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 الملخص 
درجة توافر أبعاد القيادة الخادمة لدى قادة مدارس التعليم العام هدفت هذه الدراسة إلى معرفة 

منهج البحث  . و قد تم استخدام في التنمية المهنية عالقتهابينبع الصناعية من وجهة نظر المعلمين و 
أساسيين لجمع  ستبانة أدداة للدراسة مأونة من محورينالباحث اال حيث استخدم التحليليالوصفي 

ا و تم توزيعها على عينة عشوائية قوامها عد التحقق من صدقها وثباتهبالبيانات األساسية للدراسة 
توافر و أظهرت نتائج الدراسة أن درجة  . في ينبع الصناعية التعليم العاممعلمًا من مدارس  (263)

أتت ناعية من وجهة نظر المعلمين أبعاد القيادة الخادمة لدى قادة مدارس التعليم العام بينبع الص
مدارس التعليم العام بينبع  بمستوى مرتفع أما بينت النتائج أن مستوى التنمية المهنية للمعلمين في

. وأوضحت نتائج الدراسة أنه يوجد أثر ألبعاد  جاءت متوسطة الصناعية من وجهة نظر المعلمين
على التنمية المهنية  (التمأين و المحاسبة و الشجاعةالدعم و اإلشراف و التواضع و القيادة الخادمة )

للمعلمين في مدارس التعليم العام بينبع الصناعية, بينما ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لأل من بعدي 
. و أظهرت التسامح و الواقعية على التنمية المهنية للمعلمين في مدارس التعليم العام بينبع الصناعية

د فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات عينة الدراسة تعزى لمتغيري المؤهل العلمي و النتائج عدم و جو 
باإلهتمام بتوضيح المسؤوليات و الصالحيات لمدراء المدارس و  . و أوصت الدراسة سنوات الخبرة

من ما يمأن أن يحسن مستوى التنمية المهنية للمعلمين في مدارس التعليم العام بينبع الصناعية تعزيز 
و إجراء المزيد من الدراسات التي من شدنها  فيهامدارس التعزيز أبعاد الشجاعة و المحاسبة لدى قادة 

 البحث في طرق تحسين التنمية المهنية للمعلمين بشأل عام. 

 القيادة الخادمة, مدارس التعليم العام, المعلمين , التنمية المهنية. الكلمات المفتاحية:
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Abstract  
The main aim of this study is to examine the degree of availability of the dimensions 
of servant leadership for the public education schools leaders in Yanbu Industrial 
area from the teachers' point of view and its impact on professional development. 
The descriptive analytical research method was used, as the researcher used the 
questionnaire as a study tool consisting of two basic fields to collect the primary data 
after verifying its validity and reliability. The questionnaire was distributed on a 
random sample of (263) teachers from the males schools in Yanbu Industrial area. 
The results of the study showed that the degree of availability of the dimensions of 
servant leadership among the leaders of the public education schools in Yanbu 
Industrial area from the point of view of the teachers came at a high level. The 
results also showed that the level of professional development of teachers in the 
public education schools in Yanbu Industrial area from the viewpoint of the teachers 
came in a medium level. The results showed also that there is a statistically effect of 
the dimensions of servant leadership (support, supervision, humility, empowerment, 
accountability and courage) on the professional development of teachers in the 
public education schools in Yanbu Industrial area, while there is no statistically 
significant effect for the tolerance and realism dimensions on the professional 
development of the teachers in the public education schools in Yanbu Industrial 
area. The results showed that there were no statistically significant differences 
between the answers of the study sample due to the variables of the academic 
qualification and years of experience. The study recommended to pay attention to 
clarifying the responsibilities and powers of school principals and promoting what 
can improve the level of professional development for teachers in the public 
education schools in Yanbu Industrial area by enhancing the dimensions of courage 
and accountability among the its school leaders and conducting more studies that 
will search in ways to improve the professional development of teachers in general. 

Keywords: servant leadership, public education schools, teachers, professional 
development.  
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 :مقدمة

هي محور فإن لإلدارة المدرسية دورا أساسيًا في نجاح العملية التعليمية في المدارس  

ورأيزة أساسية في العملية التعليمية. حيث تقوم اإلدارة المدرسية بمهام ومسؤوليات وأدوار  يرئيس

رة إدا, و توفير بيئة تعليمية ثرية وجاذبة وداعمة لتعليم وتعلم الطلبةولة عن ؤ متعددة, فهي مس

, و ة وتوفير متطلباتهاياإلشراف على تنفيذ المناهج الدراس, و الموارد البشرية والمادية المدرسية

تدعيم الشراأات الفعالة مع أولياء األمور والمجتمع المحلي بما يتضمنه من أفراد ومؤسسات 

  .(031, ص 8102)إبراهيم و الشهومي,  ومنظمات ووأاالت

ولة عن قيادة التطوير ؤ الجانب التنفيذي لإلدارة التعليمية, والمسوتعتبر اإلدارة المدرسية 

 تحسين نوعية التعليم لمواأبة المتغيرات التأنولوجية الحديثة إلىوالتغيير بفاعلية, وتهدف 

(Allen et al., 2016)ول عن تحقيق األهداف التربوية ؤ , أما أن مدير المدرسة يعتبر المس

 (.3, ص8100لجميع العاملين في المدرسة )الصالحي, المنشودة, والقائد التربوي 

ونالحظ حدوث تطور أبير في اإلدارة المدرسية من ناحية المهام التي تقوم بها فقد 

أصبحت في محطة القيادة التربوية وهي من أأثر الموضوعات اهتمامًا في المجال التربوي. وقد 

ينبثق منها, باإلضافة إلى أن االتجاه الحديث النظريات التي  بتطورتطور مفهوم القيادة التربوية 

في القيادة يقوم على قائد تربوي يعمل على أساس التدثير الفعال في العاملين معه في المؤسسة 

التربوية وخلق فرص التطوير واإلبداع ويتجاوز مرحلة اإلدارة التي تهتم فقط بتسيير شؤون 
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تحقيق أهداف مؤسستهم على الوجه األأمل )السعود,  المؤسسة التربوية تسييرًا روتينيًا, وبالتالي

 (.17م, ص8108

ويقاس مدى نجاح المدارس أو فشلها بالنمط القيادي لها, ألن دور القائد اإلداري هو دور 

مهم وحاسم في التدثير على سلوك المعلمين, وقد تعددت األنماط القيادية حسب وجهات نظر 

األخيرة توجه جديد يقوم على التخلي عن المفهوم التقليدي  الباحثين فيها.  حيث ظهر في اآلونة

السائد للقيادة والذي يستند إلى المرأزية, والوصاية, والهرمية, وقد تبنى هذا التوجه أيضًا أنماطًا 

قياديًة جديدًة تهتم بالعاملين لالرتقاء بدداء المؤسسة, وتشجع على العمل التعاوني, مما أدى إلى  

ادة الخادمة, ويدعو هذا النمط إلى تقديم العناية المتزايدة للعاملين وتلبية ظهور نمط القي

احتياجاتهم ألنها تعد األولوية األولى للمؤسسة, وفي ذات الوقت تشجع أولئك الذين يحتلون 

مواقع العاملين لديهم على استثمار الفرص لممارسة القيادة من خاللها, حيث يؤدي هذا في 

ذلك يؤدي إلى االرتقاء بمستوى مؤسساتهم )أبو  عدب حياة العاملين أنفسهم, و البداية إلى تحسين

 (.040-041م, ص ص8111تينة وآخرون, 

ومن خالل الفأرة الحديثة نالحظ أن القيادة الخادمة تقوم على أن األساس فيها هو تقديم 

