنعرجبعدهلنتعرفعلىاالأحيث

وأبعاده.

 مفهوم الدمج:  .1

قيعتبرالدمجفيالعملعمليةتكييفوتعديلوتهيئةحتىتصبحالمتغيراتوالخصائصالمحيطةبسيا

هم،وجعلهيشعرأهداف  المدرسةتتماشىمعبيئةالعملالمناسبةللمعلمين،وتعملعلىتحقيقأوالمنظمةالتربوية

افيه،ويستطيعالمعلمبأنهعضوفيفريق،وينظرإليهنظرةإنسانيةتبعدهعناالغترابفيالمجتمعالذييحي

يستفيد الخدماتأن خالل ومن المناسب، العمل بيئة علىمن حفاظه مع واالجتماعية، والصحية التعليمية

 (.Brigitte, and Rose, 2007كلحسبقدراتهومهارته)والتغييروالترقيالتطوير

ومنهنايتبينلناأندمجالمعلميعنيمشاركتهفيإدارةالمدرسةالتييعملبهافيمختلفالمستويات

نهيعملعلىأحيث-القائدالخادم-مرؤوسيهوعالقةاألبوةبينالقائدإلىالتنظيمية،كماأنالدمجيشير

نوالتفاهم،وتبنىعلىمعاييرالديمقراطيةوالمشاركةوالمبادرة.وامرؤوسيهيسودهاالتعمعخلقعالقة
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 : ندماجمفهوم اال  .2

الكافيةإذاماقورنتبندماجلمتحظىدراسةاال بالدراساتوالبحوث اندماجلدىالمعلمينفيعملهم

مناهتمامهابدالًفيالعمليةالتعليميةالطلبةاندماجلتوافيعمليةالتعلم،حيثكثرتالدراساتالتيتنالطلبة

بالعمليةالتعليميةاندماجبالمعلمو حققيفيالتعلممالمةالطلباندماجكيفيتحقق،بوصفهالركناألساسيه

المعلمين االستقصائيةأشارتحيث؟لدى الدراسات المتحدة(%70)أنإلىبعض بالواليات المعلمين من

تأديتهيؤثرسلبًامما؛األمريكيةغيرمندمجينفيعملهم الذيداءمخرجاتاأل،باإلضافةلعلىأدائهوكيفية

للمعلمالكافيةوالمساعدة،لعدمتوافربيئةالعملالمناسبة؛لالمؤسسةالتعليميةككينعكسعلىماوهذا،يقومبه

(.Hastings, and Agrawal, 2015)الطلبةكندماجعلىاال

منظمتهالتربويةأوالمعلمفيعملهبمثابةالتعبيرعنشعورإيجابييحملهتجاهمدرستهاندماجويعد

لقيمة ومعرفته ورسالتها، بها،وقيمها يعمل التي التنظيمية بالمدرسةوالبيئة لعمله يتبينانتمائه االنتماء، هذا

والوالءمنخالل:

 أنالمعلمينيتحدثونعنمدارسهمومنظماتهمالتربويةبأسلوبوشعورإيجابييحملالرضاوالثناءعليها. -

 التربوية.شعورالمعلمينبالرغبةفيالبقاءفيمدارسهمومنظماتهم -

يعملونبكلمايملكونمنطاقاتومهاراتوخبرات،ويبذلونكلمالديهممنأجلمساعدةالمنظمات -

.،زمالءوطلبةلعونوالمساعدةللجميعالتربويةوالمدارسومديدا

القرنالعشرين،آخرأوالوظيفيمنالمصطلحاتاإلداريةالحديثةالتيبزغتفيندماجويعدمصطلحاال

جوانبمتكاملةإلىهوقيمتهفيالعمل،وتحويلهذهالمكانةكانتتمسكالفردبمإلىفيالعملندماجاالشيروي

المعلمبدنيافيالقيامبمهامهاندماجيتمثلفي:الجانبالماديفني،جداًمتداخلةمثلالجانبالبدنيوالمعرفيوالو
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ال ويشير المنشود، االإلىالمعرفيجانبودوره المكونضرورة يشير بينما العمل، في واإلدراك والوعي نتباه

(.2010،عرفانوجودعالقةاتصالبينالفردوعملهخاللتأديتهللعملبكلإتقانواحترام)إلىنيجداًالو

اال فيعلمالنفساإليجابيندماجكماأنمفهوم األسلللللللاسللللللللية نهيدعوويركزأحيثفيالعملمنالمفاهيم

القو لدىالمعلمينىعلىقياس التيتحملوجهاًوااإليجابية السلللليكولوجية إلىيشلللليرما،وذلكإيجابياًلمتغيرات

فيالعملوالتركيصلللللللللللللاحبهانيلةجداًحالةو بقدرةعاليةمنالتفاني تتسلللللللللللللم إيجابيلة )دافعية  Bakker, andيز

Leiter,2010.)

 في العمل:  ندماج اال خصائص  .3

بالدافعية العمل في المندمجون يكونونأحيث،ويتسم لالميوالًأكثرنهم األنشطةندماجورغبة في

ت التي طاقةًساعدالترفيهية يمتلكون المندمجين أن كما الحياة، ضغوط من النفسي والتعافي االسترخاء على

واالبتكارإذامااإلبداعيتميزالمندمجونبالقدرةعلىكماللعملممنيمتلكونالخبرات،وحباًوحماساًوانفتاحاً

نظرنا المندمجين،أماإذا بغيرهممنغير فإنهم؛فيالعملعلىالمستوىالمهنيندماجاالمحبيإلىقورنوا

عملهم،ويبحثونعنأفكارفييجابيةإنهميتفاعلونمعمواقفانفعاليةوذلكأل؛منغيرهمأداءيكونواأفضل

عافيةأفضلمنغيرهمتجعلهميكرسونويوظفونقدراتهمومهارتهملوظائفهم،و،كماأنهميتمتعونبصحةجديدة

(.Bakker, et al, 2014فيالعمل)ندماجااليمتلكونالقدرةعلىمساعدةزمالئهمعلىفهم

نتائجهااإليجابيةلتشملندماجاالعمليةخصائصف بالنفععلىالمعلموحده،بلتمتد الطلبةالتعود

المعلمفيالعملاندماجأنهكلماارتفعمستوىإلىبعضالدراساتأشارتوالمؤسساتالتعليميةوالتربوية،فقد

.(Cardwell, 2011فيالتعلم)الطلبةكلمازادانخراط
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 : ندماجاال أبعاد   .4

تساعدالمعلموغيرهمنالعامليناًبعضمشتركةمعبعضهاالمجموعةمناألبعادإلىأشارعلماءاإلدارة

فيبيئةالعمل،ومنهذهاألبعاد:ندماجاالعلى

يتحققهذاالبعدمنخاللإعطاءالمعلمينحقالمشاركةفيصنعالقرار:  االجتماعية اة  و اتحقيق المس  .4.1

العملفيشكلجماعاتوفرقواتخاذه يكون يساعد؛،وأن أفضلمنفيمما نتائج الحصولعلى

ممايعملعلى؛خلقاتصالفعالبيناإلداراتوالهياكلالتنظيميةالمختلفةباإلضافةلالجهودالفردية،

المكافآتواألجور،وفقاًالفوارقإزالة نظامماديعادلمنحيث يضمن البعد للخبرات،كماأنهذا

داخليفيبيئةانسجامفإنهيساعدعلى؛وهذاإنتحقق،والتعليمالذييحصلعليهكلمنهموالمهارات

  ها.هدافالمعلمينفيمدارسهم،وينعكسذلكباإليجابعلىتحقيقالمدرسةألاندماجويدعم،العمل

المعلمينعلىمساعدةزمالئهمفي:  بث روح المواطنة  .4.2 لدى الرغبة توليد البعدعلى ويعملهذا

معاستخداموفطنةالمنظمةالتربوية،وذلكمنخاللبثروحالفريق،والتعاملبذكاءأوالمدرسة

ن،وتشجعوانيةالتيتساعدعلىالتقاربوالتعواأساليبحضاريةفيذلك،ودعماألنشطةالتع

واستغراقه،الموظففيالعملاندماجفيالعوامل؛ماتساعدهذهفردعلىالمبادرةلخدمةالمدرسةال

 (.2013المنظمةالتربويةالتييعملفيها)الوادي،أوالمدرسةأهدافلتحقيق

القسمالذييعملفيه،أوبقيمتهداخلفريقالعملويعنىبهأنيشعرالمعلمالشعور باالنتماء:  .4.3

صائصومتغيراتبيئةمنأجلأنيتكيفمععواملوخ،منخاللمرافقتهومتابعتهذلكيكونو

ظاهرةنالحدمو،للطلبةتحسينمستوىالخدماتالتعليميةالمقدمةمايؤديإلى؛عملهووظيفته

فيبيئةالمدرسةالتييعملبهاهاندماجوالموظفانغماسفيساعد،ويالتغيبوالدورانالوظيفي

 (.2014)الذهبي،
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 :،منهاالمعلمينفيعملهماندماجاألبعادالتيتساعدفيمجموعةمنإلى(2013وتشيربلكبير)

للمعلمينالمشاركة الفاعلة:  .أ المشاركةوالمبادرة باب القائد يفتح ثمارهاعندما االقتراحات؛وتأتي فيجد

؛بيئةالعملالتييعملبهاالمعلموالسيما،واآلراءالتيتساعدوتساهمفيتطويرالعمليةالتعليميةككل

وجعلهامناسبةحلهاإلىوكيفالسبيل،وذلكألنكلعضوفيفريقهوأعلمالناسبمشاكلهومعوقاته

 المنظمةالتربوية.أوالمدرسةأهدافوتحقيق،لبيئةالعمل

،والعملهاالمعلمونحتياجاتالتدريبيةالتييحتاجمعرفةالبرامجواالمنخاللذلكيكون: داءتطوير األ .ب

وتساعدهمتعلمهمعقدالندواتالتثقيفيةالتيو،وسلوكياًعلىتصميموتنفيذبرامجتعملعلىتطويرهممهنياً

المؤتمراتالعلمية،ومتابعتهاومعرفةمايستجدفيهامنداءعلىتطويرأنفسهم،ومنوسائلتطويراأل

والتغيير التطوير تواكب إليها،بحوث المعلم يفيتطلع ما نفسه، بقيمة فيهشعره ءبالوالالشعورويبث

 فيمهنتهومنظمتهمنأجلتحقيقرسالته.ندماجبلواال،الرضاوواالنتماء

متمكينهه،ومتىتحققللمعلأهدافمتىشعراإلنسانبأهميةالعملوقيمتهتحققتالشعور بأهمية العمل:   .ت

أهدافولياتفيوظيفته،ومعرفتهبوظيفتهودورهافيالمجتمعوفيتحقيقؤوإعطاءالصالحياتوالمس

أهدافوعالقةوظيفتهبغيرهامنالوظائففيتحقيق،المنظمةالتعليمية،وعالقتهابالطالبأوالمدرسة

اجاندم،ومنهنايندمجالمعلمفيعملهإذاتحققلهذلكفقدتحققتذاته،المدرسةأوالمؤسسةالتربوية

 المحبلمهنتهوالمخلصلها.

المعلمفيمدرسته،حيثاندماجعلىمنأهماألبعادالتيتساعديعدهذاالبعدتحقيق الرضا الوظيفي:  .ث

صنعالقرارواتخاذه،وتحديدالمهامالتييقومبهاووصفهاونهيعطىلهاستقالليةفيالقيامبمهاموظيفته،أ

العمل بعضاًبدقة،والتركيزعلىعالقات بعضهم المعلمين المعلمينوبين تحققالطلبةوبين ،وإذاما

 (.2013بلكبير،) هماندماجفيالمعلمينقبلأنيكونسبباًاندماجعلىدليالًذلكيعد؛الرضاالوظيفي



41 

أبعادةالباحثترىو مدارسهماندماجأن في متشابكةأوالمعلمين مترابطة أبعاد التربوية منظماتهم

،فإذاماشعرالمعلمفيمدرستهبالعدالةاالجتماعيةبينهوبينزميلهمنناحية،اًمتداخلةيأخذبعضهابعضو

منخاللالقواعدوالسياساتالتيتوضععلىأنتكونموضوعيةودقيقةالىآخروبينهوبينطالبهمنناحية

ومنهنايشعر؛تخاذهابادرةوالمشاركةفيصنعالقرارو،ثميفتحلهبابالمخراباآلطرفعلىحسلتحيد

.ندماجيتحققلهاالوفينغمسفيعمله؛مجتمعهالتنظيميومهنتهوبالوالءواالنتماء،ثميرضىعننفسه

 : ندماجأهمية اال  .5

سواءندماجلال كبيرة أهمية للمدرسةكانتالوظيفي التربويةأوبالنسبة فيها،أوالمنظمة يعمل الذي للمعلم

والبحثفيهذهالسطوريوضحتلكاألهميةمنالجانبينالمؤسسي،والفردي.

 للمؤسسات والمدارس التعليمية:  ندماج أهمية اال  .5.1

والتعليميةالوظيفيفيالمنظماتوالمؤسسات،والشكالتربويةندماجدوراالإلى(Nitin, 2011)نيتينأشار

منهاعلىالنحواآلتي:

،وينمولديهمشعورالوالءللمدرسةالتييدرسونبها؛ألنهمالطلبةوهنايقصدبالعمالءوالء العمالء:   .5.1.1

يدراضعنفهومعلمسع؛فيعملهيتعاملونمعمعلمينمندمجينفيعملهم،ومادامالمعلممندمجاً

عورينتجلديهمش،وفيلبيلهمرغباتهموحاجاتهمطلبته؛نعكسذلكالرضاعلىماي،مهنتهوعنمدرسته

 .هذهالمدرسةلالوالءواالنتماء

بالمعلمين:   .5.1.2 واألبحاثاالحتفاظ  الدراسات المندمجينإلىتشير والموظفين المعلمين أكثريكونوا؛أن

ندماجالتغيب،حيثيرتبطااللتزامالتنظيميباالأووتغيبظاهرةالدورانالوظيفيمدارسهم،فياًاستقرار

 الوظيفي.
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الوظيفيبصورةإيجابيةعلىإنتاجيةالموظفين،فكلماكانالموظفندماجيؤثراالإنتاجية الموظفين:   .5.1.3

 كلمازادتإنتاجيتهوالعكسكذلك.؛الوظيفيندماجلالمحققاً

يكونونالمنظمة التربوية:    أو لمدرسة  الدعوة والدفاع عن ا  .5.1.4 المندمجون ودعوةدفاعاًأكثرفالمعلمون

 المنظمةالتييعملونبها،وذلكلتحقيقاالستقرارالنفسيوالمعنويلديهم.أوودعايةإيجابيةللمدرسة

 الوظيفيواستقراربيئةالعمل.ندماجعناالاألفضلهوماكانناتجاًداءيعدمؤشراألالتنظيمي:    داء األ  .5.1.5

المنظمةالتربويةعندماتريدأنتواكبالتطوروالتغيرأووهذايعنيأنالمدرسةنجاح التغيير التنظيمي:   .5.1.6

،ولكنفيوجودالمعلمينالمندمجينيكونسهالًإدارةالتغيير،واليعدالتغييرأمراًإلىفعليهاأنتلجأ

 عدونالقادةفيإحداثالتغيراتالمطلوبةلمواكبةالعصروالتغيروالتطور.نهميساأ،حيثاألمرميسوراً

 بالنسبة للفرد:  ندماج أهمية اال  .5.2

بالنسبةللفردوهوهناالمعلمبوصفهالركناألساسيفيالعمليةالتعليميةفيكثيرندماجأهميةاالإن

منها:،مناألمور

شاركةوالمبادرةالوظيفيالناتجعنالمندماجمرحلةاالإلىإذاكانالمعلمقدوصلاالستقرار الوظيفي:   .5.2.1

ومن؛لديهالرضاالوظيفيوقلإنشئتتحقق،قدتحققلديهالتمكيناإلداريف؛تخاذهافيصنعالقرارو

االستقرارالماديصلتهلهذهالمرحلةمنأوخاللهمايندمجالمعلمفيمهنته،ويستقرفيبيئةالعملالتي

المتغيراتالسلوكيةالمختلفةودليالًيعدمؤشراًندماجناالأوالمعنوي،كما :مثل،ينعكسعليهبعض

وا النفسي والرضا ودالغياب، أهميةرولوظيفي، مدى توضح قرينة بمثابة ويعد واستقرارها، العمالة ان

(.2015الوظيفةوقيمتهاوتصميمهبشكلفعال)الشربيني،

سعادةمنالمعلمينصحةوأكثرأنالموظفينالمندمجينيكونونإلىتشيراألبحاثالصحة والرفاه:   .5.2.2

لال ألن المندمجين؛ النفسندماجغير على إيجابية آثار افهو،الوظيفي تنمية على لعالقاتيعتمد

الوظيفيعلىندماجمنفرصالرضاالوظيفي،ويعملاالالقادة،ويزيدأنفسهموينالمرؤوسيناإلنسانيةب
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إنتاجيةالعملوفاعليته،والتزاماًانضباطاًأكثرجعلالمعلم نحومدرستهومؤسسته،كماأنهيزيدمن

 (. Khan et. al, 2011التطوعيةلدىالمرؤوسين)السلوكاتويزيدمن،زالعاملينويحف

السلبيةالسلوكاتالقضاءعلىبعضبلفيالحدالوظيفيبالنسبةللمعلمندماجوتكمنأهميةاال

اتوالمهاراتلدىالمعلم؛مثلالغياب،وقلةالدافعيةوالشغفلدىالمعلمين،وعدماستثمارالوقتوالقدر

مايزيدلديهالشعوربالوالءتجاهمدرستهوطالبهومناهجه،والتزاماًيجعلالمعلمأشدانضباطاًندماجألناال

 .(2017)معوض،واالنتماءلوظيفتهالتعليمية

بالنسبةللمعلمكثيرة،الوظيفيندماجيةاالأهمف حتىللمحيطأوالمدرسةالتييعملبهاأوسواءكان

المنظمةالتربوية.أوتوجدفيهالمدرسةالذيالمجتمعي

 بالعمل:  ندماجرابعًا: العالقة بين القيادة الخادمة واال 
القيادةالخادمة،حيثأن(Eva et al. 2019خادم)أوتؤكدالقيادةالخادمةعلىدورالقائدكخادم

هيأسلوبقيادةيركزعلىتطويرإمكاناتالموظفينلتحقيقفعاليةواجباتهم،وتطويرمجتمعاتالخدمة،وزيادة

الذاتيالتحف )يز المستقبلية القيادية القدرات وتطوير ،Liden et al, 2008أبعاد الخادمة القيادة تتضمن اً(.

تثبتالدراساتالتجريبيةالمختلفة،(Eva et al. 2019) العالئقيةواألخالقيةوالعاطفيةوالروحية:مثل،مختلفة

،والتعليم،أنالقيادةالخادمةمفهومقيادةتنظيميفعاليمكنتطبيقهفيمختلفالمجاالتبمافيذلكالسياحة

.وقطاعالشباب،العاميرالربحيوالقطاعغ

فيتحديدصفاتمعينةوسماتالتعاطفمعالمتابعينإلىيسعىالقادةالخدممنخاللقدراتهمو

،وخلقفرصفيمكانالعملتدريبهممنخاللعملهمفيمكانهموتلبيةاحتياجاتهملدعمموظفي؛فريدة

تتضحعندما،للقادةالخدمزيادةالطاقةاإليجابيةبينالموظفينيمكنف،مسؤولياتهمبتحمللهمالذييسمح

الموظفونأنالعملفيعملهم،وعندمايشعرنيالموظفانخراطمايؤديإلى،الوظيفةأهدافتوقعاتو
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يولدفرصاً بهيمكنأن الشخصي،الذييقومون الطاقةفيعملهمللنمو المزيدمنمستويات سينفقون

 ,Hermanto, and Srimulyani)فيالعملندماجاالدةالخادمةتأثيرإيجابيكبيرعلىللقيا،واليومي

2022).

.يجبأنيركزالقادةاألتباعالقيادةالخادمةهيأسلوبلتحفيزالعالقاتاإليجابيةبينالقادةو

ونموهم؛لويةلرفاهيةأتباعهموعندمايعطيالقادةالخدماأل،منالتركيزعلىأنفسهمبدالًالخدمعلىأتباعهم

يجبأنيكونالقادةالخدممتواضعين،حيثأظهرالقادةو،مشاركةوفعاليةفيعملهمأكثريصبحون

 Eva, et)بغضالنظرعنموقعهمالهرميالموظفينفيالعملاندماجالمتواضعونالتأثيراألكبرعلى

al, 2019.) 

