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امللخص :هذفت الذساظت إلى التعشف على عىاصش القُادة الخادمت كما بحثت في ألادبُاث املعاصشة ،ومن ثم جحلُل مماسظاث القُادة
الىبىٍت لهزه العىاصش ،بغشض الىصىل إلى الكشف عن مماسظاث القُادة الىبىٍت للقُادة الخادمت بأمثلت عملُت – ممثلت بشخص
الىبي.
ولتحقُق هذف الذساظت اظتخذم الباحث املىج الىىعي ،وبالتحذًذ املىج التاسٍخي الىىعي (املىج الىثائقي التحلُلي) للتعشف على كُفُت
مماسظت القُادة الىبىٍت ممثلت بشخص الىبي  للقُا دة الخادمت ،وجىصل البحث إلى :التعشف على عىاصش القُادة الخادمت (الاهصاث،
التقمص العاطفي ،املعاعذة ،التىعُت ،إلاقىاع ،وطع جصىس للمعتقبل ،البصيرة ،القُام بالخذمت ،الالتزام بتحقُق جىمُت الىاط ،بىاء
املجتمع) ،ومن ثم جحذًذ العىاصش املشكضٍت التي شكلت الاطاس العام للقُادة الىبىٍت اهطالقا من القُادة الخادمت ،ورلك من خالل جأكُذ
مماسظت القُادة الىبىٍت للقُادة الخادمت بأمثلت همىرجُت عملُت من شخص  ،فالقُادة الىبىٍت إلاظالمُت ممثلت بشخص الشظىل
الكشٍم  جتجاوص القُادة الخادمت التي وطعها (جشٍىلُف  )Greanleaf, 1970بأشىاط كثيرة ،والتي هي أفظل مما وصلت إلُه املذاسط
الغشبُت في القُادة الخادمت .وعلُه فالىبي القائذ محمذ ٌ عذ أعظم قائذ خادم مش عبر التاسٍخ ،وَشهذ بزلك ظلىكه القُادي املتميز،
ً
وخصائصه القُادًت العظُمت ،بل إن كل ما ركشه العلماء الغشبُىن في دساظاتهم وأبحاثهم عن القُادة الخادمت كان ٌعتبر أظاظا في
ً
القُادة عىذ املعلمين ،وعىذ هبي البششٍت مىز أكثر من ( )0441عاما" .وفي طىء الىتائج قذمت الذساظت مجمىعت من التىصُاث
واملقترحاث.
الكلمات املفتاحية :املماسظت الىبىٍت .القُادة الخادمت ،دساظت هىعُت.

)Prophetic Practice of Servant Leadership (Quality Study
Abstract: This Study aimed at achieve an items of Servant Leadership, and analyzing prophet leadership practice from the
perspective of the most modern leadership theories, namely, servant leadership that combines prophet practical practicesrepresented by the person of the prophet (peace and blessing of Allah be upon him), and servant leadership from a modern
administrative perspective.
In order to achieve the study objective, the researcher used the qualitative method, namely the historical qualitative method
to achieve how was prophet- peace and blessing of Allah be upon him- for servant with typical practical examples from the
person of the prophet - peace and blessing of Allah be upon him- The findings of the study were as the following:
achieve an items of Servant Leadership: (Listening, Empathy, Healing, Awareness, Persuasion, Conceptualization, Foresight,
Stewardship, Commitment to the Growth of People and Building Community).
achieve how was prophet- peace and blessing of Allah be upon him- for servant with typical practical examples from the
person of the prophet - peace and blessing of Allah be upon him-. "The Islamic prophetic leadership represented by person
of the Holy prophet (Greeneleaf, 1970) with many strokes, which is better than the Western schools in Servant leadership
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Thus the prophet Commander Muhammad - peace and blessing of Allah be upon him- is the greatest leader of a servant
passed through history, and all the Western scholars mentioned in their studies and research on the servant leadership was
considered of Muslims, and the prophet of humanity for more than (1440) years.
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