باالضافة إلى أن  القائد الخدمة لآلخرين, ويعد هذا من الشروط األساسية للقيادة األخالقية,

المنظمات وجدت لخدمة اإلنسان وليس العأس, وتحافظ هذه المؤسسات على سلوأها من خالل 

 (.01م, ص8102االهتمام باألتباع فقط )حلبي, 

وتعتبر القيادة الخادمة اليوم من أأثر األنماط القيادية انتشارًا, فهي تعد ذلك النوع من 

جميعها بشأل عام و المؤسسات التعليمية بشأل خاص, أما القيادة الذي تحتاج إليه المؤسسات 
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تعد أحد المداخل المهمة لدراسة االنتماء المهني للعاملين, حيث يتدثر انتماؤهم بعوامل أثيرة 

يعتبر النمط القيادي من أهمها. وقد اهتم الأثير من الباحثين  باالنتماء المهني, فهو يعد حالة 

ام الذي يبديه الموظف تجاه مهنته, واالرتباط فيها, وااللتزام بها, من اإلحساس اإليجابي واالنسج

واإلخالص لها, والبقاء فيها, والحرص على عدم ترأها, وخلق التفاعل والتوافق بين أهدافه 

 (.13م, ص8101وأهدافها ) عيادة, 

بوية, ويعد المعلم هو المحور الرئيسي والعنصر الفاعل والرأيزة األساسية في العملية التر 

لذا فإن أي إصالح في النظام التربوي أو تجديده أو تطويره أو إجراء أي تعديالت عليه يجب أن 

 ؛8111تبدأ بالمعلم, حيث يعتبر المعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية التربوية )محافظة, 

Meiers, 2007فيذ المناهج ول عن تهيئة بيئة تعليمية وتعلمية مثمرة, وتنؤ (. ويعد المعلم المس

الدراسية وطرائق تدريسها, ويسهم إسهاما أبيرًا في تطوير جودة المنتج التعليمي وفق المواصفات 

التي يتطلبها المجتمع, لذا يعد مقدار اهتمام الدولة بتمهين المعلم أو بالتنمية المهنية المستدامة 

تحرص النظم التعليمية على  له هو مقياس درجة األهمية التي توليها للمنظومة التعليمية. لذلك

توفير اآلليات والسبل الالزمة لتمهين المعلم واندماجه في برامج التنمية المهنية المستدامة التي 

تؤدي إلى اعتماده مهنيا, وتشبع احتياجاته, وتلبي متطلبات المجتمع وتحقق المعايير المنشودة 

 (.8112)حسن ومحمود, 

ها تنمية المجاالت عدبحجر األساس في التطوير, وتدتي وتعد التنمية المهنية للمعلم هي 

األخرى, لذلك يجب أن نوقن بدن المستقبل التربوي سيأون مختلفا عن صورة الواقع الذي تعيشه 

التربية اليوم, ومن الواضح أن إيجاد بيئات تعليمية متجددة يتطلب تأنولوجيا متغيرة, حيث أن 
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مرونة والقدرات الذاتية التي تمأنهم من تأوين فريق عمل التنمية المهنية للمعلمين تأسبهم ال

متأامل يعمل بروح العمل الجماعي ويشارك في تحسين وتطوير أداء المؤسسة التعليمية بشأل 

حويلها لمؤسسة تشجع على التعلم المستمر وتعنى بالتنمية المهنية المستدامة, وتنمية يعام و 

يمأن أن تواجه العملية التعليمية )الحامد وزيادة قدرات المؤسسة لمعالجة المشأالت التي 

 (.8114والعتيبي ومتولي, 

 مشكلة الدراسة 

تبذل وزارة التي القطاعات أهم حد أالمملأة العربية السعودية  فييعد قطاع التعليم العام 

وجود  ألهميةونظرا متطلبات التنمية.  جميع لأي يواأب الأثير لتطوير التعليمعليها التعليم 

أثر ذلك في تحقيق  أهمية إعداد المعلم و فتظهر ,هذه السياسات تنفيذل مؤهلةال بشريةال أوادرال

أهداف التربية المنشودة. وعلى مستوى المملأة العربية السعودية فإن من أبرز المشأالت التي 

  .(0432وزارة التعليم, )يعاني منها نظام التعليم هو ضعف إعداد المعلم وتدهيله 

للتأنولوجيا  نظراً  ل التعليم بشأل خاصلتطورات التي طرأت في مجااإلضافة إلى اهذا ب

على تسيير أان يقتصر  الذيلمدير المدرسة  الدور التقليدي لالحديثة و  وما رافقها من تحو 

لذك م في عملية التطوير والتحسين في المدرسة, اه دورذو , إلى دور أأثر تقدما أمور المدرسة

في تطوير و تحسين المدارس  لقادةالممارسات األدائية أثار التعرف على  يرور أان من الض

من أبرز الصعوبات والمعوقات تعد ضعف وقلة تدهيل المعلمين التنمية المهنية للمعلمين أون 

التنمية المهنية الالزمة العديد منهم إلى  افتقار من حيثالتعليم العام في المملأة  هاواجهيالتي 

 (.8101 ,)السلمي
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و بعد الرجوع لألدبيات الخاصة بدنماط القيادة لدى قادة المدارس التعليم العام و أثرها في 

دراسة تدثير أبعاد القيادة الخادمة على أداء التنمية المهنية, فقد لوحظ خلو هذه الدراسات من 

الرغم من األهمية  المعلمين و تنميتهم المهنية في المملأة العربية السعودية و الخليج العربي على

التي يأتسبها هذا النوع من القيادة أون جميع جهود التي يبذلها قادة المدارس تأون موجهة 

لخدمة المدرسة و المعلم. لذلك, جاءت هذه الدراسة للأشف عن هذه العالقة و دراسة ما يمأن 

اإلجابة عن األسئلة ذلك من خالل نتائج ايجابية على نظام التعليم أأل. و ه من عود بأن ت

 التالية:

درجة توافر أبعاد القيادة الخادمة لدى قادة مدارس التعليم العام بينبع ما هي  .0

 ؟الصناعية من وجهة نظر المعلمين

مدارس التعليم العام بينبع الصناعية  التنمية المهنية للمعلمين في ما هو مستوى .8

  هم؟من وجهة نظر 

وجهة نظر التنمية المهنية للمعلمين من  علىالقيادة الخادمة  مدى تدثير أبعادما  .3

 ؟ مدارس التعليم العام بينبع الصناعيةفي  المعلمين

مدارس التعليم العام هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين درجة ممارسة قادة  .4

في التنمية المهنية للمعلمين  عالقتهالقيادة الخادمة و ألبعاد ا بينبع الصناعية

 يعزى إلى )المؤهل العلمي, سنوات الخبرة, التخصص(؟
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 أهداف الدراسة 

توافر أبعاد القيادة الخادمة لدى قادة تهدف هذه الدراسة إلى التعرف أوال على درجة 

هذه  عالقةثانيا إلى معرفة مدارس التعليم العام بينبع الصناعية من وجهة نظر المعلمين و 

 . للمعلمين في التنمية المهنيةاألبعاد 

 أهمية الدراسة

و هو قطاع اإلدارة  الً و تنبع أهمية هذه الدراسة من القطاع الهام و الحيوي الذي تتناوله أ

التربوية و تنمية المعلمين مهنيًا بشأل خاص, أما تأمن أهمية هذه الدراسة في النتائج بعيدة 

ن القطاع التعليمي في المملأة المدى لها من تحسين لقدرات المعلم و إنتاجيته و بالتالي تحسي

 ةإضافة لألدبيات الحالي تأمن أهمية هذه الدراسة فيما يمأن أن تقدمه من أما العربية السعودية. 