التابعيناندماجبإيجابياًالقيادةالخادمةترتبطارتباطاً(أنBao et al, 2018ون)آخروأوبوجد

كشفتدراسةنفسه،وفيالوقت،وقدتوسطتهذهالعالقةمنخاللتبادلاألعضاءالقياديينالعمل،في

العمل،فيندماجاالتؤثربشكلمباشرعلىالخادمة(أنالقيادةPark et al, 2016)ونآخروبارك

تعد،فمنخاللالعدالةالتنظيميةكوسيطفيالعملندماجاالبشكلغيرمباشرعلىالخادمةوتؤثرالقيادة

 فيالعمل.ندماجاالزيادةإلىممايؤديالموظفين؛القيادةالخادمةمهمةلتسهيلالعدالةالتنظيميةبين
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 الدراسات السابقة 

بعدإطالعالباحثةعلىعددمناألدبياتالتربويةوالنفسيةودراساتسابقةتتعلقبموضوعالدراسة

درجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلللقيادةالخادمةوعالقتهاباندماجالمعلمينوهي

لبحثالحاليوفقًالترتيبها،وعليهستقومالباحثةهنابعرضمجموعةمنالدراساتالمرتبطةبافيالعمل

الزمنيوذلكضمنمايلي:

 : خادمةابقة المتعلقة بالقيادة الالدراسات الس: الً أو 

 الدراسات العربية:

دورالقيادةالخادمةفيتحقيقالرضاالوظيفي  التعرفعلىإلىالتيهدفت(  2021)دراسة السهيلي  

لمنسوباتالمدارسبمحافظةحفرالباطن،والعملعلىتقديمتصورمقترحلتفعيلهذاالدورفيضوءرؤية

كأداةاالستبيان(،ولتحقيقذلكتماستخدامالمنهجالوصفياالرتباطي،وتماالعتمادعلى2030المملكة)

ات،وبعدالتأكدمنصدقهاوثباتهاتمتطبيقهاعلىالبيانممتاستبانةلجمعوفيضوءذلكص،للدراسة

أهمإلىوفيالنهايةتمالتوصل(معلمةوإداريةمنمنسوباتالمدارس،360عينةعشوائيةبلغحجمها)

أظهرتنتائجالدراسةأنالمتوسطالحسابيلدرجةممارسةقائداتالمدارسبمحافظةحفر:اآلتيةالنتائج

وضمندرجةمتوسطة،وأنمستوىالرضا(2.35)الباطنللقيادةالخادمةمنوجهةنظرالمنسوباتبلغ

كماكشفتالنتائجعن،(2.32)الوظيفيلدىمنسوباتالمدارسكانبدرجةمتوسطةوبمتوسطحسابي

ذاتالوجودع إيجابية الرضاإحصائيداللةقة ومستوى الخادمة للقيادة المدارس قائدات ممارسة بين ة

الوظيفيلدىالمنسوبات،وفيضوءنتائجالدراسةقامتالباحثةبوضعتصورمقترحلتفعيلدورالقيادة

 .(2030)الخادمةفيتحقيقالرضاالوظيفيللمنسوباتفيضوءرؤيةالمملكة
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لمعرفةدرجةممارسةالقيادةالخادمةمنقبلمديريالمدارسدراسةهدفت(  2021)أبو صعلوك    أجرى و 

الدراسةعملالباحثعلىاتباعالنهجأهداففيمنطقةالنقبمنوجهةنظرالمعلمين،ولتحقيقالثانوية

الذكورو المجتمعالبحثيمنكافةالمعلمينمن المدارساإلناثالوصفيالتحليلي،وتكون العاملينفي

وبعدالتحققمنصدقوثباتاالستبيانتمتوزيعهاعلىفيمنطقةالنقب،وتمتصميماستبانة،الثانوية

فيمنطقةالنقب،وتمالثانويةنالمعلمينالعاملينفيالمدارسمعلمومعلمةم(290عينةمكونةمن)

ندرجةممارسةالقيادةالخادمةمنقبلأإحصائي،وتبيناتبشكلالبيانلتحليل  SPSSتوظيفبرنامج

فيمنطقةالنقبمنوجهةنظرالمعلمينتعدمرتفعةفيجميعالمجاالتمجتمعةالثانويةمديريالمدارس

 .وصيالباحثبتزويدمدراءالمدارسبدوراتحولمفهومالقيادةالخادمة،وكيفيةممارستهاومنفصلة،وي

التعرفعلىالقيادةالخادمةلدىمديريالمدارساألساسّيةالحكومّيةإلى(  2020)دراسة الزعتري  وهدفت  

فيمحافظةالخليل،وعالقتهابسلوكالُمواط نةالتنظيمّيةللمعلمينمنوجهةنظرالمعّلمينأنفسهم،ولتحقيق

علوماتوذلكالدراسةتماستخدامالمنهجالوصفّياالرتباطّي،وتّماستخداماالستبانةكأداةلجمعالمأهداف

(معلمًاومعلمةمنالمدارساألساسّيةالحكومّيةفي366بتصميماستبيانوتوزيعهاعلىعينةمكونةمن)

مديرياتمحافظةالخليلاألربع،وهي)مدّيريةالتربيةوالتعليميّطا،ومديرّيةالتربيةوالتعليمالخليل،ومدّيرية

ومديرّية الخليل، شمال والتعليم هناكعالقًةالتربية أن النتائج وأظهرت الخليل(. والتعليمجنوب التربية

بينالقيادةالخادمة،وسلوكالُمواط نةالتنظيمّيةلدىالمعّلمينوالمعّلماتوفقاًدالةإحصائياًطرديًةموجبًة

للقيادةالخادمةلمتغّيراتالدراسة،وأّندرجةممارسةمديريالمدارساألساسّيةالحكومّيةفيمحافظةالخليل

( الكّلّي الحسابّي المتوّسط بلغ حيث مرتفعة ، بدرجة  جاءت معّلميهم نظر وجهة واال4.11من نحراف(

والتنظيم0.51المعيارّي) والتواضع، والمحّبة، واإليثار، )التمكين، الخادمة القيادة مجاالت جميع وأّن ،)

النتائج كماأظهرت مرتفعة ، داللةاإلدارّي(جاءتبدرجة  ذات فروق مستوىإحصائيعدموجود ةعند

( 𝛼الداللة ≤ الخليل0.05 محافظة في الحكومّية األساسّية المدارس معّلمي تقديرات متوسطات بين )



47 

متغيراتالجنس،والمؤّهلالعلمّي،وسنواتالخبرة،فيإلىلدرجةممارسةمديريهمللقيادةالخادمةُتعزى

متغيرالمديرّيةلصالحمديرّيةشمالالخليل.وقدتوصلتإلىةُتعزىإحصائيحينُوجدتفروقذاتداللة

عددمنالتوصياتكانأهمها:تطويربرامجتدريبية،وورشاتعملمشتركة،وعقدلقاءاتإلىالدراسة

 لكلمنالمديرينوالمعلمينمنأجلتطويرمهاراتهمالقياديةوالعالقاتفيمابينهم.

المدارسل(:2019)الغنم    أبو  دراسةوجاءت   التييمارسهامديرو القيادةالخادمة الثانويةلتعرفعلى

المعلمين نظر وجهة من مدارسهم في السائد التنظيمي بالمناخ وعالقتها مأدبا محافظة في الحكومية

(معلمًاومعلمةبواقع234وتكونتعينةالدراسةمنفئتين:فئةالمعلمينوعددهم)ومساعديالمديرين،

ة.وفئةمساعديالمديرين(معلمة،تماختيارهمبالطريقةالطبقيةالعشوائيةالنسبي124(معلمو)110)

الدراسةتماالعتمادعلىالمنهجاالرتباطي،وتماستخدامأهداف(فردًا،نظرًا،ولتحقيق31الذينبلغعددهم)

لقياسكلمنالقيادةالخادمةوالمناخالتنظيمي،وفيالنهايةأداتيناالستبيانكأداةللدراسةحيثتمتصميم

الثانويةأندرجةممارسةمديريالمدارسإلىنتائجالدراسةأشارتو:آلتيةاأهمالنتائجإلىتمالتوصل

متوسطة،كانتالحكوميةللقيادةالخادمةفيمحافظةمأدبامنوجهةنظرالمعلمينومساعديالمديرين

ةعندمستوىالداللةإحصائيداللة(،وهناكعالقةارتباطإيجابيةذات3.64إذبلغمتوسطهاالحسابي)

(𝛼 ≤ المدارس0.01 مديري ممارسة درجة بين المناخالثانوية( ودرجة مأدبا محافظة في الحكومية

𝛼)ةعندمستوىإحصائيداللةالتنظيميالسائدفيمدارسهم،كماأظهرتالنتائجوجودفروقذات ≤

الحكوميةفيمحافظةمأدباللقيادةالثانويةبينالمتوسطاتالحسابيةلدرجةممارسةمديريالمدارس(0.05

عنددالةإحصائياً،ولمتكنهناكفروقاإلناثالخادمةتعزىلمتغيرالجنسفيالدرجةالكليةولصالح

𝛼)مستوىالداللة ≤ .يرالمؤهلالعلميفيالدرجةالكليةتعزىلمتغيرسنواتالخدمةومتغ(0.05
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التوصيات أهم نتائجالدراسةتمصياغة المدارسضرورةعقد:اآلتيةوفيضوء دوراتتدريبيةلمديري

.هاوكيفيةممارستهاأهدافلالقيادةالخادمةمنحيثأهميتهاوواالحكوميةفيمحافظةمأدباتتنالثانوية

فيمحافظةالثانويةالتعرفعلىدرجةممارسةمديريالمدارسإلى(:2019)دراسة مخامرة  وهدفت  

الخليلللقيادةالخادمةوعالقتهابجودةالحياةالوظيفيةمنوجهةنظرالمعلمين،ومنأجلتحقيقذلكتم

وتماستخداماالستبانةكأداةللدراسةحيثتمتصميماستبيان،االرتباطياالعتمادعلىالمنهجالوصفي

الوظيفية،وطبقعلىعينةمكونةمنيتكونمن الخادمةوجودةالحياة القيادة لقياسكلمن مقياسين

(معلمومعلمة،تماختيارهمبالطريقةالعشوائيةالطبقية،منمجتمعالدراسةالمكونمنجميعمعلمي146)

واستخراجاعاالستبيان(معلمومعلمة،وبعداسترج2902العامةفيمحافظةالخليلالبالغعددهم)الثانوية

النتائجأندرجةممارسةاإلدارةللقيادةالخادمةأشارت:اآلتيةالمعلوماتمنهاتمالتوصلعلىأهمالنتائج

جاءتبدرجةمتوسطة،وكماوأظهرتالنتائجوجودعالقةطرديةبيندرجةممارسةالقيادةالخادمةومستوى

فيدرجةممارسةمديريدالةإحصائياًالدراسةعدموجودفروقجودةالحياةالوظيفيةللمعلمين،وأظهرت

متغير)الجنس،الخبرة،والمؤهلالعلمي(.إلىللقيادةالخادمةتعزىالثانويةالمدارس

التعرفعلىالعالقةبينممارسةالقيادةالخادمةلدىمديريإلى:(2019)   دراسة أبو شريخوجاءت  

وأدائهمالوظيفيمنوجهةنظرمساعديالمديرين،ولتحقيقذلكعمانالمدارسالحكوميةفيالعاصمة

تماالعتمادعلىالمنهجالوصفياالرتباطي،كماتاستخدمتالباحثةاالستبيانكأداةللدراسة،وحيثتم

الوظيفي،وتوزيعهاعلىعينةمكونةمنداءواألكونةمنمقياسينلقياسالقيادةالخادمة،تصميماستبانةم

أظهرتالنتائج:اآلتيةأهمالنتائجإلى(مساعدمدير،وفيالنهايةتمالتوصل513)أصل(فردًامن275)

كانتالمديرينأندرجةممارسةالقيادةالخادمةلدىمديريالمدارسالحكوميةمنوجهةنظرمساعدي

ةلدرجةممارسةالقيادةالخادمةتعزىعلىإحصائيوجودفروقذاتداللةإلىالنتائجأشارتمرتفعة،و
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سنوات(،وبينتعدموجودفروق10منأكثر،ولمتغيرالخبرةلصالحفئة)اإلناثمتغيرالجنسلصالح

جودعالقةطرديةقويةبيندرجةممارسةتعزىلمتغيرالمؤهلالعلمي،وأظهرتالنتائجودالةإحصائياً

الوظيفي.داءالقيادةالخادمةودرجةممارسةاأل

 الدراسات األجنبية:

مستوىو  التعرفعلىالعالقةبينالقيادةالخادمةإلىهدفت  :(Hargadon, 2018دراسة هارجادون )

باإلضافة الموظف، هذا لدى الوظيفي الوسيطإلىالرضا العالقةالتأثير الخادمةعلى للقيادة المحتمل

السلبيةالمقترحةبيناإلجهادالوظيفيوالرضاالوظيفي،ومنأجلتحقيقذلكتماالعتمادعلىالمنهج

الوصفياالرتباطي،وتماالعتمادعلىاالستبيانكأداةللدراسة،وذلكبتصميماستبيانوتوزيعهاعلىعينة

الحاليينفيجامعةخاصةجنوبشرقواإلدارةعأعضاءهيئةالتدريسمنمجتمعضواً(143مكونةمن)

الوظيفيوالرضاالوظيفي،اإلجهادةبينإحصائيداللةقةذاتالالمتحدة،ولمتظهرالنتائجوجودعالواليات

 .ةبينالقيادةالخادمةوالرضاالوظيفيإحصائيداللةقةذاتالفيحينأظهرتالنتائجوجودع

)در وهدفت   فونج  الوظيفي  التعرفعلىإلى  (Fung, 2017اسة  والرضا الخادمة القيادة بين العالقة

ومنأجلتحقيقذلكتماالعتمادعلى  للعاملينفيالمؤسساتالتعليميةالتيالتدفعأجورًالموظفيها،

معلميأكاديمية(معلمًامن70،طبقتعلى) OLAأداة  المنهجالوصفياالرتباطي،وتماالعتمادعلى

السوداء ذاتياً (BFA)الغابة ممولون متطوعون معلمون بها يعمل مدرسة وهي بألمانيا، كنادير، ،في

وجود النتائج كماالعوأظهرت الوظيفي، والرضا الخادمة القيادة بين كبيرة وبدرجة إيجابية ارتباطية قة

لميكن،وأنالدعمالممولذاتياًعمالممولذاتياًأظهرتالنتائجعدموجودارتباطبينالقيادةالخادمةوالد

 .قةبينالقيادةالخادمةوالرضاالوظيفيالفيالعوسيطاً
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القيادةالخادمةعلىااللتزامتأثيرعلىمدىللتعرف(Goh, Low, 2014دراسة جو ولو )وجاءت  

الخادمةوااللتزامالتنظيميفيبعضالمؤسساتالتنظيمي،ودورالثقةبالقائدبوصفهوسيطًابينالقيادة

(مؤسسةعاملةفيالسوقالماليزيةتماختيارهابطريقةعشوائيةمندليلالشركات30الماليزيةالتيبلغت)

والمواقعاإللكترونية،ومنأجلتحقيقذلكتماالعتمادعلىالمنهجالوصفياالرتباطي،وتماالعتمادعلى

(موظفوموظفة،177للدراسة،وذلكبتصميماستبيانوتوزيعهاعلىعينةمكونةمن)االستبيانكأداة

الخادمة القيادة بين جزئيًا وسيطًا باعتبارها القائدتعمل في الثقة أن الدراسة نتائج أظهرت النهاية وفي

مةوااللتزامالتنظيمي،وجودعالقةطرديةقويةبينالقيادةالخادإلىوااللتزامالتنظيمي،كماتوصلتالدراسة

الدراسة أسلوبالقيادةإلىوخلصت القادةفيالشركات اعتماد أهمها:ضرورة التوصيات، مجموعةمن

.فعاليةوالتزامًاتجاهالمنّظمةأكثرالخادمةمنأجلكسبثقةالموظفينحتىيصبحوا

بيندراكالمعلمينلممارساتالتعرفعلىالعالقةإلىدراسةتهدف(English, 2011إنجليش )وأجرى  

مديريالمدارساالبتدائيةللقيادةالخادمةوبينالرضاالوظيفيللمعلمينفيجنوبكاليفورنيا،ومنأجل

تحقيقذلكتماالعتمادعلىالمنهجالوصفياالرتباطي،وتماالعتمادعلىاالستبيانكأداةللدراسة،وذلك

(معلمًامنثالثمناطقتعليميةفيمقاطعةشمال341مكونةمن)بتصميماستبيانوتوزيعهاعلىعينة

المعلمينيصبحون أن النتائج وأظهرت دييغو، مديريأكثرسان مع يعملون وظائفهمعندما رضًاعن

.مدارسيتمتعونبمستوياتعاليةمنالسماتالقياديةالخادمة

لتعرفعلىواقعالعالقةبينتائجالقيادةالخادمةعلىإعداددراسةل(Jackson, 2010جاكسون )وعمل  

والمتغيراتالمهنيةوالديموغرافية،وتحديدممارساتالقيادةالخادمةالتييمارسهاقادةالمدراس،ومنأجل

تحقيقذلكتماالعتمادعلىالمنهجالوصفياالرتباطي،وتماالعتمادعلىاالستبيانكأداةللدراسة،وذلك

الوالياتفيبامااأل(مشاركًامنقادةالمدارسفي74بيانوتوزيعهاعلىعينةمكونةمن)بتصميماست
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،وكماوتماالعتمادعلىالمقابالتكأداةمساعدةفيتحدياتماليةوأكاديميةتواجهالتياألمريكيةالمتحدة

وجيةنظرمديريالمدارس،ومالقيادةالخادمةمنهكبيرلمفاختالفيوجدهالالنتائجأنوأظهرت،البحث

الذكور المدارسأو،اإلناثأوسواءمن قادة خاللمديرينمن(10).وتحدثالثانويةواالبتدائيةبين

الخادمة،وأجمعواعمعهمأجريتمقابلة القيادة ناجحكماحددوالاأسهىأنلعن موضوعاتخمسوب

.واإليمان،وخدمةالمجتمع،ينخرلل،وتقديمالخدمةالملهمةي:التواضع،والقيادةها،وهقةبلأساسيةمتع

 المعلمين في العمل: اندماجالدراسات السابقة المتعلقة ب: ثانياً 

 الدراسات العربية:

فيالعملوكلمنالتمكينندماجالتعرفعلىالعالقةبيناالإلىهدفتالدراسة(2021)  عرفان  دراسة

الدراسةتماالعتمادعلىالمهجالوصفياالرتباطي،أهدافالنفسيوالرضاالوظيفيلدىالمعلمين،ولتحقيق

تريختأووتماستخداماالستبيانكأداةللدراسةحيثتمتصميماستبيانهمكونةمنثالثمقايسوهيمقياس

(وترجمةالباحثة،ومقياسيSchaufeli and Bakker, 2003إعداد)(منUWESفيالعمل)ندماجلال

(310علىعينةمكونةمن)المقاييسالتمكينالنفسيوالرضاالوظيفيللمعلمين)إعدادالباحثة(،طبقت

:وجودفروقجوهريةمايأتيوقدأظهرتالنتائج،معلمومعلمةمنالمشتغلينبالمدارسالحكوميةالمصرية

مرت االبين في المعلمين من النفسي التمكين ومنخفضي العندماجفعي التمكينفي مرتفعي لصالح مل

لفيالعمندماجوجودفروقجوهريةبينمرتفعيومنخفضيالرضاالوظيفيمنالمعلمينفياال،والنفسي

معلمين،بينمافيالعمللدىالندماجعدموجودأثرلمتغيرالنوععلىاال،ولصالحمرتفعيالرضاالوظيفي

وجدتفروقجوهريةتعزىلمتغيرعددسنواتالخبرة،فضاًلعنوجودأثرللتفاعلبينالنوعوعددسنوات

الخبرة.
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تعرفدرجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةإلى(2019)  ون آخر ، و نصراويندراسة  وهدفت  

الدراسةتماالعتمادعلىأهدافولتحقيق،المعلمينبالعملاندماجعالقتهابللقيادةالراعيةوعمانالعاصمة

تكونمجتمعالدراسةمنجميعمعلميومعلماتالقطاعالخاصفيمحافظةالمهجالوصفياالرتباطي،

تم،ومعلمةاً(معلم200ومعلمة،وتكونتعينةالدراسةمن)اً(معلم693غعددهم)والبالعمانالعاصمة

لى:ووتماستخداماستبانتيناأل،(2017/2018طةفيالعامالدراسي)اختيارهمبالطريقةالعشوائيةالبسي

جالدراسةأندرجةأظهرتنتائ،كمابالعملندماجاستبانةاالةالثانياحتوتعلىمقياسين،القيادةالراعية،و

كانتللقيادةالراعيةمنوجهةنظرالمعلمينعمانممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالعاصمة

بالعملمنوجهةعمانمعلميالمدارسالخاصةفيمحافظةالعاصمةاندماجأظهرتأندرجةومرتفعة،

بيندرجةممارسةمديريدالةإحصائياًمرتفعة،كماأظهرتالنتائجوجودعالقةارتباطيةكانتنظرهم

.عمانالمعلمينبالعملفيالمدارسالخاصةفيمحافظةالعاصمةاندماجالمدارسللقيادةالراعيةو

ىخرللمدارساآلعمانصتالدراسةبتعميمتجربةالمدارسالخاصةللقيادةالراعيةفيمحافظةالعاصمةأوو

.وتشجيعمديريالمدارسعلىممارسةالقيادةالراعيةفيمدارسهم

دراكعينةالبحثلمتغيريالبحث)االستغراقإالتعرفعلىمدىإلى(2018)  دراسة الغانميوهدفت  

بعاداالستغراقالوظيفيأين(والكشفعنعالقاتاالرتباطوالتأثيربداءوفعاليةنظامتقييماألالوظيفي

ةإحصائيةمعادلإلىالعاملين،وقداعتمدتالباحثةفيدراستهاعلىمنهجالبحثالقائمأداءوفاعليةتقييم

العامةلتربيةمحافظةكربالءعددهموالتحليلالبعدي،وتكونمجتمعالدراسةمنجميعالعاملينفيالمديرية

ةتفاعليةحقيقيعالقةنهناكأهمالنتائج:أومن،(إداريا236ً)حجمالعينةكانتوقد منالعاملين(576)

همالتوصيات:وضعبرنامجأكانتو،العاملينأداءالوظيفيوفاعليةنظامتقييماالستغراقالغنىعنهابين

. لزيادةالرغبةلدىالعاملينفيتلبيةجميعمتطلباتوظائفهماإلدارةقبلللدعمالماديوالمعنويمن
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 الدراسات األجنبية:

لبعضالمتغيرات)العمر،التنبئيةالكشفعنالقدرةإلىهدفتالدراسة:(Paulík, 2020دراسة بولكي )

والقيم الوظيفي، الرضا الخبرة، كأحدسنوات للعمل المدركان والمعنى النفسيأة التمكين التنبؤبعاد في

تماالعتمادعلىالمنهجالوصفياالرتباطي،ذلك،،ومنأجلتحقيق(فيالعمللدىالمعلمينندماجباال

اً(معلم449وتماستخداماالستبيانكأداةللدراسة،وذلكبتصميماستبيانوتوزيعهاعلىعينةمكونةمن)

ثرجوهريلمتغيراتالنوعوالعمرأعدموجود:اآلتيةمة،وفيالنهايةتمالتوصلعلىأهمالنتائجومعل

اال الخبرةعلى سنوات الوظيفيندماجوعدد الرضا متغيري أظهرت حين في المعلمين، لدى العمل في

ذإفيالعمل؛ندماجالقدرةعلىالتنبؤباالبعادالتمكينالنفسي(أانللعمل)كأحدوالقيمةوالمعنىالمدرك

فيالعمللدىعينةالدراسة.ندماج%(منتبايناال17أمكنتفسير)

التعرفعلىالعالقاتإلى(Zahed- Babelan et al, 2019)   ون آخر زاهد بابالن و   دراسة وهدفت  

المدرسي القيادة الرضاعن منها النفسية المتغيرات من بينعدد واالالبنائية والتمكينندماجة العمل في

النفسيلدىمعلميالمرحلةاالبتدائيةبإيران،ومنأجلتحقيقتماالعتمادعلىالمنهجالوصفياالرتباطي،

اًمعلم(310وتماستخداماالستبيانكأداةللدراسة،وذلكبتصميماستبيانوتوزيعهاعلىعينةمكونةمن)

أنالتمكينالنفسيلدىالمعلمينيتوسطالعالقةبينالرضاعنالقيادةإلىومعلمة،وفيالنهايةتمالتوصل

فيالعمل.ندماجالمدرسيةواال

تعرفعلىالعالقةبيندراسةلل(Park, and Johnson, 2019بارك و جونسون )وأجرى كل من  

فيالعمل،ومنأجلتحقيقتماالعتمادعلىالمنهجالوصفياالرتباطي،وتمندماجالرضاالوظيفيواال

استبيانوتوزيعها بتصميم وذلك للدراسة، كأداة االستبيان التعليماستخدام فقطاع المعلمين من مجموعة

يهاهمالنتائجالتيتوصلتإلأ(معلمومعلمة،ومن249البالغة)الفنسالصحيبواليةتكساساألمريكية



54 

اال الوظيفيوأبعاد الرضا أبعاد بين ارتباطاتموجبة العمل،حيثترندماجالدراسةوجود حتقيموافي

وأظهرتوجودارتباطسالببينالنيةلتركالعملوكلمنالرضا،(0.6-0.28معامالتاالرتباطمن)

فيالعمل.ندماجالوظيفيواال

)وهدفت   الذاتيةالتعرفإلى(Sokmen, and Kilic, 2019دراسة سوكمين وكليك  الفاعلية على

في وعالقتهما النفسي( للتمكين )كبعدين المدركة المدارساندماجواالستقاللية في العمل في المعلمين

االبتدائيةفيتركيا،ومنأجلتحقيقتماالعتمادعلىالمنهجالوصفياالرتباطي،وتماستخداماالستبيان

للمعلمين الذاتية الفاعلية مقياس وهي مقاييس، ثالث من مكون استبيان بتصميم وذلك للدراسة، كأداة

ومقTschannen- Moran, Hoy, 2001)لل اال(، لندماجياس العمل  ,Klassen, Durksen)لفي

2013Yerdelen,لقياساالستقالليةلدىالمعلمينل(وم(Skaalvik, Skaalvik, 2009وتوزيعهاعلى)

إسهامكلمنالفاعليةالذاتيةواالستقالليةإلىوفيالنهايةتمالتوصل(معلمومعلمة،716عينةمكونةمن)

المعلمينفيالعملفيالمدارساالبتدائي،إذفسرااندماجنالنفسي(فيالتنبؤبالمدركة)كبعدينللتمكي

فيالعمل.ندماج%(منالتباينالكليفياال14سويًا)

التعرفإلىدراسةهدفت(Manalo, Castro, Uy, 2019)واي و يو  في حين أجرى مانوا وكاسترو 

فيالعمللدىعينةمنندماجوااللتزامالتنظيميواالوالرضاالوظيفيالمعلمينعلىالعالقةبيندافعية

بمديةمانيال،ومنأجلتحقيقتماالعتمادعلىالمنهجالوصفياالرتباطي،وتمالثانويةمعلميالمدارس

اً(معلم1098استخداماالستبيانكأداةللدراسة،وذلكبتصميماستبيانوتوزيعهاعلىعينةمكونةمن)

كلمنًاللدافعيةوالرضاالوظيفيعلىإحصائيوجودأثرموجبدالإلىومعلمة،وفيالنهايةتمالتوصل

الدافعيةعلىتأثيرالوظيفييتوسطفيالعمل،كماأظهرتالنتائجأنالرضاندماجااللتزامالتنظيميواال

بعادكلمنالرضاالوظيفيأبيناالرتباطحتقيممعامالتوافيالعمل،وترندماجالتنظيميواالااللتزام
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العملمن)ندماجواال الدافعيةو0.59-0.27في تباين30الرضاالوظيفيمعًا)(،كمافسرت %(من

.الثانويةفيالعمللدىمعلميالمدارسندماجاال

العالقةبينالتعرفعلىإلى:(Stander, and Stander, 2016دراسة ستاندر وستاندر )وهدفت  

الحكومية،بإحدىالثانويةبالعملفيالمدارساالبتدائيةوندماجلدىمعلميالمدارسواالالتمكينالنفسي

فريقيا،حيثتماالعتمادعلىالمنهجالوصفياالرتباطي،وتماستخداماالستبيانكأداةأمقاطعاتجنوب

(،ومقياسSpreitzer, 1995)لللدراسة،وذلكبتصميماستبيانمكونةمنمقياسينمقياسالتمكينالنفسيل

(،وبعدتمالتأكدمنصدقوثباتاالستبيانSchaufeli, et al, 2002)للفيالعملندماجتريختلالأو

وجودارتباطإيجابيبينالتمكينإلى(،وفيالنهايةتمالتوصل645تمتطبيقهاعلىعينةمكونةمن)

العملمنخاللفيندماجةعلىإمكانيةالتنبؤباالوبالعمل،عالندماجارسواالدالنفسيلدىمعلميالم

%(.46التمكينالنفسيلدىالمعلمينبنسبةتباينمفسربلغت)

( االستقالليةإلىهدفت(Skaalvik, and Skaalvik, 2014ودراسة   بين العالقة على التعرف

للتمكين كبعدين المدركة الذاتية والكفاءة واالالمدركة ومنندماجالنفسي، تمأبالعمل، ذلك تحقيق جل

االعتمادعلىالمنهجالوصفياالرتباطي،وتماستخداماالستبيانكأداةللدراسة،وتطبيقهعلىعينةمكونة

أنكلمنإلىعداديةبالنرويج،وفيالنهايةتمالتوصلمعلميالمرحلتيناالبتدائيةواإل(من2569من)

بالعمل،إذفسراسويًاندماجنفسيمنبئانلالاالستقالليةالمدركةوالكفاءةالذاتيةالمدركةكبعدينللتمكينال

فيالعملوكلندماجفيالعمل،كمابلغتقيممعامالتاالرتباطاالندماج%(منالتباينالكليلال26)

(علىالترتيب.0.48،0.72،و0.28مناالستقالليةوالكفاءةالذاتيةوالرضاالوظيفي)
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 السابقة:ثالثًا: التعقيب على الدراسات 

(بمايتعلق2021-2010لقدتنوعتالدراساتالسابقةالتيأجريتفيفتراتزمنيةتركزتمابين)

جهاالتفاقأومجموعةمنإلىويرتبطبموضوعالدراسة،وقدتمتمقارنتهابالدراسةالحالية،وتمالوصول

:اآلتيواالختالف،يمكنترتيبهاعلىالنحو

 : خادمةابقة المتعلقة بالقيادة الالدراسات الساًل: أو 

 : هدافاأل

فقدسعتخادمة،التطرقلموضوعالقيادةالمنخاللتتفقمعظمالدراساتالسابقةمعالدراسةالحالية

التي(  2021)  دراسة السهيليمثل:خادمةمديريالمدراسللقيادةاللمعرفةمستوىممارسةالدراسةالحالية

دورالقيادةالخادمةفيتحقيقالرضاالوظيفيلمنسوباتالمدارسبمحافظةحفر  رفعلىالتعإلىهدفت

دراسة أبو (،و2030الباطن،والعملعلىتقديمتصورمقترحلتفعيلهذاالدورفيضوءرؤيةالمملكة)

فيالثانويةمعرفةدرجةممارسةالقيادةالخادمةمنقبلمديريالمدارسلهدفت  التي(  2021)صعلوك  

التعرفعلىالقيادةإلىهدفتالتي (  2020)  دراسة الزعتري ،ومنطقةالنقبمنوجهةنظرالمعلمين

ةالخادمةلدىمديريالمدارساألساسّيةالحكومّيةفيمحافظةالخليل،وعالقتهابسلوكالُمواط نةالتنظيميّ

التعرفعلىالقيادةإلىهدفت  التي  (2019)  دراسة أبو الغنم للمعلمينمنوجهةنظرالمعّلمينأنفسهم،و

الحكوميةفيمحافظةمأدباوعالقتهابالمناخالتنظيميالسائدالثانويةالخادمةالتييمارسهامديروالمدارس

و المديرين، ومساعدي المعلمين نظر وجهة من مدارسهم إلىهدفتالتي(2019)  مخامرة  دراسةفي

فيمحافظةالخليلللقيادةالخادمةوعالقتهابجودةالثانويةالتعرفعلىدرجةممارسةمديريالمدارس

التعرفعلىالعالقةإلىهدفتالتي  (2019)دراسة أبو شريخ  الحياةالوظيفيةمنوجهةنظرالمعلمين،و

وأدائهمالوظيفيمنوجهةعمانبينممارسةالقيادةالخادمةلدىمديريالمدارسالحكوميةفيالعاصمة

التعرفعلىالعالقةإلىهدفت  التي(  Hargadon, 2018دراسة هارجادون )نظرمساعديالمديرين،و
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القيادةالخادمة لدىهذاالموظف،و  بين الوظيفي المحتملإلىباإلضافةمستوىالرضا الوسيط التأثير

و الوظيفي، والرضا الوظيفي اإلجهاد بين المقترحة السلبية العالقة على الخادمة فونج للقيادة دراسة 

(Fung, 2017 )العالقةبينالقيادةالخادمةوالرضاالوظيفيللعاملينفي التعرفعلىإلىهدفت التي

هدفتالتي(Goh, Low, 2014دراسة جو ولو )جورًالموظفيها،والمؤسساتالتعليميةالتيالتدفعأ

التعرفعلىمدىتأثيرالقيادةالخادمةعلىااللتزامالتنظيمي،ودورالثقةبالقائدبوصفهوسيطًابينإلى

( English, 2011دراسة إنجليش )القيادةالخادمةوااللتزامالتنظيميفيبعضالمؤسساتالماليزية،و

التعرفعلىالعالقةبيندراكالمعلمينلممارساتمديريالمدارساالبتدائيةللقيادةالخادمةإلىفتالتيهد

التيهدفت(Jackson, 2010دراسة جاكسون )وبينالرضاالوظيفيللمعلمينفيجنوبكاليفورنيا،و

لديموغرافية،وتحديدممارساتالتعرفعلىواقعالعالقةبينتائجالقيادةالخادمةوالمتغيراتالمهنيةواإلى

القيادةالخادمةالتييمارسهاقادةالمدراس.

 األداة: 

وهذايتوافقمعالدراسةالحاليةالتياعتمدات،البيانالدراساتالسابقةاعتمدتاالستبانةأداةلجمعجميعإن

للدراسة، إشارةعلىاالستبيانكأداة بياناتالدراسةإلىوفيهذا أداةجيدةومناسبةلجمع أناالستبانة

الحالية،والدراساتالمشابهةلها.

 : العّينة

مديريحيثأجريتبعضالدراساتعلى،إجراءالدراساتعلىعيناتمختلفةفيركزتالدراساتالسابقة

وبعخراآلوالبعضالمدارس، المعلمين، التربوية،ضعلى المؤسسات موظفي على الهيئةها وأعضاء

منالدراسةالمكونمجتمععينةمنالتدريسية،ومساعديالمدراء،فيحينطبقتالدراسةالحاليةعلى

المدارسالخاصةفيمحافظةالخليل.يعملونفي،ومعلمةاً(معلم883)
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 المعلمين في العمل: اندماجثانيًا: الدراسات السابقة المتعلقة ب

   :هدافاأل

بالعمل،فقدسعتندماجمعظمالدراساتالسابقةمعالدراسةالحاليةمنخاللالتطرقلموضوعاالتتفق

التي(2021)عرفانمعلميالمدراسالخاصةبالعملمثل:دراسةاندماجالدراسةالحاليةلمعرفةمستوى

لرضاالوظيفيلدىفيالعملوكلمنالتمكينالنفسيواندماجالتعرفعلىالعالقةبيناالإلىهدفت

ودراسة ونصراوينالمعلمين، المدارسإلىهدفتالتي(2019)ون،آخر، مديري ممارسة درجة تعرف

،ودراسةالغانميالمعلمينبالعملاندماجللقيادةالراعيةوعالقتهابعمانالخاصةفيمحافظةالعاصمة

لمتغيريالبحث)االستغراقالوظيفيوفعاليةدراكعينةالبحثإالتعرفعلىمدىإلىهدفتالتي(2018)

أداءبعاداالستغراقالوظيفيوفاعليةتقييمأتاالرتباطوالتأثيربين(والكشفعنعالقاداءنظامتقييماأل

لبعضالمتغيراتالتنبئيةالكشفعنالقدرةإلىهدفتالتي(Paulík, 2020العاملين،ودراسةبولكي)

بعادالتمكينالنفسي(فيأةوالمعنىالمدركانللعمل)كأحد)العمر،سنواتالخبرة،الرضاالوظيفي،والقيم

باال العمللدىالمعندماجالتنبؤ بابالنوفي  ,Zahed- Babelan et al)ونآخرلمين،ودراسةزاهد

عددمنالمتغيراتالنفسيةمنهاالرضاعنالتعرفعلىالعالقاتالبنائيةبينإلىهدفتالتي(2019

فيالعملوالتمكينالنفسيلدىمعلميالمرحلةاالبتدائيةبإيران،ودراسةباركوندماجالقيادةالمدرسيةواال

ندماجالتعرفعلىالعالقةبينالرضاالوظيفيواالإلى(التيهدفتPark, Johnson, 2019جونسون)

العمل،ودراسةسوكمين التيهدفتSokmen, Kilic, 2019وكليك)في الفاعليةإلى( التعرفعلى

المعلمينفيالعملفيالمدارساندماجالذاتيةواالستقالليةالمدركة)كبعدينللتمكينالنفسي(وعالقتهمافي

(دراسةManalo, Castro, Uy, 2019االبتدائيةفيتركيا،وفيحينأجرىمانواوكاستروويوواي)

فيالعملندماجالتعرفعلىالعالقةبيندافعيةالمعلمينوالرضاالوظيفيوااللتزامالتنظيميواالإلىفتهد

 ,Stander, Standerبمديةمانيال،ودراسةستاندروستاندر)الثانويةلدىعينةمنمعلميالمدارس
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بالعملندماجالمدارسواالالتعرفعلىالعالقةبينالتمكينالنفسيلدىمعلميإلىالتيهدفت(2016

و االبتدائية المدارس جنوبالثانويةفي مقاطعات بإحدى )أالحكومية،  ودراسة  ,Skaalvikفريقيا،

Skaalvik, 2014)التعرفعلىالعالقةبيناالستقالليةالمدركةوالكفاءةالذاتيةالمدركةإلىهدفتالتي

للتمكين واالكبعدين ومنندماجالنفسي، الوصفيأبالعمل، المنهج على االعتماد تم ذلك تحقيق جل

 االرتباطي

 األداة: 

ات،وهذايتوافقمعالدراسةالحاليةالتياعتمدالبيانإنجميعالدراساتالسابقةاعتمدتاالستبانةأداةلجمع

إشارة للدراسة،وفيهذا أداةجيدةومناسبةإلىعلىاالستبيانكأداة بياناتالدراسةأناالستبانة لجمع

الحالية،والدراساتالمشابهةلها.

ابقة:  أو  راساِت السَّ  جُه االستفادِة ِمن الدِّ

االستفادةمماقدمتهتلكالدراسات-فيضوءماتمعرضهمندراساتسابقةمتاحة-ةالباحثتاستطاع

حيثأفادتالدراساتالسابقةفيتدعيماإلطارالنظريوتوضيح؛أهميتهاإبرازالدراسةوأهداففيصياغة

(،وكذلكفيبناءأداةالدراسة،واالستفادةمنالمعالجةبالعملندماجالقيادةالخادمة،واالمفاهيمالدراسة:)

وضوعاتةللبحوثوالدراساتالسابقة،وتحليلالنتائجوتفسيرهاوالتيتماالستفادةمنهافيإثراءمحصائياإل

الدراسةالحاليةإثراًءمعرفيًاقائمًاعلىأسسموضوعية.

ابقة:  َعن الدراسات ما َتميزْت به الدراسة الحالية  السَّ

للتعرفعلى الحالية الدراسة للقيادةجاءت الخليل محافظة في الخاصة المدارس مديري ممارسة درجة

ب وعالقتها العملاندماجالخادمة في والكشالمعلمين معلمي، نظر وجهة عن فيف الخاصة المدراس

والمديريةفي،وكيفتختلفباختالفمتغيراتالجنسوالمؤهلالعلميوسنواتالخبرةمحافظةالخليلفيها

.مدارسمحافظةالخليلالخاصة
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قيادةالعالقةبيناللتواتميزتهذهالدراسةبأنهامنالدراساتالقليلةفيالمجتمعالفلسطينيالتيتنكما

،وتميزتالدراسةالحاليةمنخاللاإلضافةالمعلمينفيالعملفيالمدارسالخاصةاندماجالخادمة،و

حيثيمكناالستفادةمنتوصياتها؛لمالهامندورفيدعم،التيسوفتضيفهاللمجتمعالمحليالعلمية

.يرهالمعلمينفيالعمل،لمالهمنأهميةفيتنميةالتعليموتطواندماج



 الفصل الثالث
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 عينة الدراسة. ❖

 أداة الدراسة.  ❖

 صدق أداة الدراسة. •

 ثبات أداة الدراسة. •

 مفتاح تصحيح المقياس.  •

 خطوات تطبيق الدراسة. ❖

 متغيرات الدراسة. ❖

 ة. حصائيالمعالجة اإل ❖
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 إجراءات الدراسة وخطواتها 
:مقدمة

طريقةوإجراءاتالدراسةالتيقامتبهاالباحثةلتنفيذهذهللهذاالفصلوصفًاكاماًلومفصاًلواتن

منهجالدراسة،مجتمعالدراسة،أداةالدراسة،صدقاألداة،ثباتاألداة،إجراءات:الدراسةوشملوصف

وتحليلالنتائج.حصائيالدراسة،والتحليلاإل

:منهج الدراسة

الباحثةالمنهجالوصفيتانطالقًامنطبيعةالدراسةوالمعلوماتالمرادالحصولعليها،استخدم

،وهوالمعلمينبالعمل(اندماجالقيادةالخادمة(،و)الدراسة)متغيرات،وذلكلقياسالعالقةبينياالرتباط

المنهجالمناسبواألفضللمثلهذهالدراسات.

:مجتمع الدراسة

(883تكونمجتمعالدراسةمنجميعمعلميالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلوالبالغعددهم)
ومعلمةحسب )إحصائيمعلمًا بواقع وذلك الخليل، محافظة والتعليمفي التربية مديريات معلما54ًات )

(93لمةبواقع)(معلمًاومع619(معلمةفيمديريةتربيةوتعليميطا،و)36،و)اً(معلم16ومعلمة،)
(معلمةفي99،و)اً(معلم33(معلمًاومعلمة،بواقع)132(معلمةفيمديريةالخليل،و)526معلم،و)

(معلمةفيمديريةجنوبالخليل36و)اً(معلم16(معلمًاومعلمة،بواقع)52مديريةشمالالخليل،و)
.اآلتيكماهوموضحفيالجدول

 ة توزيع مجتمع الدراس : 1جدول 

 المديرية  الرقم 
 العدد 

 المعلمات  المعلمين 
1636مديريةتربيةوتعليميطا1
93526مديريةالخليل2
3399شمالالخليل3
1636مديريةجنوبالخليل4





63 

 عينة الدراسة:

الدراسةعلىعينةمكونةمن) بواقع)(معلمًا177تمتطبيقأداة %(منمجتمع20ومعلمة،

(معلمًاومعلمة،تماختيارهمبالطريقةالطبقيةالعشوائية،وبلغعددالمسترجع883الدراسةالبالغعددهم)

يبينخصائصعينةالديموغرافية:(2)%(،والجدول99.4ة،وذلكبنسبة)(استبان176والصالحللتحليل)

 ئص عينة الديموغرافية: خصا2جدول 

 
الدراسة عينة من الكبرى النسبة أن إلى السابق الجدول في البيانات بالنسبةتشير

(مفردة،أما31(مفردة،فيحينالذكور)145لمتغيرالجنسكانلصالحاإلناثبواقع)
5بالنسبةلسنواتالخدمةفكانالنسبةالكبيرةمنعينةالدراسةمنأصحابالخبرةاقلمن

(53سنواتبواقع)10أقلمن-5(مفردة،تالهاأصحابالخبرةمن90سنواتبواقع)
وف الخبرةمفردة، أصحاب األخير )10ي بواقع فأكثر مفردة33سنوات احتل( حين في ،

 النسبة %  العدد  مستويات المتغير المتغير 

 الجنس 
 17.6 31 ذكر 
 82.4 145 أنثى

 100.0 176 النسبة الكلية 

 سنوات الخدمة 
 51.1 90 سنوات  5أقل من 

 30.1 53 سنوات  10أقل من  -5
 18.8 33 أكثر سنوات ف 10

 100.0 176 النسبة الكلية 

 المؤهل العلمي
 75.6 133 بكالوريوس 

 24.4 43 دراسات عليا 
 100.0 176 النسبة الكلية 

 المديرية 

 5.7 10 يطا
 70.5 124 الخليل 

 14.8 26 شمال الخليل 
 9.1 16 جنوب الخليل 

 100.0 176 النسبة الكلية 
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(مفردة،133أصحابحملةشهادةالبكالوريوسالمركزاألولفيمتغيرالمؤهلالعلميبواقع)
(مفردة،فيحيناحتلتمديرية43وجاءحملتالدراساتالعليابالمركزالثانيواألخيربواقع)

األو المركز بواقع)الخليل ثمجنوب124ل الخليل،ومن ثممديريةشمال من (مفردة،و
(مفردة.10(مفردة،وفيالمركزاألخيرمديريةيطابواقع)16الخليلبواقع)

أدوات الدراسة:

 اًل: مقياس القيادة الخادمة: أو 

المقياس:   .1 الخاصة  مستوى ممارسة  للتعرفعلىوصف  المدارس  في  للقيادة  مديري  الخادمة 

الخليل الخادمة(بناءجرى،مدارس محافظة  )القيادة منمقياس الخادمة القيادة مستوى لقياس

(،وتكونالمقياس2020)(،ومقياسالزعتري2019)خاللاالستفادةمنكلمنمقياسأبوالغنم

ياس(فقراتلق5لمن)و(مجاالتحيثتكونالمجالاأل5علىخمس)(فقرةموزعة25من)

،والثالثاآلخرين(فقراتلقياسالخصائصالموجهةنحو5من)الثانيالخصائصالشخصية،و

(فقراتلقياسالخصائص5(فقراتلقياسالخصائصالموجهةنحوالمهنة،والرابعمن)5من)

 (:(3التمكين،كماهوواضحفيالجدول(فقراتلقياس5الموجهةنحوالعمليات،والخامسمن)

 مقياس القيادة الخادمة على فقراته.  محاور: توزيع 3جدول 
 عدد الفقرات المحور الرقم

 5 الخصائص الشخصية 1
 5 اآلخرين الخصائص الموجهة نحو 2
 5 الخصائص الموجهة نحو المهنة3
 5 الخصائص الموجهة نحو العمليات 4
 5 التمكين 5

 25 الخادمة القيادة 
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 الخصائص السيكومترية للمقياس:  .2

لفيصدقالمحكمينوذلكوقامتالباحثةباستخدامنوعينمنالصدق،تمثلاألصدق مقياس:   •

منذوياالختصاصفيمجال(محكما11ًبلغعددهم)بعرضالمقياسعلىمجموعةمنالمحكمين

أجلهكماهومبينفيملحق)ت(التربيةواإلدارة أعدمن لما المقياس التأكدمنمناسبة ،بهدف

وسالمةصياغةالفقرات.وكانهناكاتفاقبينهمعلىصالحيةالمقياسومقروئيته،ومناسبتهللبيئة

 الفلسطينية.معإجراءبعضالتعديالتالالزمة.