لبحوث جديدة. وعلى الصعيد العملي يمأن أن توفر الدراسة تغذية  وتأون منطلقاً في هذا المجال 

 إدارة التعليم العامالتعليم في المملأة العربية السعودية عمومًا و في ع القرار في وزارة لصناراجعة 

 .ينبع الصناعية خصوصاً ب

 اإلطار النظري 

 مفهوم القيادة الخادمة

يستطيع من خالله تحقيق حتى القيادة الخادمة بدنها إتباع القائد أسلوب قيادي  تعرف

خدمة بيقوم و , أو االثنين معاً األتباع أو مصلحة لقائد سواًء أانت مصلحة االمصالح المشترأة 
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بهدف تباع أل األمن بمساعدة وذلك مصلحته على مصالحهم تقديم هتمام بهم و أتباعه واال

توفير مناخ متماسك بين األفراد باإلضافة إلى النمو والمشارأة في عملية القيادة و  تحقيق التقدم

 & Barbutoوير اتجاهات األفراد . )تطسعيًا لأواصر المحبة واأللفة داخل المؤسسة  لتعزيز

Wheeler, 2006, 300 .) على إحداث توازن بين القيادة  عتشج بدنها  القيادة الخادمة تتميزو

تعتبر تباعهم أدن خدمة بتوضح للذين يحتلون المراأز القيادية  بحيث أنهاوخدمة األتباع 

)أبو تينة  القيادة من خاللهافرص لممارسة التشجعهم على استثمار أما مسؤوليتهم األولى, 

 (.041م, ص 8111وآخرون, 

 أبعاد القيادة الخادمة

تفاوتت تعريفات األدبيات السابقة ألبعاد القيادة الخادمة, و فيما يلي عرض ألهم هذه 

نموذجًا متميزًا للقيادة الخادمة يتأون من ستة أبعاد  (Laub, 2000)وضع لوب األبعاد فقد 

رئيسية وهي: تنمية األفراد, وتقدير اآلخرين, وتوفير القيادة, والمشارأة في القيادة, وبناء 

للقيادة الخادمة يتأون من  أخراً نموذجًا  Farling et al., 1999))أما قدم  المجتمع, واألصالة.

 ون الخدمة. ؤ الثقة, والرؤية والتدثير, وتيسير شخمسة أبعاد وهي: المصداقية, و 

بطرح نموذج للقيادة الخادمة اشتمل على  (Ehrhart, 2004), قام 8104و في العام 

سبعة مجاالت وهي: مساعدة العاملين على النمو والنجاح, وبناء وتشأيل العالقات مع العاملين, 

مقام األول, وتمأين هيئة العاملين, والتصرف ويمتلك مهارات مفاهيمية, واالهتمام بالعاملين في ال

يجاد قيمة ومنزلة مهنية للعاملين في المؤسسة. أما قدم   Dennis et)بشأل أخالقي, وا 
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al.,2010)  ,نموذجًا للقيادة الخادمة شمل خمسة مجاالت رئيسية وهي: المودة, والتمأين

 والتواضع, والثقة, والرؤية. 

م واشتمل 8112عام  هماطرح نموذجقاما بفقد  (Barbuto & Wheeler, 2006) أما

على خمسة مجاالت رئيسية وهي: المالذ والملجد العاطفي, اإليثار والتضحية من أجل اآلخرين, 

 ,.Liden et al)وعرض  التخطيط المقنع, والحأمة والتدبر, وتسهيل إدارة الخدمة وتنفيذها.

الهتمام بالعاملين في المقام األول, نموذجًا تضمن ثمانية مجاالت رئيسية وهي: ا (2008

والتصرف بشأل أخالقي, وتمأين هيئة العاملين من خالل منحهم الصالحيات والسلطات, 

يجاد قيمة للعاملين في المجتمع المؤسسي,  والمعالجة العاطفية, وامتالك المهارات المفاهيمية, وا 

 ومساعدة العاملين على النمو والنجاح. 

نموذجًا تضمن سبعة مجاالت رئيسية وهي:  (Sendjaya et al., 2008)أل من  وقدم

األصالة, والتطوع, وتدعيم العالقات, واالهتمام بالعاملين وتنميتهم, والتدثير, والروحانية 

 ,Van Dierendonck & Nuijten)أما قدم  ولة.ؤ المتسامية, والمبادىء األخالقية المس

من ثمانية مجاالت رئيسية وهي: األصالة, والتمهل والتدبر, نموذجًا للقيادة الخادمة تض (2011

والتمأين اإلداري للعاملين, والقبول الشخصي, والتواضع, والشجاعة, والمحاسبة والمسائلة, 

 وتيسير إدارة الخدمة. 
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 مفهوم التنمية المهنية للمعلمين

ون إلحداث تغير معين تعرف التنمية المهنية بدنها أل خبرات التعليم التي يزود بها المعلم

في سلوأهم مما يعود بنتائج إيجابية تسهم في تحقيق أهداف المدرسة, أما يعرف بدنه عملية 

منظمة تهدف إلى إنتقال المعلمين إلى مستوى أفضل إذا توافرت الرغبة لدى المعلم بهذا التغيير 

األنشطة ( بدنها مجموعة من 04, ص 8111(. و عرفها الديب )083, ص 8118)توفيق, 

الهادفة إلى تخطيط و تطوير المستقبل للوظائف عبر رفع أفاءة المعلم لتلبية االحتياجات 

 المستقبلية و الحالية للمدرسة مما يناسب متطلبات الجودة العالمية. 

 معايير التنمية المهنية 

تعتمد التنمية المهنية للمعلم على الدافعية الداخلية والفعالية الذاتية للمعلمين للمشارأة في 

أنشطة التنمية المهنية والتي تتم في ضوء معايير تصف ما يعرفه المعلمون وما يمأن أن يقوموا 

التي  به في المراحل المختلفة من حياتهم الوظيفية ويشارك المعلمون في صياغة هذه المعايير

تقوم على أساس أن أأثر العوامل حسما في تعلم التالميذ هو المعلم الأفء: وهذه المعايير أما 

 هي: (Soine & Lumpe, 2014)ذأرها 

النمو المهني عامل حاسم في أل برامج اإلصالح والتحسن التربوي ومن ثم يجب أن  .0

 تأون برامجه جزًء من خطة هذا التحسن.

 داد الذي حصل عليه المعلم قبل الخدمة.يدعم النمو المهني اإلع .8
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يتسق النمو المهني مع المتطلبات األساسية للتعلم األأاديمي وتوقعات مستوى الصف  .3

الدراسي ومن ثم يتعين تصميم برامج النمو المهني بحيث تزود المعلمين بالمعلومات 

 والمهارات الضرورية لمساعدة الطالب.

النمو المهني وفق حاجات المعلم وفي ضوء مستوى يتعين أن يتم تفعيل برامج وأنشطة  .4

 خبراته المهينة وخصائص شخصيته.

يرتأز النمو المهني للمعلم على تعلم التالميذ, لذلك فإن أي دعم في الأفايات العلمية  .7

نما على تعلم التالميذ أيضاً   والمهنية للمعلم ال يقتصر على المعلم فقط وا 

 :ئ ستة لتنمية المعلمين مهنيا داخل مدارسهمفقد حدد مباد (Little, 1993)أما 

 أن يدرك المعلمون بوضوح طبيعة السياق المحيط بالتدريس وخبراته. .0

أن ينخرط المعلمون مع الزمالء واألفأار والمواد والمعارف المهنية في ممارسات ذات  .8

 مغزى عقليًا واجتماعيًا ووجدانيًا.