(50منخاللتطبيقاألداةعلىعينةاستطالعيةقوامها)تمالتحققمنالصدقأخرىومنناحية

حسابمصفوفةارتباطفقراتاألداةمعالدرجةالكلية،وذلككماهوواضحفيومعلمة،وتممعلماً

دالة  جميع قيم معامالت االرتباط للفقرات مع الدرجة الكلية لكل محور  (والذيبينأن4الجدول)

مستوى ممارسة قوةاالتساقالداخليلفقراتاألداةوأنهاتشتركمعًافيقياسإلىممايشير،حصائياً إ

 .للقيادة الخادمة في مدارس محافظة الخليلمديري المدارس الخاصة 

فقرات مقياس القيادة الخادمة مع  ( لمصفوفة ارتباط Person correlation: نتائج معامل االرتباط بيرسون )4جدول 
 الدرجة الكلية لكل مجال  

 الفقرة
معامل 
 االرتباط 

الداللة  
 ة حصائياإل

 الفقرة
معامل 
 االرتباط 

الداللة  
 ة حصائياإل

 الفقرة
معامل 
 االرتباط 

الداللة  
 ة حصائياإل

 القيادة الخادمة 
 الموجهة نحو المهنةالخصائص   اآلخرين الخصائص الموجهة نحو  الخصائص الشخصية 

10.794**0.00010.780**0.000 10.839**0.000 
20.823**0.00020.807**0.000 20.837**0.000 
30.823**0.00030.858**0.000 30.794**0.000 
40.776**0.00040.747**0.000 40.829**0.000 
50.794**0.00050.791**0.000 50.749**0.000 

 التمكين  الخصائص الموجهة نحو العمليات 


10.820**0.000 10.495**0.000 
20.859**0.000 20.809**0.000 
30.809**0.000 30.746**0.000 
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40.864**0.000 40.812**0.000 
50.790**0.000 50.839**0.000 
 (.α) ≤0.01بدرجة عالية عند مستوى   دالة إحصائياً * *                                             (.α)  ≤0.05عند مستوى   دالة إحصائياً *    

قيمارتباطالفقراتمعالدرجةالكليةلكلجميعأنإلىتشيرالمعطياتالواردةفيالجدولالسابق

وأنهاتشتركمعًافيقياسإلى،ممايشيردالةإحصائياًمحور مستوى ممارسة  تمتعاألداةبصدقعال 

.للقيادة الخادمة في مدارس محافظة الخليلمديري المدارس الخاصة 

الباحثةثبات المقياس:   • األداةقامت ثبات ثباتاألداةبطريقةاالتساقالداخليبحسابللتحققمن

( ألفا( )كرونباخ الثبات معادلة فيCronbach Alphaوبحساب موضح وذلك للثبات، كدليل )

 .(5الجدول)

 : نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة 5جدول 
 قيمة ألفا عدد الفقرات الحاالت عدد   البيان 

 الخصائص الشخصية 

176

50.861
50.854 اآلخرين الخصائص الموجهة نحو 

50.868 الخصائص الموجهة نحو المهنة
50.885 الخصائص الموجهة نحو العمليات 

50.805 التمكين 
 0.956 25 الدرجة الكلية 

%(،95.6تشيرالمعطياتالواردةفيالجدولالسابقأنقيمةالثباتعندالدرجةالكليةبلغت)

 . الدراسةأهدافوبذلكتكوناالستبانةتتمتعبدرجةثباتمرتفعةويمكناعتمادهالتحقيق

المقياس:   .3 األتصحيح  وأعطيت سلمخماسي حسب المقياس فقرات آت:وبنيت هو كما للفقرات زان

:خمسدرجات،بدرجةعالية:أربعدرجات،بدرجةمتوسطة:ثالثدرجات،بدرجةجداًعالية)بدرجة

منخفضة بدرجة درجتين، جميعجداًمنخفضة: الخماسيعلى السلم هذا طبق واحدة(.وقد :درجة

 الفقرات.

للقيادة  مديري المدارس الخاصة  مستوى ممارسة  تقديراتأفرادالعينةوتحديددرجة)إلىوللتعرف

الحسابيالخادمة في مدارس محافظة الخليل المتوسط المدى(،وفققيمة 𝟓)تمحساب − 𝟏 =
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تقسيمهعلى)(𝟒 تم ثم الصحيح5، الخلية للحصولعلىطول )(
𝟒

𝟓
 =  𝟎. تم،(𝟖𝟎 وبعدذلك

ذلكلتحديدبدايةاالستبانةوهيالواحدالصحيح(وأوأقلقيمةفياالستبانة)إلىإضافةهذهالقيمة

:مايأتيالحداألعلىلهذهالخلية،وهكذاأصبحطولالخالياك

 : مفاتيح التصحيح 6جدول 
 الدرجة  المتوسط الحسابي

جداًمنخفضة1.80–1.00
منخفضة2.60–1.81
متوسطة3.40–2.61

مرتفعة4.20–3.41
جداًمرتفعة5.00–4.21

 

 : بالعمل ندماجاال : مقياس ثانياً 

بالعمل لدى معلمي المدارس الخاصة في مدارس محافظة    ندماجمستوى اال للتعرفعلىوصف المقياس:  

(19االعتمادعلىاالستبيانكأداةللدراسة،حيثعملتالباحثةعلىتصميممقياسمكونمن)الخليل،

 . بالعمللدىمعلميالمدارسالخاصةفيمدارسمحافظةالخليلندماجلقياسمستوىاالفقرة

 الخصائص السيكومترية للمقياس: 

وذلك،فيصدقالمحكمينلوقامتالباحثةباستخدامنوعينمنالصدق،تمثلاألصدق مقياس:   •

المحكمين المقياسعلىمجموعةمن منذوياالختصاصفي(محكم11بلغعددهم)بعرض

،بهدفالتأكدمنمناسبةالمقياسلماأعدمنكماهومبينفيملحق)ت(مجالالتربيةواإلدارة

قروئيته،ومناسبتهأجلهوسالمةصياغةالفقرات.وكانهناكاتفاقبينهمعلىصالحيةالمقياسوم

 للبيئةالفلسطينية.معإجراءبعضالتعديالتالالزمة.

،وذلكمنخاللتوزعالمقياسعلىعينةاستطالعيةقوامهاىتمالتحققمنالصدقآخرومنناحية

حسابمصفوفةارتباطفقراتاألداةمعالدرجةالكلية،وذلككما(معلمًاومعلمة،ومنثمتم50)
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(والذيبينأنجميعقيممعامالتاالرتباطللفقراتمعالدرجةالكليةلكل7الجدول)هوواضحفي

قوةاالتساقالداخليلفقراتاألداةوأنهاتشتركمعًافيقياسإلى،ممايشيردالةإحصائياًمحور

 .بالعمل لدى معلمي المدارس الخاصة في مدارس محافظة الخليل ندماجمستوى اال 

( لمصفوفة ارتباط فقرات مقياس االندماج بالعمل مع Person correlationنتائج معامل االرتباط بيرسون ): 7جدول 
 الدرجة الكلية لكل مجال 

 الفقرة
معامل 
 االرتباط 

الداللة  
 ة حصائياإل

 الفقرة
معامل 
 االرتباط 

الداللة  
 ة حصائياإل

 الفقرة
معامل 
 االرتباط 

الداللة  
 ة يحصائاإل

 بالعمل  ندماجاال 
10.624**0.00080.691**0.000 150.744**0.000 
20.576**0.00090.760**0.000 160.725**0.000 
30.697**0.000100.612**0.000 170.755**0.000 
40.611**0.000110.779**0.000 180.616**0.000 
50.755**0.000120.692**0.000 190.653**0.000 
60.769**0.000130.768**0.000
70.718**0.000140.652**0.000
 (.α) ≤0.01بدرجة عالية عند مستوى   دالة إحصائياً * *                                             (.α)  ≤0.05عند مستوى   دالة إحصائياً *    

قيمارتباطالفقراتمعالدرجةالكليةلكلجميعأنإلىالواردةفيالجدولالسابقتشيرالمعطيات

وأنهاتشتركمعًافيقياسإلى،ممايشيردالةإحصائياًمحور  ندماجمستوى اال تمتعاألداةبصدقعال 

.بالعمل لدى معلمي المدارس الخاصة في مدارس محافظة الخليل

الباحثةثبات المقياس:   • األداةقامت ثبات ثباتاألداةبطريقةاالتساقالداخليبحسابللتحققمن

( ألفا( )كرونباخ الثبات معادلة فيCronbach Alphaوبحساب موضح وذلك للثبات، كدليل )

 . (8الجدول)

 : نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة 8جدول 
 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحاالت  البيان 

176190.940 الدرجة الكلية 
%(،وبذلك94تشيرالمعطياتالواردةفيالجدولالسابقأنقيمةالثباتعندالدرجةالكليةبلغت)

 . الدراسةأهدافتكوناالستبانةتتمتعبدرجةثباتمرتفعةويمكناعتمادهالتحقيق
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زانللفقراتكماهوآت:)بدرجةوبنيتفقراتالمقياسحسبسلمخماسيوأعطيتاألتصحيح المقياس: 

:خمسدرجات،بدرجةعالية:أربعدرجات،بدرجةمتوسطة:ثالثدرجات،بدرجةمنخفضة:جداًاليةع

:درجةواحدة(.وقدطبقهذاالسلمالخماسيعلىجميعالفقرات.جداًدرجتين،بدرجةمنخفضة

بالعمل لدى معلمي المدارس الخاصة    ندماجمستوى اال تقديراتأفرادالعينةوتحديددرجة)إلىوللتعرف

𝟓)تمحسابالمدى(،وفققيمةالمتوسطالحسابيفي مدارس محافظة الخليل − 𝟏 = ،ثمتمتقسيمه(𝟒

)(للحصولعلىطولالخليةالصحيح5على)
𝟒

𝟓
 =  𝟎. أقلإلىوبعدذلكتمإضافةهذهالقيمة،(𝟖𝟎

.احدالصحيح(وذلكلتحديدالحداألعلىلهذهالخليةبدايةاالستبانةوهيالوأوقيمةفياالستبانة)

:خطوات تطبيق الدراسة

درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة  تحديدعنوانالدراسةمعالدكتورالمشرفوالذيتمثلفي .1

 المعلمين في العمل. اندماجفي محافظة الخليل للقيادة الخادمة وعالقتها ب

التربوي،المرتبطبمتغيراتالدراسةالذيساعدالباحثةعلىتكوينخلفيةتماالعتمادعلىاألدب .2

 بعضالدراساتالسابقةالعربيةواألجنبيةذاتالعالقة.إلىعلميةلموضوعالدراسةكماتمالرجوع

 بناءالمقاييسالمستخدمةفيالدراسة. .3

لومات،والسماحللباحثةمخاطبةالجهاتالمختصةفيمحافظةالخليلمنأجلالحصولعلىالمع .4

 بتوزيعالمقاييسعلىالمعلمين.

الدراسة50عملدراسةاستطالعيةوتوزيعهاعلىعينةمكونةمن) .5 (معلمومعلمةمنمجتمع

 والتأكدمنصدقوثباتمقاييسالدراسة.

رس(استبانةعلىمعلميالمدا176بعدالتأكدمنصدقأداةالدراسةقامتالباحثةبطبعوتوزيع) .6

 الخاصةفيمحافظةالخليل.
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بلغت .7 وقد بجمعها الباحثة وبعدذلكقامت منهم مطلوب هو بما بتعبئةاالستبانة المعلمين قام

 (استبانة.176االستبياناتالمسترجعة)

اتوترميزهاوإدخالهافيالحاسوب.البيانتمتبويب .8

 .اًإحصائياتالبيانعولجت .9

:متغيرات الدراسة

.الخادمة:القيادةالمستقلالمتغير  ❖

 بالعمل.ندماج:االالمتغير التابع ❖

10أقلمن-5سنوات،5أقلمن-1)ذكر،أنثى(،سنواتالخدمة)الجنس:المتغيرات الوسيطة  ❖

المديرية)يطا،الخليل،أكثرسنواتف10سنوات، العلمي)بكالوريوس،دراساتعليا(، المؤهل ،)

 الخليل(.شمالالخليل،جنوب

:ةحصائيالمعالجة اإل 

بعدجمعبياناتالدراسة،قامتالباحثةبمراجعتهاوذلكتمهيدًاإلدخالهاللحاسوب،لعملالمعالجة

ةللبيانات،وقدتمإدخالهاوذلكبإعطائهاأرقامًامعينة،حيثأعطيكلمستوىمنمستوياتحصائياإل

(درجات،3(درجات،ومحايد)4(درجات،وموافق)5ة)درجةالموافقةدرجةمعينة،فأعطيتموافقبشد

( موافق )2غير موافقبشدة درجات،غير كلمازاد1( الدرجة كلمازادت بحيث واحده، درجة درجة  (

للقيادة الخادمة وعالقتها ب المعلمين في    اندماجممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظة الخليل 

العمل. 

(SPSSةللعلوماالجتماعية)حصائيتاستخدمالباحثبرنامجالرزماإلاالبيانومنأجلمعالجة

:اآلتيةةحصائيوذلكباستخدامالمعالجاتاإل
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الحسابية، .1 والمتوسطات المئوية، والنسب األعداد، باستخراج الوصفي اإلحصاء استخدام تم

 األدوات.اتالمعياريةلدىأفرادالعينةواستجاباتهمعلىنحرافواال

 One way analysis)األحادياختبارتحليلالتباينفحصتفرضياتالدراسةعنطريق .2

of variance(واختبارت،)T test). 

بيرسون .3 االرتباط معامل واستخدم األداة، ثبات لحساب ألفا كرونباخ الثبات معامل واستخدم

(Pearson Correlationبين للتأكدمنطبيعةالعالقة للتأكدمن( متغيراتالدراسةوكذلك

 (يبينمقدرالتدرجبقوةالعالقةمقابلقيمةمعاملاالرتباط:9صدقالبناء،والجدول)

 : قوة االرتباط بين المتغيرات 9جدول 
 قوة االرتباط  معامل االرتباط 

r=0  ال يوجد ارتباط 
𝟎 < 𝒓 < 𝟎.  جداً  ضعيفارتباط طردي  𝟐

𝟎. 𝟐𝟎 ≤ 𝒓 ≤ 𝟎.  ارتباط طردي ضعيف  𝟑𝟗
𝟎. 𝟒𝟎 ≤ 𝒓 ≤ 𝟎.  ارتباط طردي متوسط  𝟓𝟗
𝟎. 𝟔𝟎 ≤ 𝒓 ≤ 𝟎.  ارتباط طردي قوي  𝟕𝟗
𝟎. 𝟖𝟎 ≤ 𝒓 ≤ 𝟎.  جداً ارتباط طردي قوي  𝟗𝟗

r=1  ارتباط طردي تام 
 

 



 
 
 

 
 
 

 الفصل الرابع

 تحليل نتائج الدراسة 
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 تحليل نتائج الدراسة 

الدراسة،يتناول تساؤالت عن لإلجابة وذلك الدراسة، لنتائج ومفصاًل كاماًل عرضًا الفصل هذا

والحكمعلىفرضياتها.

: ما مستوى درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظة الخليل للقيادة الخادمة  لواأل السؤال  

، الخصائص الموجهة نحو المهمة، اآلخرينبأبعادها )الخصائص الشخصية، الخصائص الموجهة نحو  

 الخصائص الموجهة نحو العمليات، التمكين(؟ 

اتالمعياريةلمستوىدرجةنحرافوااللإلجابةعنالسؤالالسابقتماستخراجالمتوسطاتالحسابية

الشخصية، )الخصائص بأبعادها الخادمة للقيادة الخليل محافظة في الخاصة المدارس مديري ممارسة

،الخصائصالموجهةنحوالمهمة،الخصائصالموجهةنحوالعمليات،اآلخرينالخصائصالموجهةنحو

(.11التمكين(،وذلككماهوموضحفيالجدول)

ات المعيارية لمستوى درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظة نحرافالمتوسطات الحسابية واال : 11جدول
، الخصائص الموجهة نحو  اآلخرينالخليل للقيادة الخادمة بأبعادها )الخصائص الشخصية، الخصائص الموجهة نحو 
 ن( المهمة، الخصائص الموجهة نحو العمليات، التمكي

 الفقرة الترتيب 
المتوسط  
 الحسابي 

  نحراف اال 
 المعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة3.780.981للمعلمين.نموذجًاسلوكيًامناسباًيقدمالمدير  .1

2.  
فيتطويرذاتهمنأجلتحقيقرؤيةجهداًيبذلالمدير

ورسالةالمدرسة
 مرتفعة3.620.972

3.  
أهدافيتخذالمديرالنهجالديمقراطيفيتحديد

المدرسة.
 مرتفعة3.490.991

4.  
يأخذالمديرآراءالمعلمينبعيناالعتبارفياتخاذ

القرار.
 مرتفعة3.440.990

5.  
منبدالًيستخدمالمديراإلقناعفيالتأثيرعلىالمعلمين

اإلجبار.
 متوسطة3.381.029

 مرتفعة 0.796 3.54 الخصائص الشخصية 
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6.  
مديرالمدرسةبدعمالمعلمينلتمكنهممنتحقيقيقوم

هم.أهداف
 مرتفعة3.690.944

7.  
أداءوتنمويةلتطويرإرشاديةيعقدمديرالمدرسةدورات

المعلمين.
 مرتفعة3.481.161

8.  
يعملمديرالمدرسةعلىتنميةمهاراتالمعلمين

وقدراتهم.
 مرتفعة3.471.041

 مرتفعة3.411.022يرتقيالمديربالمعلمينمنخاللتشجيعهموالثقةبهم.  .9
 متوسطة3.351.131يعملمديرالمدرسةعلىتوفيروسائلالراحةللمعلمين.  .10

 مرتفعة 0.845 3.48 اآلخرين الخصائص الموجهة نحو 

11.  
المهامإلنجازيمتلكمديرالمدرسةرؤيةواضحة

المنوطةبه.
 مرتفعة3.661.073

12.  
العملقوانينيمتلكمديرالمدرسةالقدرةعلىتطبيق

بصورةفاعلةتخدمجميعاألطراف.
 مرتفعة3.591.016

13.  
هدافيسعىمديرالمدرسةللتأكدمنتحقيقالمعلمينأل

وظائفهم.
 مرتفعة3.581.033

14.  
يعملمديرالمدرسةعلىتعديلقراراتهحينتستدعي

تطوراتالعملذلك.
 مرتفعة3.581.082

مستقبليةواقعيةأهدافيقوممديرالمدرسةبصياغة  .15
مرنة.

 متوسطة3.301.016

مرتفعة3.540.485الخصائص الموجهة نحو المهمة

المعلمينمناتخاذيوفرالمديرالدعمالالزملتمكن  .16
القراراتالمناسبةومتابعتها.

 مرتفعة3.441.001

يمتلكمديرالمدرسةخطسيرواضحنحوتحقيق  .17
.هدافاأل

 متوسطة3.401.096

18.  
يتفاعلالمديرمعالمعلمينويواكبظروفهماالجتماعية

 متوسطة 3.371.045واإلدارية.

19.  
جديدةتمكنهممنتطويريزودالمديرالمعلمينبخبرات

مهاراتهم.
 متوسطة 3.241.064

 متوسطة 3.141.092يمتلكمديرالمدرسةالقدرةعلىاستشراقالمستقبل.  .20
 متوسطة3.320.877الخصائص الموجهة نحو العمليات 

 مرتفعة 3.470.770يأخذالمديربآراءالمعلمينعنداتخاذالقرارات.  .21

22.  
المدرسةأهدافيدعمالمديرالمعلمينمنأجلتحقيق

ورسالتها.
 متوسطة 3.401.037

 متوسطة 3.321.092يعززالمديرقدراتالمعلمونمنخاللتطويرمهاراتهم.  .23
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24.  
يفوضالمديربعضالمعلمونالصالحياتالالزمة

العمل.إلنجاز
 متوسطة 3.310.996

 متوسطة 3.291.048التعاملمعالمواقفالصعبة.يتيحالمديرللمعلمينحرية  .25
 متوسطة 0.746 3.36 التمكين 

مستوى درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظة الخليل  
للقيادة الخادمة بأبعادها )الخصائص الشخصية، الخصائص  

، الخصائص الموجهة نحو المهمة،  اآلخرينالموجهة نحو 
 الخصائص الموجهة نحو العمليات، التمكين( 

 مرتفعة 0.718 3.45

 
ممارسة درجة مستوى أن الجدول الواردةفي المعطيات خالل ومن السابق الجدول من نالحظ

بلغحيثجاءبدرجةمرتفعةبجميعابعادهاالخادمةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلللقيادة

(.0.718معياري)انحراف(مع3.45المتوسطالحسابي)

بدرجة الشخصية الخصائص بعد جاء )حيث حسابي بمتوسط وذلك و3.54مرتفعة انحراف(،

:مايأتي(،وكانمنأهمالفقرات0.796معياري)

المدير )يقدم الفقرة مناسباًجاءت سلوكيًا األنموذجًا المرتبة في بمتوسطوللمعلمين.( وذلك لى

المدير0.981معياري)انحراف(و3.78حسابي) الفقرة)يبذل فيتطويرذاتهمنأجلجهداً(،تالها

(.0.972معياري)انحراف(و3.62تحقيقرؤيةورسالةالمدرسة(،بمتوسطحسابي)

المعلمينكانتو التأثيرعلى اإلقناعفي المدير الفقراتبدالًالفقرة)يستخدم أقل مناإلجبار.(

(.1.029معياري)انحراف(،و3.38)أهميةوذلكبمتوسطحسابي

كانبدرجةمرتفعةوذلكاآلخرينالنتائجأنمستوىبعدالخصائصالموجهةنحوأشارتوكماو

:مايأتي(،وكانمنأهمالفقرات0.845معياري)انحراف(،و3.48بمتوسطحسابي)

لىوهم.(فيالمرتبةاألفأهدامديرالمدرسةبدعمالمعلمينلتمكنهممنتحقيقيقومجاءتالفقرة)

إرشادية(،تالهاالفقرة)يعقدمديرالمدرسةدورات0.944معياري)انحراف(و3.69وذلكبمتوسطحسابي)

(.1.161معياري)انحراف(و3.48المعلمين.(،بمتوسطحسابي)أداءوتنمويةلتطوير
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ين.(أقلالفقراتأهميةوذلكالفقرة)يعملمديرالمدرسةعلىتوفيروسائلالراحةللمعلمكانتو

(.1.131معياري)انحراف(،و3.35بمتوسطحسابي)

النتائجأنمستوىبعدالخصائصالموجهةنحوالمهمةكانبدرجةمرتفعةوذلكأشارتوكماو

:مايأتي(،وكانمنأهمالفقرات0.845معياري)انحراف(،و3.54بمتوسطحسابي)

لىوالمهامالمنوطةبه.(فيالمرتبةاألإلنجازجاءتالفقرة)يمتلكمديرالمدرسةرؤيةواضحة

(،تالهاالفقرة)يمتلكمديرالمدرسةالقدرةعلى1.073معياري)انحراف(و3.66وذلكبمتوسطحسابي)

)قوانينتطبيق حسابي بمتوسط األطراف.(، جميع تخدم فاعلة بصورة و3.59العمل معياريانحراف(

(1.016.)

مستقبليةواقعيةمرنة.(أقلالفقراتأهميةوذلكأهدافالفقرة)يقوممديرالمدرسةبصياغةكانتو

(.1.016معياري)انحراف(،و3.30بمتوسطحسابي)

النتائجأنمستوىبعدالخصائصالموجهةنحوالعملياتكانبدرجةمتوسطةوذلكأشارتوكماو

:مايأتي(،وكانمنأهمالفقرات0.877معياري)انحراف(،و3.32بمتوسطحسابي)

لفقرة)يوفرالمديرالدعمالالزملتمكنالمعلمينمناتخاذالقراراتالمناسبةومتابعتها.(فيجاءتا

األ )والمرتبة حسابي بمتوسط وذلك و3.44لى )انحراف( مدير1.001معياري )يمتلك الفقرة تالها ،)

(.1.096معياري)انحراف(و3.40.(،بمتوسطحسابي)هدافالمدرسةخطسيرواضحنحوتحقيقاأل

الفقرة)يمتلكمديرالمدرسةالقدرةعلىاستشراقالمستقبل.(أقلالفقراتأهميةوذلكبمتوسطكانتو

(.1.092معياري)انحراف(،و3.14حسابي)

(،3.36النتائجأنمستوىبعدالتمكينكانبدرجةمتوسطةوذلكبمتوسطحسابي)أشارتوكماو

:مايأتيمالفقرات(،وكانمنأه0.746معياري)انحرافو

لىوذلكبمتوسطوجاءتالفقرة)يأخذالمديربآراءالمعلمينعنداتخاذالقرارات.(فيالمرتبةاأل
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أهداف(،تالهاالفقرة)يدعمالمديرالمعلمينمنأجلتحقيق0.770معياري)انحراف(و3.47حسابي)

(.1.037)معياريانحراف(و3.40المدرسةورسالتها.(،بمتوسطحسابي)

الفقرة)يتيحالمديرللمعلمينحريةالتعاملمعالمواقفالصعبة.(أقلالفقراتأهميةوذلككانتو

(.1.048معياري)انحراف(،و3.29بمتوسطحسابي)

 المعلمين في المدارس الخاصة في محافظة الخليل بالعمل؟  اندماجما مستوى :الثانيسؤال الدراسة 

المعلمينفيالمدارساندماجلإلجابةعنالسؤالالسابقتماستخراجالمتوسطاتالحسابيةلمستوى

(.12الخاصةفيمحافظةالخليلبالعمل،وذلككماهوموضحفيالجدول)

المعلمين في المدارس الخاصة في محافظة   اندماجات المعيارية لمستوى نحراف: المتوسطات الحسابية واال 12جدول
 الخليل بالعمل

 الفقرة الترتيب 
المتوسط  
 الحسابي 

  نحراف اال 
 المعياري 

 الدرجة 

 مرتفعة4.021.011علىسمعةالمدرسةوعالقتهابالمجتمعبشكلممتاز.أحافظ  .1
 مرتفعة4.000.920.والمعانيهدافأجدانعمليمليءباأل  .2
 مرتفعة3.941.029بالفخربالعملالذيأقومبه.أشعر  .3
 مرتفعة3.900.924بشكلدائمباستثمارطاقتيفيالتدريس.أرغب  .4
وحرصشديد.بأمانةعامليبإتقانأقوم  .5  مرتفعة3.891.039 
 مرتفعة3.770.910العمل.أثناءأقومباستغاللوقتيجيدًا  .6
 مرتفعة3.700.922عمليفيأصعبالظروف.أبدعفي  .7
 مرتفعة3.701.000.دائماًعملييلهمني  .8

9.  
معزمالئيفيالمدرسةبغضالنظرعنصعوبةالتعاملفيأتعاون

بعضالمواقف.
 مرتفعة3.670.971

 مرتفعة3.571.034أكونسعيدًاعندماأعملبتركيز  .10
 مرتفعة3.571.029عمليفيالمدرسة.أداءأثناءبالحماسأشعر  .11
 مرتفعة3.540.949فيعملي.مستغرقاأن  .12
 مرتفعة3.510.956نيمليءبالطاقةوالحيوية.أنأشعر  .13
 مرتفعة3.451.135بسعادةعندماأقومبمهامإضافيةفيعمليداخلالمدرسة.أشعر  .14
 مرتفعة3.411.071أستطيعالقيامبعمليلمدةطويلةمنالوقت.  .15
 متوسطة3.271.112تظروقتالذهابعلىالمدرسةبشغفكبير.أن  .16
 متوسطة3.261.013عنعملي.آخراليشغلنيأيشيء  .17
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 متوسطة3.221.131سىكلشيءيدورحولي.أنقياميبعمليأثناء  .18
 متوسطة3.111.063شطةخارجبيئةالمدرسة.أنيكلفنيالمديربشكلدوريب  .19

المعلمين في المدارس الخاصة في محافظة الخليل بالعمل اندماجمستوى   مرتفعة 0.702 3.61 

المعلميناندماجمستوىأننالحظمنالجدولالسابقومنخاللالمعطياتالواردةفيالجدول

(3.61بدرجةمرتفعةحيثبلغالمتوسطالحسابي)أنفيالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلبالعملك

(.0.702معياري)انحرافمع

والتيأنوك الفقرات األكانتأهم المرتبة )وفي الفقرة وعالقتهاأحافظلى المدرسة سمعة على

الفقرةةالثاني(،وفيالمرتبة1.011معياري)انحراف(مع4.02بالمجتمعبشكلممتاز.(بمتوسطحسابي)

(،وفي0.920معياري)انحراف(مع4.00.(بمتوسطحسابي)والمعانيهدافعمليمليءباألأن)أجد

انحراف(مع3.94خربالعملالذيأقومبه.(بمتوسطحسابي)بالفأشعرالمرتبةالثالثةوعلىالتواليالفقرة)

بشكلدائمباستثمارطاقتيفيالتدريس.(أرغب(،وفيالمرتبةالرابعةوعلىالتواليالفقرة)1.029معياري)

عامليبإتقان،وفيالمرتبةالخامسةالفقرة)أقوم0.924معياري)انحراف(مع3.90بمتوسطحسابي)

(.1.039معياري)انحراف(،و3.89صشديد.(،بمتوسطحسابي)وحربأمانة

شطةخارجبيئةالمدرسة.(بمتوسطحسابيأنأقلهاأهميةالفقرة)يكلفنيالمديربشكلدوريبأنوك

سىكلشيءيدورحولي.(أنقياميبعمليأثناء(،تالهاالفقرة)1.063معياري)انحراف(مع3.11)

( حسابي مع3.22بمتوسط )انحراف( شيء1.131معياري يشغلنيأي الفقرة)ال تالها عنآخر(،

(.1.013معياري)انحراف(مع3.26عملي.(بمتوسطحسابي)
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بين متوسطات  (  α≤0.05ة عند مستوى الداللة )إحصائي: هل توجد فروق ذات داللة  الدراسة الثالث  سؤال

درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظة الخليل للقيادة الخادمة  إجابات عينة الدراسة حول  

، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المديرية(؟ لإلجابة عن السؤال ال بد من فحص  الجنستعزى لمتغيرات )

 : اآلتية ةالثانيواختبار الفرضية الرئيسية 

𝜶)ة عند مستوى الداللة إحصائي: ال توجد فروق ذات داللة  ةالثانيالفرضية الرئيسية   ≤ 𝟎. بين  (𝟎𝟓

درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظة الخليل للقيادة  متوسطات إجابات عينة الدراسة حول 

( لمتغيرات  تعزى  المديرية(. ويتفالجنسالخادمة  الخدمة،  العلمي، سنوات  المؤهل  الفرضيات  ،  رع منها 

 : اآلتيةالفرعية 

.𝟎)ة عند مستوى الداللةإحصائيلى: ال توجد فروق ذات داللة  و الفرضية الفرعية األ  𝟎𝟓 ≥  𝜶)    بين

درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظة الخليل للقيادة  متوسطات إجابات عينة الدراسة حول 

 . الجنسالخادمة تعزى لمتغير 

بينمتوسطاتإجاباتعينةللتحققمنصحةالفرضيةالسابقةتماستخداماختبار)ت(للفروق

 متغيرإلىتعزى  درجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلللقيادةالخادمةالدراسةحول

(.13،وقدحصلالطالبعلىالنتائجكماهيموضحةفيجدول)الجنس

درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة  بين متوسطات إجابات عينة الدراسة حول : نتائج اختبار ت للفروق 13جدول
 الجنس متغير   إلى  في محافظة الخليل للقيادة الخادمة تعزى 

 العدد  الجنس  المحور 
المتوسط  
 الحسابي 

  نحراف اال 
 المعياري 

درجات  
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة 

الدالة  
 ة حصائياإل

الخصائص  
 الشخصية 

 7420. 3.28 31 ذكر 

174 

-2.0580.041 
 7980. 3.60 145 ثىأن

الخصائص  
الموجهة نحو  

 اآلخرين

 9530. 3.17 31 ذكر 
2.243- 0.026 

 8080. 3.54 145 ثىأن

 0.022 2.316- 8140. 3.23 31 ذكر 
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الخصائص  
الموجهة نحو  

 المهمة
 8390. 3.61 145 ثىأن

الخصائص  
الموجهة نحو  

 العمليات 

 9130. 3.25 31 ذكر 
-0.50* 0.611 

 8720. 3.33 145 ثىأن

 التمكين 
 7460. 3.10 31 ذكر 

-2.180 0.031 
 7360. 3.42 145 ثىأن

 القيادة الخادمة 
 6960. 3.20 31 ذكر 

-2.104 0.037 
 7150. 3.50 145 ثىأن

(𝜶 ≤ 𝟎. 𝟎𝟓) 
السابق الجدول في الواردة المعطيات داللة هأنتشير ذات فروق المستوىإحصائيتوجد عند ة

( ≤ حول(0.05 الدراسة عينة إجابات متوسطات فيبين الخاصة المدارس مديري ممارسة درجة

ةالمتعلقةبهذاحصائيقيمةالدالةاإلن،وذلكألالجنس متغيرإلىتعزى  الخادمةمحافظةالخليلللقيادة

،(،وبذلكترفضالفرضيةالصفرية0.05هذهالقيمةأقلمنقيمةألفا)أن(أي0.037المتغيربلغت)

.اإلناثالنتائجلصالحكانتو

و السابقأشارتوكما الجدول في داللةإلىالنتائج ذات فروق المستوىإحصائيوجود عند ة

( ≤ حول(0.05 الدراسة عينة إجابات متوسطات فيبين الخاصة المدارس مديري ممارسة درجة

،اآلخرينفيكلمنبعد)الخصائصالشخصية،والخصائصالموجهةنحو  محافظةالخليلللقيادةالخادمة

.اإلناثالنتائجلصالحكانت،والجنس متغيرإلى(تعزىوالتمكينوالخصائصالموجهةنحوالمهمة،

)ةعندالمستوىإحصائيهالتوجدفروقذاتداللةأنوكماوأظهرتالنتائج ≤ بين(0.05

الخليلللقيادةدرجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةمتوسطاتإجاباتعينةالدراسةحول

الجنس متغيرإلى(تعزىالخصائصالموجهةنحوالعملياتفيبعد) الخادمة
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.𝟎) ة عند مستوى الداللة إحصائي: ال توجد فروق ذات داللة  ةالثانيالفرضية الفرعية   𝟎𝟓 ≥  𝜶)   بين

الخليل للقيادة  درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظة  متوسطات إجابات عينة الدراسة حول 

 الخادمة تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 

بينمتوسطاتإجاباتعينةللتحققمنصحةالفرضيةالسابقةتماستخداماختبار)ت(للفروق

 متغيرإلىتعزى  درجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلللقيادةالخادمةالدراسةحول

(.14علىالنتائجكماهيموضحةفيجدول)المؤهلالعلمي،وقدحصلالطالب

درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة  بين متوسطات إجابات عينة الدراسة حول : نتائج اختبار ت للفروق 14لجدو
 متغير المؤهل العلمي  إلى  في محافظة الخليل للقيادة الخادمة تعزى 

 العدد  المؤهل العلمي المحور 
المتوسط  
 الحسابي 

  نحراف اال 
 المعياري 

درجات  
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة 

الدالة  
 ة حصائياإل

الخصائص  
 الشخصية 

 

 826. 3.51 133 بكالوريوس 

174 

0.946- 0.346 
 696. 3.64 43 دراسات عليا 

الخصائص  
الموجهة نحو  

 اآلخرين

 857. 3.45 133 بكالوريوس 
0.867- 0.387 

 807. 3.58 43 دراسات عليا 

الخصائص  
الموجهة نحو  

 المهمة

 886. 3.54 133 بكالوريوس 
0.112- 0.911 

 712. 3.55 43 دراسات عليا 

الخصائص  
الموجهة نحو  

 العمليات 

 897. 3.23 133 بكالوريوس 
2.457- 0.015 

 756. 3.60 43 دراسات عليا 

 التمكين 
 725. 3.30 133 بكالوريوس 

1.982- 0.049 
 784. 3.55 43 عليا دراسات 

 القيادة الخادمة 
 739. 3.40 133 بكالوريوس 

1.445- 0.150 
 638. 3.59 43 دراسات عليا 

(𝜶 ≤ 𝟎. 𝟎𝟓) 
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ةعندالمستوىإحصائيتوجدفروقذاتداللة هالأنتشيرالمعطياتالواردةفيالجدولالسابق

( ≤ حول(0.05 الدراسة عينة إجابات متوسطات فيبين الخاصة المدارس مديري ممارسة درجة

ةالمتعلقةحصائيقيمةالدالةاإلنالمؤهلالعلمي،وذلكأل متغيرإلىتعزى محافظةالخليلللقيادةالخادمة

ضيةالصفرية.(،وبذلكتقبلالفر0.05هذهالقيمةأكبرمنقيمةألفا)أن(أي0.150بهذاالمتغيربلغت)

النتائج وأظهرت الأنوكما داللة ه ذات فروق )إحصائيتوجد المستوى عند بين(≤0.05ة

درجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلللقيادةمتوسطاتإجاباتعينةالدراسةحول

،الخصائصالموجهةاآلخرينفيكلمنبعد)الخصائصالشخصية،الخصائصالموجهةنحو  الخادمة

اتإجاباتعينةسطبينمتودالةإحصائياًالمؤهلالعلمي،ووجودفروق متغيرإلىتعزى  نحوالمهمة(

دفيكلمنبع  درجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلللقيادةالخادمةالدراسةحول

العلمي،و متغيرإلى)الخصائصالموجهةنحوالعمليات،والتمكين(تعزى النتائجلصالحكانتالمؤهل

الدراساتالعليا.

.𝟎)ة عند مستوى الداللة  إحصائيالفرضية الفرعية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة   𝟎𝟓 ≥ 𝜶)   بين

درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظة الخليل للقيادة  متوسطات إجابات عينة الدراسة حول 

 الخادمة تعزى لمتغير سنوات الخدمة. 

بينمتوسطاتللتحققمنصحةالفرضيةالسابقةتماستخداماختبارتحليلالتبايناألحاديللفروق

حول الدراسة مديإجاباتعينة ممارسة الخادمةدرجة للقيادة الخليل محافظة في الخاصة المدارس  ري

.(15النتائجكماهوموضحفيالجدول)إلى،وقدتوصلتالباحثةسنواتالخدمة متغيرإلىتعزى
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درجة ممارسة مديري  بين متوسطات إجابات عينة الدراسة حول نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق : 15جدول
 سنوات الخدمة  متغير إلى  تعزى  ي محافظة الخليل للقيادة الخادمةالمدارس الخاصة ف

 مصدر التباين  محاور ال
مجموع 
 المربعات 

 درجات الحرية
متوسط  
 المربعات 

قيمة ف 
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة

الخصائص  
 الشخصية 

 265. 2 531. المجموعات بين 
 173 110.358 داخل المجموعات  660. 416.

.638 
 175 110.889 المجموع 

الخصائص  
الموجهة نحو  

 اآلخرين

 1.033 2 2.065 بين المجموعات 
 173 122.821 داخل المجموعات  236. 1.454

.710 
 175 124.886 المجموع 

الخصائص  
الموجهة نحو  

 المهمة

 1.663 2 3.326 المجموعات بين 
 173 121.579 داخل المجموعات  097. 2.366

.703 
 175 124.905 المجموع 

الخصائص  
الموجهة نحو  

 العمليات 

 294. 2 587. بين المجموعات 
 173 134.154 داخل المجموعات  685. 379.

.775 
 175 134.742 المجموع 

 التمكين 
 600. 2 1.201 بين المجموعات 

 173 96.185 داخل المجموعات  342. 1.080
.556 

 175 97.385 المجموع 

 القيادة الخادمة 
 649. 2 1.298 بين المجموعات 

 173 89.025 داخل المجموعات  286. 1.261
.515 

 175 90.323 المجموع 
(𝜶 ≤ 𝟎. 𝟎𝟓) 

ةعندالمستوىإحصائيهالتوجدفروقذاتداللةأنتشيرالمعطياتالواردةفيالجدولالسابق

( ≤ حول(0.05 الدراسة عينة إجابات متوسطات فيبين الخاصة المدارس مديري ممارسة درجة

المتعلقةةحصائيقيمةالدالةاإلنسنواتالخدمة،وذلكأل متغيرإلىمحافظةالخليلللقيادةالخادمةتعزى

(،وبذلكتقبلالفرضيةالصفرية.0.05هذهالقيمةأكبرمنقيمةألفا)أن(أي0.286بهذاالمتغيربلغت)

و داللةأنالنتائجأشارتوكما فروقذات توجد ال المستوى)إحصائيه متوسطات(≤0.05ةعند بين

درجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلللقيادةالخادمةفيإجاباتعينةالدراسةحول
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،الخصائصالموجهةنحوالمهمة،اآلخرينكلمنبعد)الخصائصالشخصية،الخصائصالموجهةنحو

سنواتالخدمة. متغيرإلىوالخصائصالموجهةنحوالعمليات،والتمكين(تعزى

( جدول خالل من ذلك والذ16ويتضح واال( الحسابية والمتوسطات األعداد يوضح اتنحرافي

المعيارية:

للفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة حول  ات المعيارية نحرافاألعداد، المتوسطات الحسابية، واال  :10جدول
 تعزى إلى متغير سنوات الخدمة درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظة الخليل للقيادة الخادمة 

 
 

 المعياري  نحراف اال  المتوسط الحسابي العدد  سنوات الخدمة  البيان 

 الخصائص الشخصية 
 879. 3.56 90 سنوات  5أقل من 

 751. 3.47 53 سنوات  10_ أقل من  5
 3.62.620 33 أكثر سنوات ف 10

الخصائص الموجهة  
 اآلخريننحو 

903.51.918 سنوات  5أقل من 
533.33.787 سنوات  10_ أقل من  5

333.63.697 أكثر سنوات ف 10

الخصائص الموجهة  
 نحو المهمة

903.58.923 سنوات  5أقل من 
533.35.736 سنوات  10من  _ أقل 5

333.75.744 أكثر سنوات ف 10

الخصائص الموجهة  
 نحو العمليات 

903.30.924 سنوات  5أقل من 
533.28.877 سنوات  10من  أقل_  5

333.44.754 أكثر سنوات ف 10

 التمكين 
903.40.756 سنوات  5أقل من 

533.24.742 سنوات  10من  _ أقل 5
333.45.722 أكثر سنوات ف 10

 القيادة الخادمة 
903.47.786 سنوات  5أقل من 

533.33.642 سنوات  10من  _ أقل 5
333.58.628 أكثر سنوات ف 10
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.𝟎)ة عند مستوى الداللة إحصائيالفرضية الفرعية الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة   𝟎𝟓 ≥  𝜶)   بين

قيادة  درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظة الخليل لل متوسطات إجابات عينة الدراسة حول 

 .مديريةالخادمة تعزى لمتغير ال

بينمتوسطاتللتحققمنصحةالفرضيةالسابقةتماستخداماختبارتحليلالتبايناألحاديللفروق

تعزى  درجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلللقيادةالخادمةإجاباتعينةالدراسةحول

 .(17)النتائجكماهوموضحفيالجدولإلىوقدتوصلتالباحثةالمديرية، متغيرإلى

درجة ممارسة مديري  بين متوسطات إجابات عينة الدراسة حول : نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق 11جدول 
 تعزى متغير المديرية ي محافظة الخليل للقيادة الخادمةالمدارس الخاصة ف

 مصدر التباين  محاور ال
مجموع 
 المربعات 

 درجات الحرية
متوسط  
 المربعات 

قيمة ف 
 المحسوبة 

مستوى 
 الداللة

الخصائص  
 الشخصية 

 

 809. 3 2.426 بين المجموعات 
1.282 .282  172 108.463 داخل المجموعات 

.631 
 175 110.889 المجموع 

الخصائص  
الموجهة نحو  

 اآلخرين

 362. 3 1.085 بين المجموعات 
 172 123.802 داخل المجموعات  681. 502.

.720 
 175 124.886 المجموع 

الخصائص  
الموجهة نحو  

 المهمة
 

 1.156 3 3.468 بين المجموعات 

 172 121.437 داخل المجموعات  183. 1.637
.706 

 175 124.905 المجموع 
الخصائص  

الموجهة نحو  
 العمليات 

 630. 3 1.891 بين المجموعات 
 172 132.851 المجموعات داخل  487. 816.