 د من الممارسات المدرسية.أن توضع الممارسات الصفية في إطار عام مسان .3

أن يتسم القائمون على البرامج التدريبية بالتسامح الفأري ويبادروا إلى تقديم الدعم  .4

 للمقترحات أو اآلراء المعارضة.
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أن توجد سلطة تربوية تؤمن التوازن بين اهتمامات المعلمين واألفراد وبين اهتمامات  .7

 واحتياجات المؤسسة )المدرسة(.

ن والتالميذ, بل واآلباء أيضا لأي يحسنوا توظيف أساليب ومناظير أن يعد المعلمو  .2

 البحث واالستقصاء لتحقيق أقصى استفادة منها.

 

 الدراسات السابقة 

 الدراسات المتعلقة بالقيادة الخادمة

إلى التعرف على درجة توافر أبعاد القيادة ( 8102هدفت دراسة إبراهيم و الشهومي )

في ضوء نموذج  عمانساسي بمحافظة الظاهرة في سلطنة األديري مدارس التعليم مالخادمة لدى 

. ةومعلم امعلم (812)ستبانة في جمع البيانات على عينة من الاسة راواستخدمت الد .لوب

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة توافر أبعاد القيادة الخادمة لدى مديري مدارس التعليم 

رة في سلطنة عمان في ضوء نموذج لوب جاءت أبيرة بشأل عام, ساسي بمحافظة الظاهاأل

 -بناء المجتمع المدرسي -فراد األتنمية  -خريناألتقدير )جميع المحاور وهي: ضًا وأبيرة أي

ن عدم وجود ضًا ع, أما أشفت النتائج أي)شارأة في القيادةالم - توفير القيادة -صالةاألإظهار 

سنوات الخبرة, والمؤهل تعزى ل راسةعينة الد أفرادة إحصائية في استجابات اللفروق ذات د

 ح اإلناث.متغير الجنس ولصاللدى العلمي, ولأن وجدت هذه الفروق في 
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على المناخ  الخادمةفي تدثير القيادة  ( إلى التحقيقClark, 2011)دراسة هدفت 

المناخ المدرسي. استخدمت هذه  الدور الذي تلعبه خصائص القيادة الخادمة فيو  المدرسي

حيث  من أعضاء هيئة التدريس المعتمدين من منطقة مدرسية 821الدراسة عينة تمثيلية من 

حول تصور الموظف لمدير المدرسة ومناخها.  ناً بيا 24العينة مسًحا إلأترونًيا يتدلف من  شملت

ن وجود عالقة ارتباطية إيجابية تم إجراء تحليالت االنحدار االرتباطية ومتعددة. أشفت الدراسة ع

تم تحليل مأونات القيادة الخادمة و ذات داللة إحصائية بين القيادة الخادمة والمناخ المدرسي. 

المختلفة لتدثيرها على الفئات الثمانية للمناخ المدرسي. أسفر هذا التحليل اإلضافي عن نتائج 

بشأل سلبي في جوانب معينة من غير متوقعة وحدد خصائص القيادة الخادمة التي ساهمت 

المناخ المدرسي. تختتم هذه الدراسة باآلثار المترتبة على الممارسين, وخاصة مديري المدارس, 

وأذلك أولئك الذين يوظفون ويقيمون ويقدمون التطوير المهني لمديري المدارس. يتم تلخيص 

 موضوع.االستنتاجات مع رؤى إضافية لمزيد من مجاالت التحقيق في هذا ال

آثار سلوأيات القائد الخادم لمديري المدارس  ( إلى اأتشافCerit, 2009هدفت دراسة )

مدرسة ابتدائية في  82من مجتمع هذه الدراسة  تأون االبتدائية على الرضا الوظيفي للمعلم.

معلمًا يعملون في المدارس االبتدائية في مقاطعة  727دوزجي , ترأيا. تم جمع البيانات من 

الخادمة مع مقياس سفينة القائد للخادم الذي طوره  يادةتم تحديد سلوأيات القو دوزجي بترأيا. 

(Laub, 1999بينما تم تحديد الرضا الوظيفي للمعلم باستخدام مقياس ) تم , و الرضا الوظيفي

استخدام المتوسط واالنحراف المعياري واالرتباط واختبار االنحدار المتعدد في تحليل البيانات. تم 
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قائد الخادم لمديري المدارس والرضا الوظيفي الالأشف عن عالقة إيجابية قوية بين سلوأيات 

 . م الوظيفيللمعلمين وأانت سفينة قائد الخادم مؤشًرا مهًما على رضا المعل

 الدراسات المتعلقة بالتنمية المهنية للمعلمين 

( والتي أانت بعنوان " درجة ممارسة مدير المدرسة بصفته 8104جاءت دراسة حمد )

مشرفًا مقيمًا في التنمية المهنية للمعلمين في المدارس الخاصة في الضفة الغربية من وجهات 

ة مدير المدرسة الذي يحمل صفة المشرف المقيم نظر المعلمين فيها", بهدف تعرف درجة ممارس

في التنمية المهنية للمعلمين في مدارس الضفة الغربية الخاصة وذلك حسب وجهات نظر 

معلميها. ومن ثم إيجاد بعض المقترحات التي تأون في صالح المعلمين والباحثين والعاملين في 

قرار في المؤسسات التعليمية. وقد شمل اإلدارة المدرسية, باإلضافة إلى القائمين على صنع ال

مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات العاملين في المدارس الخاصة والذين يبلغ عددهم 

( معلما ومعلمة. وتشير النتائج إلى 711( معلمًا ومعلمة, وتأونت عينة الدراسة من )7212)

معلمي المدارس الخاصة في  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات

الضفة الغربية وذلك بخصوص درجة ممارسة مدير المدرسة الذي يحمل صفة المشرف المقيم 

في التنمية المهنية للمعلمين بالنسبة لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي, وأذلك أان من نتائج 

رس الخاصة في الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات معلمي المدا

الضفة الغربية وذلك بخصوص درجة ممارسة مدير المدرسة الذي يحمل صفة المشرف المقيم 

في التنمية المهنية للمعلمين بالنسبة لمتغيرات سنوات الخبرة والمرحلة الدراسية والمحافظة. وقد 

 ة.اقترحت الدراسة أنه وعند اختيار مدير المدرسة فمن الضروري األخذ بمعيار الخبر 
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( فقد جاءت بعنوان " التنمية المهنية لعضو هيئة 8108أما بالنسبة لدراسة الغامدي )

التدريس في أليات التربية بالجامعات السعودية في ضوء معايير المجلس الوطني األمريأي 

تصور مقترح. وأان الهدف منها هو التعرف على واقع  –( NCATEالعتماد تعليم المعلمين )

التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في أليات التربية في الجامعات السعودية وتقديم 

(. وقد NCATEالمقترحات بالنسبة لمعايير المجلس الوطني األمريأي العتماد تعليم المعلمين )

( شخصًا 81سة, حيث تأونت عينة الدراسة من )استخدم المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدرا

من خبراء اإلدارة والتربية والتخطيط التربوي, والجودة واالعتماد األأاديمي في أليات التربية في 

الجامعات السعودية. وقد أظهرت الدراسة أن جهود التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس في 

تدنية, وخصوصًا بالنسبة لالعتماد األأاديمي, أليات التربية في الجامعات السعودية جاءت م

وتظهر أيضًا أن معظم أليات التربية بالجامعات السعودية أانت متدخرة فيما يتعلق بالتوجه نحو 

االعتماد األأاديمي واألخذ بمفاهيمه. وقد قدم الباحث عدة مقترحات في نهاية الدراسة منها: 

دي بما يخدم التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس, تطوير أنظمة ولوائح التعليم العالي السعو 

وضرورة تدسيس مراأز متخصصة في التنمية المهنية ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات 

 السعودية.