.772 
 175 134.742 المجموع 

 التمكين 
 110. 3 331. بين المجموعات 

 172 97.054 داخل المجموعات  899. 196.
.564 

 175 97.385 المجموع 

 القيادة الخادمة 
 455. 3 1.364 بين المجموعات 

 172 88.959 داخل المجموعات  453. 879.
.517 

 175 90.323 المجموع 
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ةعندالمستوىإحصائيهالتوجدفروقذاتداللةأنتشيرالمعطياتالواردةفيالجدولالسابق

( ≤ حول(0.05 الدراسة عينة إجابات متوسطات فيبين الخاصة المدارس مديري ممارسة درجة

ةالمتعلقةبهذاحصائيقيمةالدالةاإلنالمديرية،وذلكأل متغيرإلىتعزى  محافظةالخليلللقيادةالخادمة

(،وبذلكتقبلالفرضيةالصفرية.0.05هذهالقيمةأكبرمنقيمةألفا)أن(أي0.453المتغيربلغت)

و داللةأنالنتائجأشارتوكما ذات فروق توجد ال )إحصائيه المستوى عند بين(≤0.05ة

درجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلللقيادةمتوسطاتإجاباتعينةالدراسةحول

،الخصائصالموجهةاآلخرينالخادمةفيكلمنبعد)الخصائصالشخصية،الخصائصالموجهةنحو

المديرية. متغيرإلىنحوالمهمة،والخصائصالموجهةنحوالعمليات،والتمكين(تعزى

( جدول خالل من ذلك يو18ويتضح والذي واال( الحسابية والمتوسطات األعداد اتنحرافضح

 المعيارية:

للفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة حول ات المعيارية نحراف: األعداد، المتوسطات الحسابية، واال 12جدول 
 متغير المديرية درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظة الخليل للقيادة الخادمة تعزى 

 المعياري  نحراف اال  المتوسط الحسابي العدد  المديرية  المجال 

 الخصائص الشخصية 

 1.294 3.30 10 يطا
 687. 3.59 124 الخليل 

 861. 3.58 26 شمال الخليل 
 1.056 3.24 16 جنوب الخليل 

الخصائص الموجهة  
 اآلخريننحو 

 1.333 3.16 10 يطا
 760. 3.50 124 الخليل 

 935. 3.50 26 شمال الخليل 
 999. 3.49 16 جنوب الخليل 

الخصائص الموجهة  
 نحو المهمة

 1.177 3.16 10 يطا
 796. 3.63 124 الخليل 

 821. 3.41 26 شمال الخليل 
 974. 3.34 16 جنوب الخليل 
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الدراسة   داللة    :الرابعسؤال  ذات  فروق  توجد  اإلإحصائيهل  الداللة  مستوى  عند                     ة حصائي ة 

(𝜶 ≤ 𝟎. حول     (𝟎𝟓 الدراسة  عينة  إجابات  متوسطات  المدارس    اندماجمستوى  بين  في  المعلمين 

، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المديرية(؟  الجنسالخاصة في محافظة الخليل بالعمل تعزى لمتغيرات )

 لإلجابة عن السؤال ال بد من فحص واختبار الفرضية الرئيسية الثالثة: 

داللة   ذات  فروق  توجد  ال  الثالثة:  الرئيسية  اإل إحصائي الفرضية  الداللة  مستوى  عند              ة حصائية 

(𝜶 ≤ 𝟎. المعلمين في المدارس الخاصة    اندماجمستوى  بين متوسطات إجابات عينة الدراسة حول    (𝟎𝟓

، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المديرية(، ويتفرع  الجنسفي محافظة الخليل بالعمل تعزى لمتغيرات )

 منها: 

.𝟎)ة عند مستوى الداللة  إحصائيلى: ال توجد فروق ذات داللة  و الفرضية الفرعية األ  𝟎𝟓 ≥  𝜶)    بين

المعلمين في المدارس الخاصة في محافظة الخليل    اندماجمستوى  متوسطات إجابات عينة الدراسة حول  

 . الجنسبالعمل تعزى لمتغير 

الخصائص الموجهة  
 نحو العمليات 

 1.461 3.00 10 يطا
 776. 3.35 124 الخليل 

 957. 3.38 26 شمال الخليل 
 1.055 3.13 16 جنوب الخليل 

 التمكين 

 1.011 3.26 10 يطا
 712. 3.39 124 الخليل 

 790. 3.32 26 شمال الخليل 
 810. 3.28 16 جنوب الخليل 

 القيادة الخادمة 

 1.158 3.18 10 يطا
 649. 3.49 124 الخليل 

 725. 3.44 26 شمال الخليل 
 889. 3.29 16 الخليل جنوب 
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عينةبينمتوسطاتإجاباتللتحققمنصحةالفرضيةالسابقةتماستخداماختبار)ت(للفروق

 متغيرإلىتعزى  المعلمينفيالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلبالعملاندماجمستوىالدراسةحول

(.19،وقدحصلالطالبعلىالنتائجكماهيموضحةفيجدول)الجنس

المعلمين في المدارس   اندماجمستوى بين متوسطات إجابات عينة الدراسة حول : نتائج اختبار ت للفروق 13جدول 
 الجنس متغير  إلى الخاصة في محافظة الخليل بالعمل تعزى 

 العدد  الجنس 
المتوسط  
 الحسابي 

  نحراف اال 
 المعياري 

درجات  
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة 

الدالة  
 ة حصائياإل

 0.519 3.65 31 ذكر 
174 0.402 0.688 

 0.736 3.60 145 ثىأن
ةعندالمستوىإحصائيتوجدفروقذاتداللة هالأنتشيرالمعطياتالواردةفيالجدولالسابق

( ≤ المعلمينفيالمدارسالخاصةاندماجمستوىبينمتوسطاتإجاباتعينةالدراسةحول(0.05

ةالمتعلقةبهذاالمتغيرحصائيقيمةالدالةاإلن،وذلكألالجنس متغيرإلىتعزى  فيمحافظةالخليلبالعمل

(،وبذلكتقبلالفرضيةالصفرية.0.05هذهالقيمةأكبرمنقيمةألفا)أن(أي0.688بلغت)

.𝟎)ة عند مستوى الداللة  إحصائي: ال توجد فروق ذات داللة  ةالثانيالفرضية الفرعية   𝟎𝟓 ≥  𝜶)   بين

المعلمين في المدارس الخاصة في محافظة الخليل    اندماجمستوى  متوسطات إجابات عينة الدراسة حول  

 بالعمل تعزى لمتغير المؤهل العلمي. 

بينمتوسطاتإجاباتعينةللتحققمنصحةالفرضيةالسابقةتماستخداماختبار)ت(للفروق

 متغيرإلىتعزى  المعلمينفيالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلبالعملاندماجمستوىالدراسةحول

(.20المؤهلالعلمي،وقدحصلالطالبعلىالنتائجكماهيموضحةفيجدول)

المعلمين في المدارس    اندماجمستوى بين متوسطات إجابات عينة الدراسة حول : نتائج اختبار ت للفروق 20جدول
 متغير المؤهل العلمي إلى الخاصة في محافظة الخليل بالعمل تعزى 

 العدد  المؤهل العلمي
المتوسط  
 الحسابي 

  نحراف اال 
 المعياري 

درجات  
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة 

الدالة  
 ة حصائياإل

 0.715 3.53 133 بكالوريوس 
174 2.442- 0.016 

 0.615 3.83 43 دراسات عليا 
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السابق الجدول في الواردة المعطيات داللةأنتشير ذات فروق توجد المستوىإحصائيه عند ة

( ≤ المعلمينفيالمدارسالخاصةاندماجمستوىبينمتوسطاتإجاباتعينةالدراسةحول(0.05

ةالمتعلقةبهذاحصائيقيمةالدالةاإلنالمؤهلالعلمي،وذلكأل متغيرإلىتعزى  فيمحافظةالخليلبالعمل

،(،وبذلكترفضالفرضيةالصفرية0.05هذهالقيمةأقلمنقيمةألفا)أن(أي0.016المتغيربلغت)

الفروقلصالححملةشهادةالدراساتالعليا.كانتو

.𝟎)ة عند مستوى الداللة  إحصائيالفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة   𝟎𝟓 ≥ 𝜶)    بين متوسطات

المعلمين في المدارس الخاصة في محافظة الخليل بالعمل     اندماجمستوى  إجابات عينة الدراسة حول  

 تعزى لمتغير سنوات الخدمة. 

بينمتوسطاتللتحققمنصحةالفرضيةالسابقةتماستخداماختبارتحليلالتبايناألحاديللفروق

المعلمينفيالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلبالعملتعزىاندماجمستوىإجاباتعينةالدراسةحول

 .(21الجدول)النتائجكماهوموضحفيإلىسنواتالخدمة،وقدتوصلتالباحثة متغيرإلى

  اندماجمستوى بين متوسطات إجابات عينة الدراسة حول نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق  :21لجدو
 سنوات الخدمة  متغير إلى تعزى  الخاصة في محافظة الخليل بالعمل المعلمين في المدارس

مجموع  مصدر التباين 
 المربعات 

قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية
 المحسوبة 

الداللة  
 ة حصائياإل

 800. 2 1.601 بين المجموعات 
 173 84.538 داخل المجموعات  197. 1.638

.489 
 175 86.138 المجموع 

ةعندالمستوىإحصائيهالتوجدفروقذاتداللةأنتشيرالمعطياتالواردةفيالجدولالسابق

(≤0.05)المعلمينفيالمدارسالخاصةفياندماجمستوىبينمتوسطاتإجاباتعينةالدراسةحول

ةالمتعلقةبهذاحصائيقيمةالدالةاإلنسنواتالخدمة،وذلكأل متغيرإلىتعزى  محافظةالخليلبالعمل

الصفرية.(،وبذلكتقبلالفرضية0.05هذهالقيمةأكبرمنقيمةألفا)أن(أي0.197المتغيربلغت)
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( جدول خالل من ذلك واال22ويتضح الحسابية والمتوسطات األعداد يوضح والذي اتنحراف(
المعيارية:
للفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة حول ات المعيارية نحرافاألعداد، المتوسطات الحسابية، واال  :14جدول 

 المدارس الخاصة في محافظة الخليل بالعمل تعزى إلى متغير سنوات الخدمة مستوى اندماج المعلمين في 

.𝟎)ة عند مستوى الداللة  إحصائيالفرضية الفرعية الرابعة: ال توجد فروق ذات داللة   𝟎𝟓 ≥ 𝜶)   بين

المعلمين في المدارس الخاصة في محافظة الخليل    اندماجمستوى  متوسطات إجابات عينة الدراسة حول  

 بالعمل تعزى لمتغير المديرية. 

بينمتوسطاترتحليلالتبايناألحاديللفروقللتحققمنصحةالفرضيةالسابقةتماستخداماختبا

تعزى المعلمينفيالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلبالعملاندماجمستوىإجاباتعينةالدراسةحول

 .(23النتائجكماهوموضحفيالجدول)إلىوقدتوصلتالباحثةالمديرية، متغيرإلى

  اندماجمستوى بين متوسطات إجابات عينة الدراسة حول : نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق 15جدول 
 تعزى متغير المديرية  الخاصة في محافظة الخليل بالعمل المعلمين في المدارس

 مصدر التباين 
مجموع 
 المربعات 

 متوسط المربعات  درجات الحرية
قيمة ف 
 المحسوبة 

الداللة  
 ة حصائياإل

 609. 3 1.827 بين المجموعات 
 172 84.311 داخل المجموعات  296. 1.243

.490 
175 86.138 المجموع 



ةعندالمستوىإحصائيهالتوجدفروقذاتداللةأنتشيرالمعطياتالواردةفيالجدولالسابق

(≤0.05)المعلمينفيالمدارسالخاصةفياندماجمستوىبينمتوسطاتإجاباتعينةالدراسةحول

ةالمتعلقةبهذاالمتغيرحصائيقيمةالدالةاإلنالمديرية،وذلكأل متغيرإلىتعزى  محافظةالخليلبالعمل

فرية.(،وبذلكتقبلالفرضيةالص0.05هذهالقيمةأكبرمنقيمةألفا)أن(أي0.296بلغت)

 المعياري  نحراف اال  المتوسط الحسابي العدد  سنوات الخدمة 
 804. 3.58 90 سنوات  5أقل من  -1
 569. 3.53 53 سنوات  10أقل من  -5

 3.80.561 33 أكثر سنوات ف 10
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( جدول خالل من ذلك واال24ويتضح الحسابية والمتوسطات األعداد يوضح والذي اتنحراف(

المعيارية:

للفروق بين متوسطات إجابات عينة الدراسة حول  ات المعيارية نحراف:األعداد، المتوسطات الحسابية، واال 16جدول 
 المدارس الخاصة في محافظة الخليل بالعمل تعزى متغير المديرية مستوى اندماج المعلمين في 

 

𝜶) ةحصائي ة عن مستوى الداللة اإل إحصائي: هل توجد عالقة ذات داللة  الخامس  السؤال ≤ 𝟎. 𝟎𝟓)  

بين درجة ممارسة المدراء للقيادة الخادمة بأبعادها )الخصائص الشخصية، الخصائص الموجهة نحو 

و اآلخرين التمكين(  العمليات،  نحو  الموجهة  الخصائص  المهمة،  نحو  الموجهة  الخصائص   اندماج، 

 لى التي نصت على:و بثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية األ أنو العمل؟  المعلمين في

𝜶)ة  حصائي ة عن مستوى الداللة اإلإحصائيال توجد عالقة ذات داللة   ≤ 𝟎. بين درجة ممارسة   (𝟎𝟓

، الخصائص اآلخرينالمدراء للقيادة الخادمة بأبعادها )الخصائص الشخصية، الخصائص الموجهة نحو  

 المعلمين في العمل.  اندماجمهمة، الخصائص الموجهة نحو العمليات، التمكين( و الموجهة نحو ال

(Pearson Correlation)بيرسوناالرتباطمعاملالباحثاستخدملىواألالفرضيةصحةمنللتحقق

الموجهةالخصائصالشخصية،الخصائص)بأبعادهاالخادمةللقيادةالمدراءممارسةدرجةبينللعالقة

اندماجو(التمكينالعمليات،نحوالموجهةالخصائصالمهمة،نحوالموجهةالخصائص،اآلخريننحو

(.25)الجدولفيواضحهوكماوذلكالعمل،فيالمعلمين

 المعياري  نحراف اال  المتوسط الحسابي العدد  المديرية 
 1.136 3.29 10 يطا

 598. 3.61 124 الخليل 
 759. 3.76 26 شمال الخليل 
 977. 3.48 16 جنوب الخليل 
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: نتائج معامل االرتباط بيرسون لفحص العالقة بين درجة ممارسة المدراء للقيادة الخادمة بأبعادها  17جدول 
، الخصائص الموجهة نحو المهمة، الخصائص الموجهة نحو  اآلخرين)الخصائص الشخصية، الخصائص الموجهة نحو 

 المعلمين في العمل   اندماجالعمليات، التمكين( و 

 المتغيرات 
الخصائص  

 ة الشخصي

الخصائص  
الموجهة نحو  

 اآلخرين

الخصائص  
الموجهة نحو  

 المهمة

الخصائص  
الموجهة نحو  

 العمليات 
 التمكين 

الدرجة  
 الكلية 

  ندماجاال 
 بالعمل

**0.640**0.634**0.580**0.523**0.587**0.477 االرتباط 

مستوى 
 الداللة

0.0000.0000.0000.0000.0000.000

للدرجة  قوة االرتباط 
 الكلية 

 قوي  قوي  متوسط  متوسط  متوسط  متوسط 

 (.α) ≤0.01بدرجة عالية عند مستوى   دالة إحصائياً * *                                             (.α)  ≤0.05عند مستوى   دالة إحصائياً *    

داللة ذات عالقة وجود الجدول في الواردة المعطيات خالل ومن السابق الجدول من نالحظ

≥ 𝛂)ةعندمستوىالداللةإحصائي 𝟎. اندماجبيندرجةممارسةالمدراءللقيادةالخادمةبأبعادهاو(𝟎𝟓

داللة ذات قوية طردية االرتباطعنعالقة قيمة وتمثل العمل، في لذإحصائيالمعلمين تمرفضة، لك

لى.والفرضيةالصفريةاأل

ةعندمستوىالداللةإحصائيوجودعالقةذاتداللةإلىالنتائجفيالجدولالسابقأشارتوكما

(𝛂 ≤ 𝟎. ،والخصائصاآلخرينبينكلمنبعد)الخصائصالشخصية،والخصائصالموجهةنحو(𝟎𝟓

بالعمل،وتمثلقيمةاالرتباطعنندماجالعمليات(واالالموجهةنحوالمهمة،والخصائصالموجهةنحو

ندماجبينبعدالتمكين،واالدالةإحصائياًة،ووجودعالقةذاتإحصائيعالقةطرديةمتوسطةذاتداللة

ة.إحصائيبالعمل،وتمثلقيمةاالرتباطعنعالقةطرديةقويةذاتداللة



 
 
 
 
 

 الفصل الخامس

 النتائج والتوصيات مناقشة 
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 النتائج والتوصيات مناقشة
 اًل: النتائج: أو 

درجةممارسلةمديريالمدارسالخاصلةفيمحافظةدراسلةإلىالتيهدفتبعدإجراءهذهالدراسلة

:اآلتيةالنتائجإلىالباحثةقدتوصلتأن،فالمعلمينفيالعملاندماجالخليلللقيادةالخادمةوعالقتهاب

الدراسة للقيادة  لواأل   سؤال  الخليل  محافظة  في  الخاصة  المدارس  مديري  ممارسة  درجة  مستوى  ما   :

، الخصائص الموجهة نحو  اآلخرينالخادمة بأبعادها )الخصائص الشخصية، الخصائص الموجهة نحو  

 المهمة، الخصائص الموجهة نحو العمليات، التمكين(؟ 

درجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلللقيادةالخادمةأنإلىالنتائجأشارت

الموجهةنحو الخصائص الشخصية، المهمة،اآلخرينبأبعادها)الخصائص الموجهةنحو الخصائص ،

(مع3.45بدرجةمرتفعةحيثبلغالمتوسطالحسابي)أنالخصائصالموجهةنحوالعمليات،التمكين(ك

.(0.718معياري)انحراف

لحيثوالموجهةنحوالمهمة(بالمركزاألوالخصائصكلمنبعد)الخصائصالشخصيةتساوى

(،0.796معياري)انحراف(،و3.54الخصائصالشخصيةبدرجةمرتفعةوذلكبمتوسطحسابي)تجاء

:مايأتيالنتائجمنأهمأنوك

 .للمعلميننموذجًاسلوكيًامناسباًيقدمالمدير •

.فيتطويرذاتهمنأجلتحقيقرؤيةورسالةالمدرسةجهداًيبذلالمدير •

انحراف(،و3.54بدرجةمرتفعةوذلكبمتوسطحسابي)أنبعدالخصائصالموجهةنحوالمهمةكو

:مايأتيالنتائجمنأهمأنوك(،0.845معياري)

 .المهامالمنوطةبهإلنجازيمتلكمديرالمدرسةرؤيةواضحة •

.العملبصورةفاعلةتخدمجميعاألطرافقوانينمديرالمدرسةالقدرةعلىتطبيقيمتلك •
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بدرجةمرتفعةوذلكبمتوسط،وذلكالثانيبالمركزاآلخرينالخصائصالموجهةنحووجاءبعد

:مايأتيالنتائجمنأهمأن(،وك0.845معياري)انحراف(،و3.48حسابي)

 هم.أهدافلتمكنهممنتحقيقمديرالمدرسةبدعمالمعلمينيقوم •

.المعلمينأداءوتنمويةلتطويرإرشاديةيعقدمديرالمدرسةدورات •

معياريانحراف(،و3.36بدرجةمتوسطةوذلكبمتوسطحسابي)بالمركزالثالث،وذلكبعدالتمكينوجاء

:مايأتيالنتائجمنأهمأن(،وك0.746)

 .اتخاذالقراراتيأخذالمديربآراءالمعلمينعند •

.المدرسةورسالتهاأهدافيدعمالمديرالمعلمينمنأجلتحقيق •

بدرجةمتوسطةوذلكبمتوسط،وذلكبعدالخصائصالموجهةنحوالعملياتوفيالمركزاألخيروالرابع

:مايأتيالنتائجمنأهمأنوك(،0.877معياري)انحراف(،و3.32حسابي)

 .الالزملتمكنالمعلمينمناتخاذالقراراتالمناسبةومتابعتهايوفرالمديرالدعم •

 .هدافيمتلكمديرالمدرسةخطسيرواضحنحوتحقيقاأل •

وذلك،مديريالمدارسالخاصةيمارسونالقيادةالخادمةفيالمدارسأنإلىتشيرالنتيجةالسابقة

لطبيعةالمعرفتهمبمدىأهميةهذاالنمطمنالقيادةوتأثيرهعلىالمرؤوسين)المعلمين(،ومدىومالءمته

وعيالمدراءبأهميةاالهتمامبالمعلمينوالمجتمعالمحلييوفينعكسبشكلإيجابيأناإلدارةالمدرسية،و

.بشكلمباشرالعمليةالتعليميةفيالمدارسالمعلمومنثمالمدرسة،وبالتالييؤثرعلىجودةأداءعلى

هناكأهميةلممارساتالقيادةالخادمةلدىمديريالمدارسفيالمدارسأنإلىويعودهذاكله

مهامهموأدوارهم،،ومتابعةالمعلمينعملالمديرمنخالللناتجةعنطبيعةاالخاصةفيمحافظةالخليل،

بالعملضمناالهتماممبدأعبرتطبيق،وذلكيؤثرعلىعملالمعلمعندحدوثأيظرفومساعدتهم

.الفريق،ومتابعةأمورهموشؤونهمالوظيفية



96 

نموذجًااهتمامالمديربالخصائصالشخصيةلهللمعلمينعبرتقديمالمديرإلىوكماوتشيرالنتائج

مناسباً المديرسلوكيًا وتقديم رؤيتهاجهداًللمعلمين، تحقيق أجل من المدرسة دعم في ونموذجًا كبيرًا

ورسالتها،كلهذايحفزالمعلميننحومزيدمنالعطاء،واظهرتالنتائجاهتمامالمديربتطويرخصائصه

قوانينتطبيق،وامتالكهالقدرةعلىالمهامالمنوطةبهإلنجازواضحةالمتعلقةبمهمتهمنحيثوجودرؤية

العليةالتعليميةبجميعأطرافها.اعلةتخدمالعملبصورةف

درجةممارسةأن(،التينصتعلى2021)أبوصعلوكوتتفقالنتيجةالسابقةمعكلمندراسة

،فيمنطقةالنقبمنوجهةنظرالمعلمينتعدمرتفعةالثانويةالقيادةالخادمةمنقبلمديريالمدارس

(،التينصتعلىتمتعمدراءالمدراسبدرجةمرتفعةفيتطبيقالقيادةالخادمة،2020ودراسةالزعتري)

درجةممارسةالقيادةالخادمةلدىمديريالمدارسالحكوميةأن(التينصتعلى2019ودراسةأبوشريخ)

 مرتفعةكانتالمديرينمنوجهةنظرمساعدي

المتوسطالحسابيلدرجةممارسةأن(التينصتعلى2021واختلفتالنتيجةمعدراسةالسهيلي)

وضمندرجة(2.35)الباطنللقيادةالخادمةمنوجهةنظرالمنسوباتبلغقائداتالمدارسبمحافظةحفر

راسيتمتعونبمستوىمتوسطلممارسةمدراءالمدأن(،التيأظهرت2019،ودراسةأبوالغنم)متوسطة

درجةممارسةاإلدارةللقيادةالخادمةأننصتعلى(التي2019ودراسةمخامرة)نمطالقيادةالخادمة،

.جاءتبدرجةمتوسطة

 المعلمين في المدارس الخاصة في محافظة الخليل بالعمل؟  اندماجما مستوى :الثانيالدراسة سؤال 

المعلمينفيالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلبالعملاندماجمستوىأنإلىالنتائجأشارت

،ومنأهمالنتائج:(0.702معياري)انحراف(مع3.61بدرجةمرتفعةحيثبلغالمتوسطالحسابي)أنك

 .المدرسةوعالقتهابالمجتمعبشكلممتازعلىسمعةيحافظالمعلم •

 .والمعانيهدافمليءباألعملهأنيجدالمعلم •
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 بالفخربالعملالذيأقومبه.يشعرالمعلم •

 فيالتدريس.طاقاتهبشكلدائمباستثماريرغبالمعلم •

 .وحرصشديدبأمانةيتقنالمعلمعمله •

بالعملوهذاكلهينعكسبشكلمباشرعلىندماجمناالمرتفعتشيرالنتيجةالسابقةتمتعبمستوى

،وكمايؤديهدافالمعلميجدالمتعةبوظيفته،ويجدهامليئةبالتحدياتواألأنالمعلمبالعمل،حيثأداء

مزيدمنالطاقةلكييحققشعورهبالفخرفيوظيفته،ورغبتهببذلالمزيدوالإلىالمعلمبالعملاندماج

،ها،المتمثلةببناءجيلالمستقبل،القادرعلىقيادةاألمةنحومستقبلمشرقمليءبالتقدمواالزدهارأهداف

ويرجعسبباندماجالمعلمينفيالعملإلىاألسلوباإلداريالمتبع،الذييؤديإلىترغيبالمعلمينفي

ةالتعليمةهذامنناحية،ومنناحيةأخرىإلىإيمانالمعلمبسموالعمل،وسعيهمإلىتحقيقأهدافالعملي

رسالتهالتييقدمهالمالهامندورفيتقدماألمةوتطورها،عبراخراججيبمتعلمقادرإلىقيادةالمجتمع

درجةأن(التينصتعلى2019ون)آخرين،وأووتتفقالنتيجةالسابقةمعكلمندراسةنصر.وتطويره

.مرتفعةكانتبالعملمنوجهةنظرهمعمانمعلميالمدارسالخاصةفيمحافظةالعاصمةاندماج

الثالثسؤال   الداللة  إحصائي: هل توجد فروق ذات داللة  الدراسة  𝜶)ة عند مستوى  ≤ 𝟎. بين    (𝟎𝟓

درجة ممارسة مديري المدارس الخاصة في محافظة الخليل للقيادة  متوسطات إجابات عينة الدراسة حول 

 الخادمة تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المديرية(؟  

)ةعندالمستوىإحصائيتوجدفروقذاتداللة هأنإلىالنتائجأشارت ≤ بينمتوسطات(0.05

تعزى  درجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلللقيادةالخادمةإجاباتعينةالدراسةحول

عنالذكور.اإلناثالفروقلصالحكانت،و)الجنس( اتمتغيرإلى



98 

مديريالمدارسالخاصةوجودأثرلمتغيرالجنسعلىمستوىممارسةإلىتشيرالنتيجةالسابقة

ممارسةلنمطالقيادةالخادمةمنأكثراإلناثأنإلىأشارتللقيادةالخادمةمعاختالفجنسهم،حيث

فيمجالالعالقاتاالجتماعيةاآلخرينقدرةأكبرعلىالتعاملمعاإلناثامتالكإلىوذلكيرجعالذكور،

أن،كمااإلناث،وقديرجعذلكعلىأسبابنفسيةوفسيولوجيةتتعلقبطبيعةكلمنالذكوروانيةواإلنس

السيطرةإلىطبيعةالذكورتميلأنينومساعدتهم،فيحينخرثىبطبيعتهاتحبتقديمالخدمةللناأل

واختلفت،(2019(،أبوشريخ)2016أبوالغنم)،وتتفقهذهالنتيجةمعكلمندراسةأكثروالتحكمبشكل

(2019(،مخامرة)2020)الزعتريمعكلمندراسة

داللةال هأنإلىالنتائجأشارت ذات فروق المستوىإحصائيتوجد عند )ة ≤ بين(0.05

درجةممارسةمديريالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلللقيادةمتوسطاتإجاباتعينةالدراسةحول

.)المؤهلالعلمي،سنواتالخدمة،المديرية( اتمتغيرإلىتعزى الخادمة

عدموجودتباينفيدرجةممارسةمديريالمدارسالخاصةللقيادةإلىالنتيجةالسابقةهذهتعزى

لمتغير تبعًا المديرية(اتالخادمة الخدمة، سنوات العلمي، ذلكعلى.)المؤهل وأدوارأنويرجع مهمة

أومستوىالخبرةلديه،أومؤهله،أوالجنسالمدير،ممارسةالمديرينللقيادةالخادمةالتختلفباختالف

تتمحورحولقيادةالمعلمينالتيفهممعنيونبمهمةتتضمنمجموعةمنالممارساتو،المديريةالتابعلها

.لكييؤدواواجبهمنحوالمجتمعاستعداداًأكثرلكييكونوا

حيثيبذلالمدراءعندمايتبعالمديرينأسلوبالقيادةالخادمةالتيترفعمنمعنوياتالفريق،و

يدالقيادةالخادمةفيالعملهذامنجهة،وتزوتفانياًإخالصاًأكثرلهذاسيكونالفريق؛جهدهمفيالعمل

مشاركةالمعلمينفيصنعالقرار،وتعتبرمثاًلجيدًاللقيادةاألخالقيةعندالمدير،وترحبباألفكارمن

و وااليجابية، الجميع،المفيدة قراراتلصالح تتخذ الخادمة القيادةنمطلالمدارسيمديروباتباعالقيادة
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بل؛تفيدفريقالقيادةفقطالقراراتالذاالمدرسةبأكملها،فاتخشملالقراراتالمتخذةفييهنإالخادمةف

.تعمالمصلحةوالفائدةعلىجميعالعاملينفيها

العلمي،)والمؤهليخصمتغيربما(2020)الزعتريوتتفقالنتيجةالسابقةمعكلمندراسة

(بمايخص2019،واتفقتمعدراسةأبوالغنم)يخصالمديريةفيماوسنواتالخبرة(،ولكناختلفتمعها

(التيأظهرتعدموجودفروق2019وتتفقمعدراسةمخامرة)متغير)المؤهلالعلميوسنواتالخبرة(،

متغير)الخبرة،والمؤهلإلىادمةتعزىللقيادةالخالثانويةفيدرجةممارسةمديريالمدارسدالةإحصائياً

العلمي(.

(بمايخصمتغيرمستوىالخبرة،2019واختلفتالنتيجةالسابقةمعكلمندراسةأبوشريخ)

 فيحيناتفقتمعالدراسةالحاليةبمايخصالمؤهلالعلمي.

داللة   ذات  فروق  توجد  هل  الرابع:  الدراسة  اإلإحصائيسؤال  الداللة  مستوى  عند  ة                  حصائي ة 

(𝜶 ≤ 𝟎. حول     (𝟎𝟓 الدراسة  عينة  إجابات  متوسطات  المدارس    اندماجمستوى  بين  في  المعلمين 

 دمة، المديرية(؟  الخاصة في محافظة الخليل بالعمل تعزى لمتغيرات )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخ

الأنإلىالنتائجأشارت داللة ه ذات فروق المستوىإحصائيتوجد عند )ة ≤ بين(0.05

المعلمينفيالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلاندماجمستوىمتوسطاتإجاباتعينةالدراسةحول

.،سنواتالخبرة،المديرية(الجنسات)متغيرإلىتعزى بالعمل

السابقةتشير والمديرية(إلىالنتيجة الخبرة، وسنوات )الجنس، متغير من لكل أثر وجود عدم

بالرغممناختالف،المعلمينفيالعملوآرائهماندماجالمعلمبالعمل،حيثتتشابهمستوياتاندماجلمستوى

همبالعملعلىنفسيةاندماجمايخلفهإلىوهذايرجعالمديريةالتابعينلها،أومدةخدمتهم،أوجنسهم،

منأجليالمعلم،حيثيجعلهيرغبفيقضاءالمزيدمنالوقتفيالتعليم،ويوفرلهكلالوقتالضرور
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(التي2021)عرفانها،وتتفقالنتيجةالسابقةمعكلمندراسة:أهدافإتمامالعمليةالتعليميةوتحقيق

،فيحيناختلفتمعهابمايالعمللدىالمعلمينفندماجعدموجودأثرلمتغيرالنوععلىاالنصتعلى

ثرجوهريعدموجودأ( التي نصت على  Paulík, 2020بولكي )واتفقتمعيخصمتغيرسنواتالخبرة،

 فيالعمللدىالمعلمين.ندماجلمتغيراتالنوعوالعمروعددسنواتالخبرةعلىاال

)ةعندالمستوىإحصائيهتوجدفروقذاتداللةأنإلىالنتائجأشارت ≤ بينمتوسطات(0.05

تعزى المعلمينفيالمدارسالخاصةفيمحافظةالخليلبالعملاندماجمستوىإجاباتعينةالدراسةحول

 .المؤهلالعلمي متغيرإلى

اندماجالنتيجةالسابقةالتينصتعلىوجودأثرلمتغيرالمؤهلالعمليعلىمستوىتعزوهذه

حبًافيالتعليم،أكثرالمعلمكلماتوسعفيالدراسةواطالعهعلىالعمليصبحأنإلىالمعلمبالعمل،

.مجتمعوهذاينعكسبشكلكبيرعلىحبهلوظيفته،لمالهامنأهميةفيبناءجيلالمستقبلوالرقيال

الخامسسؤال   داللة  الدراسة  ذات  عالقة  توجد  هل  اإلإحصائي:  الداللة  مستوى  عن             ة حصائية 

 (𝜶 ≤ 𝟎. بين درجة ممارسة المدراء للقيادة الخادمة بأبعادها )الخصائص الشخصية، الخصائص   (𝟎𝟓

، الخصائص الموجهة نحو المهمة، الخصائص الموجهة نحو العمليات، التمكين( اآلخرينالموجهة نحو 

 المعلمين في العمل؟ اندماجو 

≥ 𝛂)ةعندمستوىالداللةإحصائيوجودعالقةذاتداللةإلىالنتائجأشارت 𝟎. بين(𝟎𝟓

المعلمينفيالعمل،وتمثلقيمةاالرتباطعنعالقةاندماجدرجةممارسةالمدراءللقيادةالخادمةبأبعادهاو

ة.إحصائيطرديةقويةذاتداللة

بالعمل،المعلميناندماجوجودارتباطبينممارسةالمديرللقيادةالخادمةوإلىتشيرالنتيجةالسابقة

المعلمبالعمل،وهذايؤدياندماجممارسةالمديرللقيادةالخادمةتزيدمستوىهكلماارتفعمستوىأنحيث
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إيجابيعلىأداءتحسينإلى ينعكسبشكل أهدافتحقيقإلىالمعلم،ممايؤديأداءالمعلم،وبالتالي

تطويرالمجتمعوتنميتهعنإلىآخرفعاليةوكفاءة،وكلهذايؤديبشكلوأكثرالعمليةالتعليميةبشكل

طريقخلقجيلبناءقادرعلىالقيادة.

 يًا: التوصيات: ناث

:مايأتيمجموعةمنالتوصياتوهيكإلىبناًءعلىالنتائجالسابقةتمالتوصل

،وتغليبمصلحةأكبرقياممديريالمدارسبدعمثقافةالخدمةللكلبينالعاملينفيالمدرسةبشكل .1

.التركيزعلىأبعادالقيادةالخادمةخاللالكلعلىالمصلحةالفردية،وذلكمن

المدارس .2 المعرفةلدىمديري القيلضرورةزيادة أبعادهامفاهيم الخادمةوسبلتطبيق ماسيسهم؛ادة

.المتميزداءاألإلىوالوصولدرجةكبيرةفيتطويرقدراتالمعلمينالكامنة،ب

المعلمين،وقراراتهمالتيتخصالنهوضوتطويرإلىاالستماعفيضرورةاستمرارمديريالمدارس .3

تساعدهعلى،جديدةومهمةلدىالمديرأفكاراًيولدقد؛المعلمينآلراءاالستماعأنالمدرسة،حيثأداء

.اتخاذالقراراتوتنفيذها

المدرسة،بشكليسهمفيمزيدمنخدمة .4 القياديةلدىمدراء المهارات لتطوير تدريبية تطويربرامج

المدرسة.أهداف

الوظيفيلمديرالمدرسة.داءإدراجممارساتالقيادةالخادمةضمنتقويماأل .5

مشاركةفيالعملالمدرسيواتخاذالقرارات،وتحمللتحملالمسؤولية،والللمعلمينأكثرتوفيرفرص .6

األعباء،والمشاركةفيالفعالياتالمختلفة.

 .ماطالقيادةلمديريالمدارسأنعقدورشاتعملوبرامجحول .7

المعلمينفيالعمل،لمالهمنفوائدعديدةعلىاندماجضرورةالحرصبشكلدوريعلىقياسمستوى .8

التربويةالمرجوةمنالمعلم.هدافتحقيقاأل



102 

)ثقة:مثل،ىخرأفيمتغيراتةجراءالمزيدمنالدراساتالتيتبحثفيأثرممارسةالقيادةالخادمإ .9

 .المعلمينووالئهم،والمناخالتنظيمي،وجودةحياةالعمل،وتحصيلالطلبة(

بالعمل.ندماجاالىعلىخرأثرمتغيراتعلىإجراءدراساتتبحثفيأالعمل .10
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 المصادر والمراجع 

 المراجع العربية: المصادر 

(.درجةتوافرأبعادالقيادةالخادمةلدىمديريمدارسالتعليم2018إبراهيم،حساموالشهومي،سعيد.)

المجلة الدولية للدراسات التربوية  فيضوءنموذجلوب،عماناألساسيبمحافظةالظاهرةفيسلطنة

 .159-136(،1)4،والنفسية

منىإ )براهيم، المدارس  (.2013. مديري  ممارسة  في    الثانويةدرجة  الخادمة   عمانالخاصة  للقيادة 

)رسالةماجستير،بمستوى الثقة التنظيمية السائدة في مدار سهم من وجهة نظر المعلمين  وعالقتها

.األردن،عمان،سطواأل،جامعةالشرقغيرمنشورة(

 كتبالعربيللنشر.:مكتبةالمعمان،اإلدارة التعليمية(.2005أسعد،وليد.)

ماط القيادية السائدة لدى رؤساء األقسام في كليات المجتمع بمحافظات غزة ناأل (.2013إسليم،فادي.)

فيها للعاملين  الوظيفي  بالرضا  الجامعةوعالقتها  التربية، كلية منشورة(، ماجستيرغير )رسالة ،

اإلسالمية،غزة.

هات مسيري المؤسسات الجزائرية اتجاه التمكين كأداة لتحقيق تحليل مواقف واتجا(.2013بلكير،خليدة.)

،أطروحةدكتوراةفيإدارةاألعمال،جامعةالجزائر،كليةالعلوماالقتصاديةوالتجاريةالميزة التنافسية

 .وعلومالتسيير

األردن:،عمانموقف،علم، سلوك،    اإلسالميالقيادة التربوية في الفكر  (.2014.)بنيمصطفى،محمد

.الحامدللنشرفيالتوزيعدار
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بالمدينةالمنورةمنوجهةنظرالثانوية(.واقعالقيادةالخادمةلدىمديريالمدارس2016التمام،عبدللا.)

 .309-255ص(:1)24،جامعةالقاهرة،مجلة العلوم التربويةية،ناالمعلمين،دراسةميد

مية وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لدى العامل بالمؤسسة  العدالة التنظي(.2014الذهبي،حياة.)

،)رسالةماجستيرغيري بأدرارو اية في الطاقات المتجددة في الوسط الصحر ناالجزائرية، دراسة ميد

يةواالجتماعيةوعلومإسالمية،الجزائر.ناسنمنشورة(،جامعةأدرار،كليةالعلوماإل

القاهرة،مصر:القيادة دراسة في علم االجتماع النفسي واإلداري والتنظيمي،(.2010،حسين.)نارشو

مؤسسةشبابالجامعة.

،العراق:القيادة الخادمة منظور جديد للقيادة في القرن الواحد والعشرين(.2016رشيد،صالح،ومطر.)

 دارنيبورللطباعةوالنشروالتوزيع.

القيادة الخادمة لدى مديري المدارس األساسّية الحكومّية في محافظة الخليل  (.2020الزعتري،دنيا.)

،)رسالةماجستيرفسهمأنوعالقتها بسلوك الُمواَطنة التنظيمّية للمعّلمين من وجهة نظر المعّلمين  

غيرمنشورة(،جامعةالخليل،فلسطين.

القيادةالخادمةفيتحقيقالرضاالوظيفيلمنسوباتتصورمقترحلتفعيلدور(.2021السهلي،نوره.)

المملكةالمدارسبمحافظةحفر ،جامعةعينمجلة كلية التربية،2030الباطنفيضوءرؤية

.404-353(:45)1شمس،

 ،مصر.ةالثاني،الطبعةصناعة القائد(.2004،طارق.)ناالسويد

ىاالستغراقالوظيفي،المجلةالعلميةللدراساتالتجارية(.أثرالقيادةالتحويليةعل2015الشربيني،نهى.)

.288-271ص(:1)6مصر،مجلة جامعة قناة السويس،والبيئية،
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(  عماننمط القيادة الخادمة لدى مديري المدارس الحكومية في العاصمة )(.2019.)ناشريخ،أسمهأبو

سالةماجستيرغيرمنشورة(،جامعة،)روعالقته بأدائهم الوظيفي من وجهة نظر مساعدي المديرين 

سط،األردن.والشرقاأل

(.واقعممارسةأبعادالقيادةالخادمةلدىرؤساءاألقسامالعلميةفيجامعةحفر2019الشمري،راضي.)

-1:(3)8،، مجلة العلوم التربوية والنفسيةالباطنمنوجهةنظرأعضاءهيئةالتدريسبالجامعة

19. 

 ،أربد،األردن:دارالكنديللنشروالتوزيع.القيادة: أساسيات ونظريات ومفاهيم(.2014صالح،ماهر.)

)رسالةبإدارة الصراع التنظيمي بالمنظمات الخاصة،  وعالقتهاالقيادية    ماطناأل (.2011.)صحفي،يحيى

.يةنا،المملكةالمتحدةالبريطاالفتراضيةالجامعةماجستيرغيرمنشورة(،

فيمنطقةالثانويةدرجةممارسةالقيادةالخادمةمنقبلمديريالمدارس(.2021صعلوك،خميس.)أبو

،يات واالجتماعن اسنمجلة الفنون واألدب وعلوم اإل ،)دراسةتطبيقية(النقبمنوجهةنظرالمعلمين

.223-208(:69اإلماراتالعربيةالمتحدة.)

يةعنعينةنا(.الرضاالوظيفيللعاملينفيظلالقيادةالخادمة)دراسةميد2014)عبدالرحمن،طارق.

 .63-55:(1)55،مجلة اإلدارة العامةمنالعاملينفياألجهزةالحكوميةفيمدينةالرياض(،

فيالعملوعالقتهبالتمكينالنفسيوالرضاالوظيفيلدىالمعلمينفيندماجاال(.2021،أسماء.)عرفان

-111(:110)31،مصر،المجلة المصرية للدراسات النفسية،ضوءبعضالمتغيراتالديموغرافية

164.
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)رسالة،العاملين  أداءعكاسها على تفعيل  ناالقيادية في الجامعات و   ماطناأل (.2005.)عيدة،كفالةأبو

.،غزة،فلسطيناألزهر،جامعةماجستيرغيرمنشورة(

مؤسسةالدراساتالفلسطينية.فلسطين.موسوعة بالدنا فلسطين.(.2018الدباغ،مصطفى.)

التنظيمي: دراسة تطبيقية على الجامعات في    بالتزام  وعالقتهاالقيادة الخادمة    (.2015.)غالي،محمد

.،غزة،فلسطيناإلسالمية،الجامعة)رسالةماجستيرغيرمنشورة(قطاع غزة،

الحكومية في محافظة    الثانويةالقيادة الخادمة التي يمارسها مديرو المدارس  (.2019.)الغنم،عالأبو

،بالمناخ التنظيمي السائد في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين ومساعدي المديرين  وعالقتهامأدبا  

سط،األردن.و)رسالةماجستيرغيرمنشورة(،جامعةالشرقاأل

ميسون. غزة  (.2015)صالح، بمحافظات  الخاصة  المدارس  مديري  ممارسة  بالتجوال    لإلدارةدرجة 

اإلسالمية،غزة،الجامعة.كليةالتربية.غيرمنشورة(رسالةماجستير)،بمستوى أداء معلميهم  وعالقتها

 فلسطين.

الفردي والجماعي في المنظمات    يناسناإل السلوك التنظيمي: دراسة السلوك  (.2008.)القريوتي،محمد

.المكتبةالوطنية،األردن:عمان،2ط،اإلدارية

( شريفة. األ2018المالكي، باألن(. وعالقتها المدارس لقائدات القيادية معلماتداءماط لدى الوظيفي

.144-115:(10)1،مجلة البحث العلمي في التربيةالطالباتالموهوباتفيالرياض،

للقيادةالخادمةوعالقتهابجودةالحياةالوظيفيةالثانوية(.ممارسةمديريالمدارس2019)مخامرة،كمال.

.230-204(:2)14،الخليل،مجلة جامعة الخليل للبحوثللمعلمين،

،القاهرة،مصر:عالمالكتب.اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها(.2005).مرسي،محمد
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العامة للمؤسسات التربوية    ةنااألمالقيادة الخادمة التي يمارسها مديرو مدارس  (.2014.)المعشر،فاتن

)رسالةبسلوك المواطنة التنظيمية لدى المعلمين من وجهة نظرهم، وعالقتها  عمانالمسيحية في  

.األردن،عمان،سطواألجامعةالشرقماجستيرغيرمنشورة(،

مجلة خادمةوعالقتهاباالستغراقالوظيفيلمعلميالمدارساإلعدادية،(.القيادةال2017معوض،فاطمة.)

،جامعةبنيسويف،عيناير.كلية التربية

،األردن:دارالصفاءللنشرعمان،القيادة اإلدارية في القرن الواحد والعشرين(،2011).عبودنجم،

 والتوزيع.

،أطروحةدكتوراة،للقيادة الخدمية التربوية في األردنتطوير مدونة أخالقية  (.2013النشاش،فاطمة.)

 الجامعةاألردنية،األردن.

،القاهرة:المجموعةالعربيةللتدريبقادة المستقبل: القيادة المتميزة الجديدة(.2012أبوالنصر،مدحت.)

 والنشر.

فيالخاصةالدارسدىمديريالقيادةالراعيةل(.2019يا.)نادحابرة،روحسونة،عادل،وين،معين،أونصر

سلسلة  -المنارة للبحوث والدراسات العمل،فيالمعلميناندماجبوعالقتهاعمانالعاصمةمحافظة

 .428-391(:2)25ية واالجتماعية،ناسنالعلوم اإل 

 .والتوزيعحامدللنشرالداراألردن:،عمان،التمكن اإلداري في العصر الحديث(.2012)الوادي،محمود.

 المراجع األجنبية:المصادر و

Afaq, M. A. SgJid and A. Arshad. (2017). Examining. The Impact of Servant 

Leadership on teachers   Job Satisfaction, Pakistan Business Review, 

18(4) :1031-1047.                                                                        



108 

Al Hilal, A. and Al Shobaki, M. (2017). The role of servant leadership in 

achievingexcellence performance in technical colleges-provinces in Gaza 

strip, International Journal of Management Research and Business 

Strategy, 6 (1): 69-91 

Bakker, A. and Leiter, M. (2010). Where to go from here: integration and 

future research on work engagement. in Bakker, A. and Leiter, M. (Eds), 

Work Engagement: A Handbook of Essential Theory and Research, 

Psychology Press, New York, NY: 181-96. 

Bakker, A., Demerouti, E. and Sanz Vergel, A. (2014). Burnout and Work 

Engagement: The JD-R Approach. Annual Review of Organizational 

Psychology and Organizational Behavior,1(1): 389-411. 