( والتي جاءت بعنوان " درجة توافر آليات التنمية المهنية 8108) أما دراسة السريحي

جدة  والصعوبات التي تواجهها", فقد أانت الغاية المستدامة لمديري المدارس الحأومية بمحافظة 

منها الأشف عن مدى توافر آليات التنمية المهنية المستدامة بالنسبة لمديري المدارس الحأومية 

( مدير من مديري 811في محافظة جدة, والصعوبات التي تواجهها. وقد شملت عينة الدراسة )
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( فقرة تم توزيعها على ثالثة محاور رئيسية 72ن )التعليم العام, وأانت أداة الدراسة مأونة م

( فقرة تقيس 00وهي: ) إدارة فريق العمل, التواصل والتفويض, إدارة االجتماعات(, و)

الصعوبات التي قد تواجه آليات التنمية المهنية المستدامة, وأانت نتائج الدراسة أن أاًل من 

دارة فريق العمل جاءت متوافرة  بدرجة أبيرة, أما آليات إدارة االجتماعات فقد آليات التواصل وا 

جاءت متوافرة بدرجة متوسطة, أما بالنسبة للصعوبات التي تواجه آليات التنمية المهنية 

 المستدامة فقد أانت متوافرة بدرجة متوسطة ومن أهمها ) عدم توافر الموارد المادية والبشرية(.

ان " دور الموجه التربوي في النمو ( والتي أانت بعنو 8100أما دراسة أبو شاهين )

دراسة ميدانية آلراء المعلمين في  –المهني لمعلمي الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي" 

محافظة القنيطرة. فقد أان الهدف منها هو التعرف على مقدار مساهمة الموجه التربوي في 

ى اأتساب مهارات النمو التالية: مساعدة معلمي الحلقة األولى من مرحلة التعليم األساسي عل

مهارة تطبيق التدريس المناسبة, مهارة التخطيط للتدريس, مهارة تقويم التالميذ, مهارة إدارة الصف 

الدراسي, مهارة استخدام تقنيات التعليم, أما هدفت الدراسة إلى التعرف على آراء المعلمين عن 

إلضافة إلى أثر المتغيرات: الجنس, المؤهل مساهمة الموجهين التربويين في نموهم المهني, با

( معلمًا ومعلمًة, 013العلمي والتربوي, والخبرة في التعليم. حيث أانت عينة الدراسة مأونة من )

( من مجتمع محافظة القنيطرة األصلي. وتم توزيع استبانه تتدلف من %2شألت ما نسبته )

المنهج الوصفي التحليلي. أما عن نتائج ( بندًا, ولإلجابة عن أسئلة البحث تم استخدام 21)

الدراسة فقد أانت على النحو التالي: جاءت درجة مساهمة الموجه التربوي في النمو المهني 

للمعلمين على مجاالت االستبانه جميعها متوسطة, أما قدم المعلمون عدة توصيات لزيادة 
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ات التعليم الحديثة, ومجال تقويم مساهمة الموجهين التربويين من وجهة نظرهم فيما يتعلق بتقني

عمل المعلمين, وطرائق التدريس, والعالقات اإلنسانية, باإلضافة إلى أفاءة الموجه التربوي في 

 عمله وقدرته على مساعدة المعلمين في النمو المهني لهم.

( فقد أان " دور المشرف التربوي في تنمية المعلمين 8100) أما عنوان دراسة البلوي

مهنيا في منطقة تبوك التعليمية من وجهة نظرهم", وقد هدفت إلى التعرف على دور الجدد 

المشرف التربوي في التنمية المهنية للمعلمين الجدد. وقد تم اختيار عينة عشوائية مأونة من 

( معلمًا جديدًا. أما تم تطوير 0021( معلمًا جديدًا, وذلك من مجتمع الدراسة المأون من )208)

( فقرة توزعت على خمسة مجاالت وهي: التخطيط, ومهارات 41سة مأونة من )أداة درا

دارة الصف, والتقييم, والمنهاج. وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة  التدريس, وا 

إحصائية تعزى للمتغيرات التالية: النوع االجتماعي, والتخصص, والدرجة األأاديمية في دور 

المهنية من وجهة نظرهم. وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة تبني برنامج المشرفين في تنميتهم 

تدريبي للمشرفين التربويين بحيث يحتوي على مجاالت إعداد المعلم الجديد قبل دخوله إلى غرفة 

الصف, وهي: اإلدارة الصفية, والتخطيط, والتمأين, ومهارات التدريس والتقويم في مجال 

إلضافة إلى القيام بتقييم دوري لبرامج التنمية المهنية المقدمة التدريس, وتقويم المناهج, با

 للمعلمين الجدد من قبل اإلشراف التربوي وذلك لالستفادة من التغذية الراجعة المقدمة حولها.

 التعقيب على الدراسات السابقة 

دة من خالل مراجعة األدبيات السابقة يالحظ أن أهداف هذه الدراسة من دراسة واقع القيا

الخادمة لدى قادة المدارس و التنمية المهنية للمعامين توافقت مع العديد منها إال أن الهدف العام 
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حلبي و هو الأشف عن أثر القيادة الخادمة في التنمية المهنية للمعلمين لم يتوافق إال مع دراسة 

و اختلفت الدراسات السابقة عن هذه الدراسة في مجتمعاتها و الدول التي طبقت فيها  (.8102)

نظرهم و التي ( 8108فنالحظ أن الدراسة الوحيدة التي تمت في السعودية هي دراسة الغامدي )

( والتي شملت مديري 8108شملت أليات التربية بالجامعات السعودية و دراسة السريحي )

( و التي شملت المعلمين الجدد في 8100بمحافظة جدة و دراسة البلوي ) المدارس الحأومية

وتشابهت معظم هذه الدراسات مع الدراسة الحالية في أداة الدراسة حيث . منطقة تبوك التعليمية

استخدمت االستبانة في جمع البيانات األساسية للدراسات السابقة. أما عن نتائج هذه الدراسة فقد 

( التي أأدت على 8102لى حد ما مع نتائج الدراسة الحالية أدراسة حلبي )جاءت متوافقة إ

العالقة اإليجابية بين القيادة الخادمة و التنمية المهنية للمعلمين. هذا و قد اختلفت نتائج هذه 

( اللتان أأدتا على توفر أبعاد 8100( و البلوي )8108الدراسة مع نتائج دراستي السريحي )

 ة للمعلمين في المدارس السعودية بدرجة مرتفعة. التنمية المهني

 الطريقة و اإلجراءات

و حيث  التحليليم منهج البحث الوصفي استخدلتحقيق أهداف هذه الدراسة, تم ا

 ُبعددراسة األساسية للبيانات اللجمع  ة أدداة للدراسة مأونة من محورين أساسييناستخدمت استبان

 .وثباتها اصدقهمن التحقق 
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 و عينتها  الدراسة مجتمع

بينبع  للبنين مدارس التعليم العامفي العاملين تضمن مجتمع الدراسة جميع المعلمين  

للعام  إدارة التعليم العام بينبع الصناعيةإحصائية حسب  معلماً  (830)والبالغ عددهم الصناعية 

   .هـ 0440-0441الدراسي 

و تم اختيار عينة الدراسة عشوائيًا من مدارس البنين في ينبع الصناعية حيث بلغ حجم 

و  (0.05)مع هامش خطد  Morgan & Krejcie (1970)حسب معادلة  (263)العينة 

 و في ما يلي توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات الديمغرافية.  . (0.95)مستوى ثقة

 الدراسة وفقًا للمتغيرات الديمغرافيةتوزيع أفراد عينة : (1)الجدول 

 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير

 المؤهل العلمي
 %17.5 145 ماجستير

 %82.5 685 بكالوريوس

 سنوات الخبرة

 %26.7 222 خمس سنوات فاقل
 %21.7 180 سنوات 01 – 5

 %34.3 285 سنة 00-05
 %17.3 143 سنة 05أكثر من 

 أداة الدراسة

المدارس  و التنمية  قادةقام الباحث بتطوير أداة لقياس أل من أبعاد القيادة الخادمة لدى 

من وجهة نظر المعلمين حيث تم تصميم هذه اإلستبانة بناًء على دراسات أل  المهنية للمعلمين

 82تأون محور القيادة الخادمة من . Paganelli et al., (2017)و  (2014)من الغامدي 
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و تم استخدام .  فقرات 2ون من أأبعاد, أما محور التنمية المهنية فقد ت يةموزعة على ثمانفقرة 

 .  التدأد من صدق و ثبات األداة ُبعدو ذلك مقياس ليأرت الخماسي لترتيب فقرات اإلستبانة 

 اإلستبانةثبات و  صدق

مجموعة من للتدأد من صدق محتوى اإلستبانة فقد تم عرضها بشألها األولي على 

مدى في مجال اإلدارة المدرسية و ذلك ألخذ أرائهم حول المحأمين من ذوي االختصاص والخبرة 

 لسالمة اللغوية وباإلضافة إلى ا مناسبة األداة من حيث مالءمتها للهدف والدقة والصياغة 

المحأمون بعض من األأاديميين العاملين في قسم اإلدارة التربوية في جامعة  شملو  .الوضوح

قام الباحث بالتحقق من الصدق البنائي و قد الملك سعود في المملأة العربية السعودية. 

خالل إيجاد معامل االرتباط بيرسون بين أل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الألية لإلستبانة من 

معامالت االرتباط بين أل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الألية  تراوحتقد  و على المقياس.

جميع الفقرات على المقياس  باإلضافة إلى أن(, 0.548 – 0.253على المقياس تراوحت بين )

على أن  اً مؤشر  مما يعد(, 0.05( و)0.000ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )جاءت 

 قياس.لالمقياس يتمتع بمؤشرات صدق بنائي مرتفعة تدلل على مدى صالحيته ل

( من 15و لقياس ثبات المقياس فقد تم توزيع اإلستبانة على عينة استطالعية تبلغ )

ثبات وذلك من خالل استخدام االتساق الداخلي, حيث المن دالالت خارج عينة الدراسة للتحقق 

 ( وهي قيمة مرتفعه جدًا.0.845بلغت قيمة معامل الثبات ) ولفا, أونباخ تم استخدام معادلة أر 
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  النتائج

ما درجة ممارسة قادة مدارس أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول و الذي ينص على اآلتي: "

 "لقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين؟ألبعاد االتعليم العام بينبع الصناعية 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية أواًل تم لإلجابة عن هذا السؤال, 

لقيادة الخادمة من األبعاد درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام بينبع الصناعية و والرتب 

 ( ذلك.2, ويظهر الجدول )ُبعد لألداة و لأل وجهة نظر المعلمين على المستوى الألي

درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام بينبع و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب : (2)الجدول 
 ُبعدلألداة و لأل  لقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين على المستوى الألياألبعاد الصناعية 

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 1.07 4.15 الدعم ُبعد 7 1
 مرتفعة 1.06 4.03 اإلشراف ُبعد 1 2
 مرتفعة 1.04 4.00 التواضع ُبعد 2 3
 مرتفعة 0.57 3.98 التمأين ُبعد 8 4
 مرتفعة 1.02 3.79 الواقعية ُبعد 3 5
 متوسطة 0.80 3.54 المحاسبة ُبعد 6 6
 متوسطة 0.79 3.50 التسامح ُبعد 5 7
 متوسطة 0.57 3.05 الشجاعة ُبعد 4 8

درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام بينبع الصناعية ألبعاد القيادة 
 مرتفعة 1.07 3.75 ككل الخادمة من وجهة نظر المعلمين

ألبعاد درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام بينبع الصناعية ( أن 2يتضح من الجدول )

و انحراف  (3.75)جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي  المعلمينلقيادة الخادمة من وجهة نظر ا

الدعم فقد جاء في المرتبة األولى بدرجة مرتفعة و بمتوسط  ُبعد. أما يتضح أن (1.07)معياري 
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اإلشراف بمستوى  ُبعد. و جاء في المرتبة الثانية (1.07)و انحراف معياري  (4.15)حسابي 

الشجاعة في  ُبعدبينما جاء  ,(1.06)و انحراف معياري  (4.03) مرتفع و متوسط حسابي

  .(0.57)و انحراف معياري  (3.05)الترتيب األخير بدرجة متوسطة و بمتوسط حسابي يساوي 

درجة ممارسة قادة و حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب تم ثانيًا 

لقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين, أبعاد الفقرات مدارس التعليم العام بينبع الصناعية 

 ذلك.( 3)ويظهر الجدول 

درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام بينبع و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب : (3)الجدول 
 لقيادة الخادمة من وجهة نظر المعلمين أبعاد فقرات لالصناعية 

رقم  الرتبة
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 اإلشراف ُبعدأواًل: 

1 2 
يتبنى مدير المدرسة تطبيق رؤية طويلة المدى 

 مرتفعة 1.05  4.29 للمستقبل.

2 1 
يؤأد مدير المدرسة على أهمية الترأيز على تحقيق 

 مرتفعة 1.13 4.01 الصالح العام للمؤسسة أأل.

تحملنا المسؤولية المجتمعية عند يؤأد على أهمية  3 3
 أدائنا لمهام عملنا المختلفة.

 مرتفعة 1.13 3.8

 التواضع ُبعدثانيًا: 

يستخلص مدير المدرسة الدروس المستفادة مما يوجه  4 1
 له من انتقادات في العمل.

 مرتفعة 1.41  4.7

يقر مدير المدرسة بما يرتأبه من أخطاء أمام رؤسائه  6 2
 في العمل.

 مرتفعة 1.32  4.1

3 7 
يتعلم مدير المدرسة من تباين واختالف آراء ووجهات 

 مرتفعة 1.44 4.02 نظر اآلخرين.