Bao, Y., Li, C. and Zhao, H. (2018). Servant leadership and engagement: a dual 

mediation model. Journal of Managerial Psychology, 33(6), 406-417. 

https://doi.org/10.1108/JMP-12-2017-0435 

Business Dictionary. (2019). "Democratic leadership". Retrieved June, 28, 2022 

from 

Cardwell, M. E. (2011). Patterns of Relationships Between Teacher 

Engagement and Student Engagement. (Doctoral dissertation, St. John 

Fisher College, New York). Retrieved from: 

https://fisherpub.sjfc.edu/education_etd/49 

Chang, C., Tsai, H., Zhang, D. and Chen, I. (2016). The Correlation between 

Elementary School Principals’ Servant Leadership and Teachers’ 

Creative Teaching Behavior. Creative Education, 7, 1253-1260. doi: 

10.4236/ce.2016.79132. 

Daft, R.L. and Noe, R.A. (2001). Organizational behavior, Mason, OH.: South 

Western Publishing. 

https://doi.org/10.1108/JMP-12-2017-0435
https://fisherpub.sjfc.edu/education_etd/49


109 

Dierendonck, V. (2011). Servant leadership: A review and synthesis, Journal of 

Management, 37(4): 1228–1261. 

Dooley, L. M. ; Alizadeh, A. ; Qiu, S. ; Wu, H. (2020). Does Servant Leadership 

Moderate the Relationship between Job Stress and Physical Health, 

Sustainability. 

Duggan, T.(2015). The Advantages of the Servant Leadership Style, Available 

at http://yourbusiness.azcentral.com/advantages servant leadership-style-

5282.html. 

English, E. (2011). Principals' servant leadership and teachers' job 

satisfaction. Thesis PhD, University of La Verne, California, United 

States. 

Eva, N., Robin, M., Sendjaya, S., van Dierendonck, D., and Liden, R. C. (2019). 

Servant leadership: A systematic review and call for future research. 

Leadership Quarterly, 30(1), 111-132. 

https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.07.004 

Focht, A. and Ponton, M. (2015). Identifying primary characteristics of servant 

leadership: Delphi study. International Journal of Leadership Studies, 

9(1): 44-61. 

Fung, H .(2017). The Relationship between Servant Leadership and Staff Job 

Satisfaction in Boarding Schools, Thesis PhD, Northcentral University, 

United States. 

Goh, S. and Low, Z. (2014). The Influence of Servant Leadership towards 

Organizational Commitment: The Mediating Role of Trust in Leaders. 

International Journal of Business and Management, 9(1): 17-25. 

Greenleaf, R. (1970). The Servant as Leader. The Robert K Greenleaf Center. 

Indianapolis. 

https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.07.004


110 

Greenleaf, R.K. (2002). Teacher as servant: A parable. Indianapolis: The 

Robert K. Greenleaf Center. 

Hargadon, J. (2018). The effects of Servant Leadership and Job Stress on Job 

Satisfaction among Online University Administrators and Faculty, 

Thesis PhD, Regent University, United States. 

Hermanto, B. Yustinus, Srimulyani, A. Veronika. (2022). The Relationship 

between Servant Leadership and Work Engagement: An Organizational 

Justice as a Mediator. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. 

11(2): 403-414. 

Jackson, H. C. (2010). An exploratory study of servant leadership among 

school leaders in an urban school district. Unpublished Doctoral 

Dissertation, The University of Alabama at Birmingham. 

Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and 

disengagement at work. Academy of Management Journal, 33(4) : 692–

724. 

Khan, T., Jam, F., Akbar, A., Khan, M., and Hijazi, S. (2011). Job Involvement 

as Predictor of Employee Commitment Evidence from Pakistan, 

International Journal of Business. 

Kim, N. (2016). Servant Leadership Style: What is it and What are the 

Benefits and Contrasts to Other Leadership Styles?. Unpublished 

master Thesis, University of North Carolina, Chapel Hill. 

Leal-Soto, F., Carmona-Halty, M., Dávila-Ramírez, J., and Valdivia, Y. (2018). 

Work engagement, teaching practices with motivational effects, and 

learning-oriented classroom motivational climate. Revista Interamericana 

De Psicología/ Interamerican, Journal of Psychology, 52(2), 162- 170. 

Liden, R. C., Wayne, S. J., Zhao, H., and Henderson, D. (2008). Servant 

leadership: Development of a multidimensional measure and multi-



111 

level assessment. Leadership Quarterly, 19(2), 161– 177. 

https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2008.01.006 

Manalo, R.A. (2019). Occupational stress, organizational commitment, work 

engagement of stem track public school teachers: a proposed employee 

welfare program. Letran Business and Economic Review, 1(1): 9- 22. 

Mustafa, I. (2015). The impact of driving characteristics maid on the quality of 

working life a comparative study on the --banking sector. The Scientific 

Journal of the Economy and Trade the Egypt, (1): 113-143 

Nayab, N. (2011). Servant leadership Theory- Strengths and Weaknesses, 

Nitin  Vazirani, (2011). SIES, Collage Mangement Studies neral, nitin@ sies mm. 

Northoues, P. G. (2015). Leadership: theory and practice.,7th Ed. SAGE 

Publications. 

Park, K. A., and Johnson, K. R. (2019). Job satisfaction, work engagement, and 

turnover intention of CTE health science teachers. International Journal 

for Research in Vocational Education and Training, 6(3): 224-242. 

Park, Y., Song, J. H., and Lim, D. H. (2016). Organizational justice and work 

engagement: The mediating effect of self-leadership. Leadership and 

Organization Development Journal, 37(6), 711-729. 

https://doi.org/10.1108/LODJ-09-2014-0192 

Paulík, K. (2020). Some Psychological Factors Related to Work Engagement 

in Teachers. The New Educational Review, 59(1): 203- 213. 

Purkey, W.W andSiegel, B.L (2002). Becoming an invitational leader, A new 

approach to professional and personal success. Atlanta,GA: Humanics 

Trade Group. 

Sarath, P, Manikandan, K. (2014). work engagement and work related wellbei ng 

of school teachers. SELP Journal of Social Science, 5(22): 93-102. 

https://doi.org/10.1108/LODJ-09-2014-0192


112 

Schaufeli, W. B., and Bakker, A. B. (2003). Test manual for the Utrecht Work 

Engagement Scale. Unpublished manuscript, Utrecht University, the 

Netherlands. Retrieved from http://www.schaufeli.com 

Silva, A. (2016). "What is leadership?". Journal of Business Studies Quarterly, 

8(1): 1-5. 

Sokmen, Y. and Kilic, D. (2019). The relationship between primary school 

teachers’ self-efficacy, autonomy, job satisfaction, teacher engagement and 

burnout: A model development study. International Journal of Research 

in Education and Science (IJRES), 5(2): 709-721. 

Spears, L. (1996). Reflections on Robert k. Greenleaf and servant leadership. 

Leadership andOrganization Development Journal, 17 (1): 33-35. 

Spears, L.C (2005) The understanding and practice of servant leadership. The 

International Journal of Servant and Leadership, 7(1): 29-46 

Stander, A. S. and Stander, M. W. (2016). Retention of Educators: The Role of 

Leadership, Empowerment and Work Engagement. International Journal 

of Social Sciences and Humanity Studies, 8(1): 187- 202. 

Stone, A., Russell, R. and Patterson, K. (2004). "Transformational versus servant 

leadership: A difference in leader focus". Leadership and Organizational 

Development Journal, 25(4): 349-361. 

Zahed-Babelan, A., Koulaei, G., Moeinikia, M. and Sharif, A. (2019). 

Instructional leadership effects on teachers’ work engagement: roles of 

school culture, empowerment, and job characteristics. CEPS Journal, 

9(3),:137- 156. 

http://www.schaufeli.com/














 المالحق
 



114 

 قبل التحكيم:  ناالملحق أ: االستبي

 

 
 جامعة الخليل 

 الدراسات العليا كلية 
  

الموظف/ةالمحترم/ة:
درجةةةةة ممارسةةةة مةةةةديري المةةةدارس الخاصةةةةة فةةةي محافظةةةةة الخليةةةةل قللللومالباحثللللةبللللإجراءدراسللللةحللللول:"ت

وذللللللكاسلللللتكمااًللمتطلبلللللاتنيللللللدرجلللللة"المعلمةةةةين فةةةةي العمةةةةل. انةةةةدماجللقيةةةةادة الخادمةةةةة وعالقتهةةةةا ب
الدراسللللللاتالعليللللللامللللللنجامعللللللةالخليللللللل،وبغللللللرضالماجسللللللتيرفلللللليبرنللللللامجاإلدارةالتعليميللللللةمللللللنكليللللللة

ةعلملللللًاناجملللللعالمعلوملللللاتالالزملللللة،آمللللللالتكلللللرمملللللنحضلللللرتكمباإلجابلللللةعلللللنأسلللللئلةوفقلللللراتاالسلللللتب
اتستستخدمألغراضالبحثالعلميفقط.البيانأنب

 نكم و اشاكرًا لكم حسن تع
 الباحثة                                                                       

 ربا خالد حوشية 
 لية أو ل: معلومات والقسم األ 

الرجاءوضعدائرةحولاإلجابةالتيتناسبك:
ثىأن□ذكر□  الجنس:

دراساتعليا□بكالوريوس□المؤهل العلمي:

أكثرسنواتف10   □                   سنوات10_من5□ سنوات5أقلمن□:سنوات الخدمة

يطا    □ جنوب الخليل       □ الخليل         □       شمال الخليل     □ :المديرية
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  ل )القيادة الخادمة(:والمحور األ 
 ( أمام الخيار الذي يمثل وجهة نظرك.Xبوضع إشارة ) اآلتيةالرجاء اإلجابة على البنود 

 الفقرة الرقم 
كبيرة  
 جداً قليلة  قليلة  متوسطة كبيرة   جداً 

 ل: الخصائص الشخصية والمجال األ 
     للمعلمين.نموذجًاسلوكيًامناسباًيقدمالمدير  .1
     يأخذالمديرآراءالمعلمينبعيناالعتبارفياتخاذالقرار.  .2
     المدرسة.أهدافيتخذالمديرالنهجالديمقراطيفيتحديد  .3

4.  
منبدالًيستخدمالمديراإلقناعفيالتأثيرعلىالمعلمين

 اإلجبار.
    

5.  
فيتطويرذاتهمنأجلتحقيقرؤيةجهداًيبذلالمدير

 ورسالةالمدرسة
    

 اآلخرين : الخصائص الموجهة نحو الثانيالمجال 

6.  
مديرالمدرسةبدعمالمعلمينلتمكنهممنتحقيقيقوم
 هم.أهداف

    

     يعملمديرالمدرسةعلىتوفيروسائلالراحةللمعلمين.  .7

8.  
يعملمديرالمدرسةعلىتنميةمهاراتالمعلمين

 وقدراتهم.
    

     تشجيعهموالثقةبهم.يرتقيالمديربالمعلمينمنخالل  .9

10.  
أداءوتنمويةلتطويرإرشاديةيعقدمديرالمدرسةدورات

 المعلمين.
    

 المجال الثالث: الخصائص الموجهة نحو المهمة 

11.  
المهامالمنوطةإلنجازيمتلكمديرالمدرسةرؤيةواضحة

 به.
     

12.  
العملقوانينيمتلكمديرالمدرسةالقدرةعلىتطبيق

 بصورةفاعلةتخدمجميعاألطراف.
    

      مستقبليةواقعيةمرنة.أهدافيقوممديرالمدرسةبصياغة  .13

14.  
هدافيسعىمديرالمدرسةللتأكدمنتحقيقالمعلمينأل

 وظائفهم.
     

15.  
نستدعييعملمديرالمدرسةعلىتعديلقراراتهحين

 تطوراتالعملذلك.
     

 المجال الرابع: الخصائص الموجهة نحو العمليات 

16.  
يوفرالمديرالدعمالالزملتمكنالمعلمينمناتخاذ

 القراراتالمناسبةومتابعتها.
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17.  
يزودالمديرالمعلمينبخبراتجديدةتمكنهممنتطوير

 مهاراتهم.
    

18.  
المعلمينويوكبظروفهماالجتماعيةيتفاعلالمديرمع

 واإلدارية.
    

     يمتلكمديرالمدرسةالقدرةعلىاستشراقالمستقبل.  .19

20.  
يمتلكمديرالمدرسةخطسيرواضحنحوتحقيق

 .هدافاأل
    

 المجال الخامس: التمكين 
     يأخذالمديربآراءالمعممينعنداتخاذالقرارات.  .21

22.  
المدرسةأهدافيدعمالمديرالمعلمينمنأجلتحقيق

 ورسالتها.
    

23.  
إلنجازيفوضالمديربعضالعاملينالصالحياتالالزمة

 العمل.
    

      .يتيحالمديرللمعلمينحريةالتعاملمعالمواقفالصعبة  .24
      يعززالمديرمقدراتالعاملينمنخاللتطويرمهاراتهم.  .25

  المعلمين في العمل(: اندماج) الثانيالمحور 

 ( أمام الخيار الذي يمثل وجهة نظرك.Xبوضع إشارة ) اآلتيةالرجاء اإلجابة على البنود 

 الفقرة الرقم 
عالية  
 جداً 

 منخفضة متوسطة عالية
منخفضة 

 جداً 
     بشكلدائمباستثمارطاقتيفيالتدريس.أرغب  .1
     شطةخارجبيئةالمدرسة.أنيكلفنيالمديربشكلدوريب  .2
     وحرصشديد.بأمانةعمليبإتقانأقوم  .3
     تظروقتالذهابعلىالمدرسةبشغفكبير.أن  .4
      أكونسعيدًاعندماأعملبتركيز  .5
      الظروف.أبدعفيعمليفيأصعب  .6

بسعادةعندماأقومبمهامإضافيةفيعمليأشعر  .7
 داخلالمدرسة.

     

     العمل.أثناءأقومباستغاللوقتيجيدًا  .8

9.  
معزمالئيفيالمدرسةبغضالنظرعنأتعاون

 صعوبةالتعاملفيبعضالمواقف.
    

10.  
علىسمعةالمدرسةوعالقتهابالمجتمعبشكلأحافظ

 ممتاز.
     

      عمليفيالمدرسة.أداءأثناءبالحماسوالفخرأشعر  .11
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      يوحبوإخالص.ناجزعمليبكلتفأن  .12
      المدرسة.أقبلالتحديفيعمليداخل  .13

14.  
كلطاقتيإبرازيساعدنيعمليفيالمدرسةعلى

      وافكاري.

     عمليداخلالمدرسة.أداءاستخدمطرقمختلفةفي  .15
     عمليبالوقتالمحدددونتأجيل.أداءاحرصعلى  .16
     اخارجالمدرسة.أنادائمالتفكيربعمليحتىوأن  .17
     معظموقتي.وظيفتيكمعلمتأخذ  .18
     أركزعلىمهاميداخلالمدرسةبشكلكبير.  .19
      الواجباتوالمسؤولياتتتالءممعمؤهالتي.  .20

 والتقدير مع فائق االحترام
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 بعد التحكيم:  ناالملحق ب: االستبي

 
 جامعة الخليل 

 كلية الدراسات العليا 
  

المحترم/ة:ة/الموظف
درجةةةةة ممارسةةةة مةةةةديري المةةةدارس الخاصةةةةة فةةةي محافظةةةةة الخليةةةةل بللللإجراءدراسللللةحللللول:"تقللللومالباحثللللة

"وذللللللكاسلللللتكمااًللمتطلبلللللاتنيللللللدرجلللللةالمعلمةةةةين فةةةةةي العمةةةةل انةةةةةدماجللقيةةةةادة الخادمةةةةةة وعالقتهةةةةا ب
،وبغللللللرضالخليلللللللمللللللنجامعللللللةالدراسللللللاتالعليللللللامللللللنكليللللللةبرنللللللامجاإلدارةالتعليميللللللةفلللللليالماجسللللللتير

علملللللًاةنااالسلللللتبوفقلللللراتةالتكلللللرمملللللنحضلللللرتكمباإلجابلللللةعلللللنأسلللللئلآمللللللالزملللللة،جملللللعالمعلوملللللاتال
اتستستخدمألغراضالبحثالعلميفقط.البيانأنب

 نكم و الكم حسن تع شاكراً 
 الباحثة                                                                      

 ربا خالد حوشية 
 لية أو معلومات ل: واأل القسم 

تناسبك:الرجاءوضعدائرةحولاإلجابةالتي

ثىأن □ ذكر □ الجنس:

عليادراسات □ بكالوريوس □ المؤهل العلمي:

أكثرسنواتف10    □                    سنوات10_من5  □ سنوات5أقلمن  □ :سنوات الخدمة

يطا    □    جنوب الخليل   □ الخليل         □       شمال الخليل     □ :المديرية
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وجعلاألتباعبخدمةالقائدبحيثيقوم،هيأسلوبقيادييقومعلىفهموممارسةالقيادةالقيادة الخادمة: 

منخاللبناء،منأجلتحقيقالنمووالتقدم،علىتمكينهمومساعدتهممصلحته،ويعملمصلحتهمقبل

 ء.لتحقيقالمصالحالمشتركةللقائدوالتابععلىحدسوا؛ةناروحالجماعةبينهم،ومشاركتهمبالقوةوالمك

  ل )القيادة الخادمة(:والمحور األ 
 ( أمام الخيار الذي يمثل وجهة نظرك.Xبوضع إشارة ) اآلتيةالرجاء اإلجابة على البنود 

 الفقرة الرقم 
كبيرة  
 جداً 

 جداً قليلة  قليلة  متوسطة كبيرة  

 ل: الخصائص الشخصية والمجال األ 
     للمعلمين.نموذجًاسلوكيًامناسباًيقدمالمدير  .26
     بعيناالعتبارفياتخاذالقرار.يأخذالمديرآراءالمعلمين  .27
     المدرسة.أهدافيتخذالمديرالنهجالديمقراطيفيتحديد  .28

29.  
منبدالًيستخدمالمديراإلقناعفيالتأثيرعلىالمعلمين

اإلجبار.
     

فيتطويرذاتهمنأجلتحقيقرؤيةجهداًيبذلالمدير  .30
ورسالةالمدرسة

     

 اآلخرين : الخصائص الموجهة نحو الثانيالمجال 

31.  
مديرالمدرسةبدعمالمعلمينلتمكنهممنتحقيقيقوم
هم.أهداف

     

     يعملمديرالمدرسةعلىتوفيروسائلالراحةللمعلمين.  .32

33.  
مهاراتالمعلمينيعملمديرالمدرسةعلىتنمية

وقدراتهم.
     

     يرتقيالمديربالمعلمينمنخاللتشجيعهموالثقةبهم.  .34

35.  
أداءوتنمويةلتطويرإرشاديةيعقدمديرالمدرسةدورات

المعلمين.
     

المجال الثالث: الخصائص الموجهة نحو المهمة 

36.  
المهامالمنوطةإلنجازيمتلكمديرالمدرسةرؤيةواضحة

به.
     

37.  
العملقوانينيمتلكمديرالمدرسةالقدرةعلىتطبيق

بصورةفاعلةتخدمجميعاألطراف.
     

     مستقبليةواقعيةمرنة.أهدافيقوممديرالمدرسةبصياغة  .38

39.  
هدافالمعلمينأليسعىمديرالمدرسةللتأكدمنتحقيق

وظائفهم.
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40.  
يعملمديرالمدرسةعلىتعديلقراراتهحيننستدعي

تطوراتالعملذلك.
     

 المجال الرابع: الخصائص الموجهة نحو العمليات 

41.  
يوفرالمديرالدعمالالزملتمكنالمعلمينمناتخاذ

القراراتالمناسبةومتابعتها.
     

42.  
المعلمينبخبراتجديدةتمكنهممنتطويريزودالمدير

مهاراتهم.
     

43.  
يتفاعلالمديرمعالمعلمينويوكبظروفهماالجتماعية

واإلدارية.
     

     يمتلكمديرالمدرسةالقدرةعلىاستشراقالمستقبل.  .44

45.  
يمتلكمديرالمدرسةخطسيرواضحنحوتحقيق

.هدافاأل
     

 التمكين المجال الخامس: 
     يأخذالمديربآراءالمعلمينعنداتخاذالقرارات.  .46

47.  
المدرسةأهدافيدعمالمديرالمعلمينمنأجلتحقيق

ورسالتها.
     

48.  
إلنجازيفوضالمديربعضالعاملينالصالحياتالالزمة

العمل.
     

     .يتيحالمديرللمعلمينحريةالتعاملمعالمواقفالصعبة  .49
     يعززالمديرمقدراتالعاملينمنخاللتطويرمهاراتهم.  .50

 
  المعلمين في العمل(: اندماج) الثانيالمحور 

 ( أمام الخيار الذي يمثل وجهة نظرك.Xبوضع إشارة ) اآلتيةالرجاء اإلجابة على البنود 

 الفقرة الرقم 
عالية  
 جداً 

 منخفضة متوسطة عالية
منخفضة 

 جداً 
     بشكلدائمباستثمارطاقتيفيالتدريس.أرغب  .21
     شطةخارجبيئةالمدرسة.أنيكلفنيالمديربشكلدوريب  .22
     وحرصشديد.بأمانةعمليبإتقانأقوم  .23
     تظروقتالذهابعلىالمدرسةبشغفكبير.أن  .24
     أكونسعيدًاعندماأعملبتركيز  .25
     الظروف.أبدعفيعمليفيأصعب  .26

27.  
بسعادةعندماأقومبمهامإضافيةفيعمليأشعر

داخلالمدرسة.
     



121 

     العمل.أثناءأقومباستغاللوقتيجيدًا  .28

29.  
معزمالئيفيالمدرسةبغضالنظرعنأتعاون

صعوبةالتعاملفيبعضالمواقف.
     

30.  
علىسمعةالمدرسةوعالقتهابالمجتمعبشكلأحافظ

ممتاز.
     

     عمليفيالمدرسة.أداءأثناءبالحماسوالفخرأشعر  .31

 
 والتقدير مع فائق االحترام
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 الملحق ت: أسماء المحكمين: 

العمل نامك  الرقم  االسم  

العروب  -جامعة فلسطين التقنية    .1 الدكتورباللخليليونسمخامرة 

  .2 الدكتورمعنمناصرة جامعة الخليل

عجوةمحمدالدكتور جامعة الخليل  3.  

  .4 الدكتورحاتمعابدين جامعة الخليل

خضوري   -جامعة فلسطين    .5 الدكتورخضرأبوصالح 

الخليل  - جامعة القدس المفتوحة   .6 الدكتورةرجاءالعسيلي 

يطا  - جامعة القدس المفتوحة   .7 الدكتورجمالبحيص 

الخضوري جامعة    .8 الدكتورحسامالقاسم 

أبو ديس  - جامعة القدس عدسمحسنالدكتور   9.  

الخليل  - جامعة القدس المفتوحة   .10 الدكتورخالدكتلو 

أبوزهرةالمشرفأمجد مشرف تربوي تكنولوجيا )تربية يطا(   11.  
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