4 8 
يحاول مدير المدرسة التعلم من نقد اآلخرين 

 مرتفعة 1.38  3.8 ويستخلص الدروس المستفادة.
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5 5 
يحاول مدير المدرسة التعلم من األخطاء واالنتقادات 

 متوسطة 1.09 3.4 من جانب مرؤوسيه في العمل.الموجهة إليه 

 الواقعية ُبعدثالثًا: 

1 11 
يعبر مدير المدرسة عن مشاعره وآرائه الذاتية حتى إذا 
ترتب على ذلك نتائج وتداعيات سلبية غير مرغوب 

 فيها
 مرتفعة 0.56  4.25

2 10 
يتدثر مدير المدرسة باألشياء التي يراها تحدث حوله 

 مرتفعة 0.36 4.2 العملفي بيئة 

يتحلى مدير المدرسة بالشفافية واالنفتاح في التعبير  9 3
 عن نقاط ضعفه

 متوسطة 1.56 3.6

يظهر مدير المدرسة مشاعره وآرائه الحقيقية تحاه  12 4
 العاملين اآلخرين

 متوسطة 1.33 3.1

 الشجاعة ُبعدرابعًا: 
 متوسطة 71.0 3.1 تبين له خطؤهايتراجع مدير المدرسة عن قراراته إن  15 1

يبذل مدير المدرسة قصارى جهده لتحقيق ما يراه  14 2
 صوابا من وجهة نظره

 متوسطة 0.78  3.04

3 13 
يتحمل مدير المدرسة المخاطر المتوقعة ولو لم 

 متوسطة 73.0 3.01 يحصل على الدعم الالزم لذلك

 التسامح ُبعدخامسًا: 

1 16 
سهام النقد إلى اآلخرين بسبب يوجه مدير المدرسة 

 مرتفعة 1.19 4.1 األخطاء التي يرتأبونها في العمل

 متوسطة 1.05 3.2 ال يتجاهل مدير المدرسة أخطاء اآلخرين الماضية 18 2

3 17 
يتعامل مدير المدرسة بطريقة صارمة مع األفراد الذين 

 متوسطة 1.13 3.2 يعارضونه في بيئة العمل

 المحاسبة ُبعدسادسًا: 

1 21 
يحملني مدير المدرسة المسؤولية عن المداخل المتبعة 

 مرتفعة 1.05 3.8 في أداء مهام العمل الوظيفي

يحملني مدير المدرسة المسؤولية عن االرتقاء بمستوى  20 2
 أدائي في العمل

 متوسطة 1.22 3.56

 متوسطة 1.21 3.26 يحملني مدير المدرسة المسؤولية في أداء العمل 19 3
 الدعم ُبعدسابعًا: 

 مرتفعة 1.04 4.15يسعى مدير المدرسة للحصول على التقدير مقابل  23 1
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 األشياء التي يقدمها لألخرين
 مرتفعة 1.00 4.12 يقدم مدير المدرسة الدعم و المساعدة لالخرين 22 2
 مرتفعة 1.22 4.2 يستمتع مدير المدرسة بنجاح زمالئه في العمل 24 3

 التمكين ُبعدثامنًا: 

1 25 
يزودني مدير المدرسة بالمعلومات الالزمة النجاز 

 مرتفعة 1.35 4.1 مهامي

 مرتفعة 1.26 3.85 يساعدني مدير المدرسة على تطوير ذاتي 27 2

يشجعني مدير المدرسة على استغالل مواهبي و  26 3
 توظيفها في عملي

 مرتفعة 1.35 4

يتبنى مدير المدرسة تطبيق رؤية طويلة المدى الفقرة "( أن 3الجدول ) منيظهر 

مما يدل على اهتمام  في  ُبعد اإلشرافاإلشراف جاءت في المرتبة األولى  ُبعد" في للمستقبل

المدراء في ينبع الصناعية بالتخطيط المستقبلي و إدراك المعلمين لهذا الجانب. أما جاءت الفقرة 

" في المرتبة المستفادة مما يوجه له من انتقادات في العمليستخلص مدير المدرسة الدروس "

األولى في ُبعد التواضع مما يدل على تقبل قادة المدارس بينبع الصناعية للنقد بشأل عام. أما 

يعبر مدير المدرسة عن مشاعره وآرائه الذاتية حتى إذا ترتب في بعد الواقعية فقد جاءت الفقرة "

" في المرتبة األولى و هذا ما يمأن االستدالل لبية غير مرغوب فيهاعلى ذلك نتائج وتداعيات س

يتراجع رس التعليم العام بينبع الصناعية. و جاءت الفقرة "المناخ الديمقراطي ضمن مدابه على 

بينما جاءت الفقرة " بالمرتبة األولى في ُبعد الشجاعة مدير المدرسة عن قراراته إن تبين له خطؤها

" في ُبعد المدرسة سهام النقد إلى اآلخرين بسبب األخطاء التي يرتأبونها في العمليوجه مدير  "

يحملني مدير المدرسة المسؤولية عن المداخل المتبعة في أداء  التسامح بالمرتبة األولى و الفقرة "

سة يسعى مدير المدر  " في ُبعد المحاسبة في المرتبة األولى. و جاءت الفقرة "مهام العمل الوظيفي

عد الدعم و أخيرًا جاءت " األولى في بُ للحصول على التقدير مقابل األشياء التي يقدمها لألخرين



 

26 
 

" في المرتبة األولى في ُبعد يزودني مدير المدرسة بالمعلومات الالزمة النجاز مهامي الفقرة "

 التمأين.

دارس التعليم العام م التنمية المهنية للمعلمين في اإلجابة عن السؤال الثاني: ما هو مستوى

  هم؟بينبع الصناعية من وجهة نظر 

و حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب تم  لإلجابة عن هذا السؤال

, مستوى التنمية المهنية للمعلمين في مدارس التعليم العام بينبع الصناعية من وجهة نظرهم

 ذلك.( 4)ويظهر الجدول 

مستوى التنمية المهنية للمعلمين في مدارس و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب : (4)الجدول 
 التعليم العام بينبع الصناعية من وجهة نظرهم

 الرتبة
رقم 
 الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 الدرجة المعياري

يقوم مدير المدرسة بالتفاوض على التغييرات في  8 1
 مع األطراف المتضررةالمدرسة 

 مرتفعة 1.15 4.10

 مرتفعة 1.21 3.86 لدى مدير المدرسة روابط فعالة مع بيئته الخارجية 2 2

3 3 
يدرك مدير المدرسة أن التغيير يتجسد في الخوف 

 مرتفعة 1.22 3.84 والشعور بالخسارة واالضطرابات في المدرسة

4 6 
الفعال من يضمن مدير المدرسة التدريس والتعلم 

 مرتفعة 1.05 3.72 خالل تطوير المعلمين وتمأينهم.

ينظم مدير المدرسة ورش عمل من أجل شرح تدثير  4 5
 التغييرات المتوخاة على المدرسة وجوانبها

 متوسطة 1.32 3.04

6 9 
يوفر مدير المدرسة التوجيه للمعلمين والطالب حول 

وبيانات المعايير المطلوبة لتحقيق رؤية المدرسة 
 المهمة

 متوسطة 1.41 3.04

7 7 
دارة التغييرات في  يقوم مدير المدرسة بتخطيط وا 

 متوسطة 1.38 3.04المدرسة بعناية ويقوم بإدخالها تدريجيًا حتى ال يتم 
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 تعطيل البرامج التشغيلية للمدرسة

8 5 
يشجع مدير المدرسة العمل الجماعي في المدرسة 

 متوسطة 1.44 2.82 وتعزيز التعاون

9 1 
يعمل مدير المدرسة على تمأيني من التأيف مع 

 منخفضة 1.09 1.95 التغيرات في وضع المدرسة

مستوى التنمية المهنية للمعلمين في مدارس التعليم العام بينبع 
 ككل الصناعية من وجهة نظرهم

 متوسطة 1.25 3.26

بشأل عام بمستوى متوسط التنمية المهنية للمعلمين جاء ( أن 4و يظهر من الجدول )

و جاءت الفقرة . و بدرجة متوسطة (1.25( و انحراف معياري يبلغ )3.26بمتوسط حسابي )

يقوم مدير المدرسة بالتفاوض على التغييرات في المدرسة مع األطراف التي تنص على "

درجة ( و ب1.15( و انحراف معياري )4.10" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي يبلغ )المتضررة

" في المرتبة الثانية لدى مدير المدرسة روابط فعالة مع بيئته الخارجية مرتفعة و يليها الفقرة "

( مرتفعة. أما في المرتبة األخيرة 1.21( و انحراف معياري بمقدار )3.86بمتوسط حسابي يبلغ )

" المدرسة يعمل مدير المدرسة على تمأيني من التأيف مع التغيرات في وضعفقد جاءت الفقرة "

 ( و بدرجة منخفضة. 1.09( و انحراف معياري بمقدار )1.95بمتوسط حسابي يبلغ )

اإلجابة عن السؤال الثالث: ما مدى تأثير أبعاد القيادة الخادمة على التنمية المهنية للمعلمين 

 ؟مدارس التعليم العام بينبع الصناعيةفي  وجهة نظر المعلمينمن 

التنمية المهنية  وبعاد القيادة الخادمة درجة ممارسة قادة المدارس ألمعامل ارتباط بيرسون بين : (5) الجدول
 نظر المعلمينفي مدارس التعليم العام بينبع الصناعية من وجهة للمعلمين 

 التنمية المهنية للمعلمين  

 مستوى الداللة معامل ارتباط بيرسون 

 0.000 0.55 الدعم ُبعد ةمداخلاة دياقلا
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 0.000 0.558 اإلشراف ُبعد
 0.000 0.491 التواضع ُبعد
 0.000 0.503 التمكين ُبعد
 0.320 0.558 الواقعية ُبعد
 0.000 0.521 المحاسبة ُبعد
 0.091 0.181 التسامح ُبعد
 0.000 0.62 الشجاعة ُبعد

التمأين و المحاسبة و ( بدن أل من ُبعد الدعم و اإلشراف و التواضع و 5يبين الجدول )

الشجاعة لها تدثير ذو داللة إحصائية على التنمية المهنية للمعلمين في مدارس التعليم العام 

(, بينما ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية 0.05, حيث بلغ مستوى الداللة أقل من )بينبع الصناعية

الصناعية, حيث بلغ مستوى في مدارس التعليم العام بينبع  لأل من بعدي التسامح و الواقعية

 . (0.05الداللة أأثر من )

هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية بين درجة ممارسة قادة مدارس اإلجابة عن السؤال الرابع: 

في التنمية المهنية للمعلمين  عالقتهاالتعليم العام بينبع الصناعية ألبعاد القيادة الخادمة و 

 سنوات الخبرة(؟ و يعزى إلى )المؤهل العلمي

والمتعلق بمتغير المؤهل العلمي, تم حساب قيمة )ت(  الرابعلإلجابة على السؤال 

التعليم العام بينبع الصناعية  مدارسدرجة توافر أبعاد القيادة الخادمة لدى قادة لودرجات الحرية 

واستخدام  تعزى لمتغير المؤهل العلمي, من وجهة نظر المعلمين و اثرها في التنمية المهنية

داللة الفروق بين المجموعتين )بأالوريوس, ماجستير(, وذلك للتعرف  يجادال (T-Test)اختبار 

( 4على ما إذا أانت الفروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير المؤهل العلمي, ويظهر الجدول )

 ذلك.
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لدرجة توافر أبعاد القيادة الخادمة لدى قادة مدارس  ( لفحص داللة الفروقT-Testاختبار )نتائج (: 6الجدول )
تعزى لمتغير المؤهل و التي التعليم العام بينبع الصناعية من وجهة نظر المعلمين و اثرها في التنمية المهنية 

 العلمي

 العدد الفئة المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري

درجات 
 الحرية

 الداللة
 اإلحصائية

المؤهل 
 العلمي

 0.66 3.13 67 ماجستير
-6.316 301 0.310 

 0.65 3.17 315 بكالوريوس

درجة لتوجد فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية ال يالحظ من الجدول أعاله أنه 

التعليم العام بينبع الصناعية من وجهة نظر  مدارستوافر أبعاد القيادة الخادمة لدى قادة 

توجد فروق ال يالحظ أنه أما  .المعلمين و اثرها في التنمية المهنية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 مدارسدرجة توافر أبعاد القيادة الخادمة لدى قادة لذات داللة إحصائية في المتوسطات الحسابية 

ة نظر المعلمين و اثرها في التنمية المهنية تعزى لمتغير التعليم العام بينبع الصناعية من وجه

 (.α ≤ 0.05عند مستوى الداللة ) المؤهل العلمي

أثر ذو داللة إحصائية بين درجة ممارسة قادة مدارس التعليم و لمعرفة إذا أان هنالك 

يعزى إلى سنوات  العام بينبع الصناعية ألبعاد القيادة الخادمة و أثرها في التنمية المهنية للمعلمين

الخبرة, سنوات المتغيرات األساسية و  بين(ANOVA) تم استخدام اختبار تحليل التباين الخبرة

 .وضح ذلكي( 7) والجدول 

 لمتغير سنوات الخبرة وفقاً نتائج اختبار تحليل التباين (: 7الجدول )

 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

اختبار 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

 0.341 1.354 1.235 4 4.875 بين المجموعات
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 1.011 463 303.658 داخل المجموعات
  376 508.453 المجموع

ة إحصائية بين درجة ممارسة قادة اللق ذات دو يوجد فر  أنه ال( 7)يوضح الجدول 

مدارس التعليم العام بينبع الصناعية ألبعاد القيادة الخادمة و أثرها في التنمية المهنية للمعلمين 

 .(0.341الداللة اإلحصائية ) ( و1.354بلغت قيمة اختبار ف )يعزى إلى سنوات الخبرة حيث 

 الخالصة

 خلصت الدراسة إلى نتائج عدة من أهمها: 

بينبع الصناعية تتم ممارسة أبعاد القيادة الخادمة من قبل قادة مدارس التعليم العام  .0

 بدرجة مرتفعة من وجهة نظر المعلمين 

الدعم من أهم أبعاد القيادة الخادمة لدى قادة مدارس التعليم العام بينبع  ُبعديعد  .8

, التمأين, و ضعي اإلشراف و التواُبعدالصناعية من وجهة نظر المعلمين يليه أل من 

 . عد الشجاعةو أخيرًا بُ  التسامح, و المحاسبة, و الواقعيةو 

يبلغ مستوى التنمية المهنية للمعلمين في مدارس التعليم العام بينبع الصناعية مستوى  .3

 .متوسط 

ُبعد الدعم و اإلشراف و التواضع و التمأين و  لأل منتدثير ذو داللة إحصائية هنالك  .4

المحاسبة و الشجاعة على التنمية المهنية للمعلمين في مدارس التعليم العام بينبع 

 الصناعية
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ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لأل من بعدي التسامح و الواقعية على التنمية المهنية  .7

 للمعلمين في مدارس التعليم العام بينبع الصناعية

ة إحصائية بين درجة ممارسة قادة مدارس التعليم العام بينبع اللق ذات دو يوجد فر  ال .2

في التنمية المهنية للمعلمين يعزى إلى  عالقتهاالصناعية ألبعاد القيادة الخادمة و 

 و المؤهل العلمي. سنوات الخبرة 

 التوصيات

 في ضوء النتائج السابقة, توصي هذه الدراسة باألتي: 

على تمأين قادة المدارس من إجراء اإلصالحات الالزمة و التي من العمل  .0

 . شدنها تحسين التنمية المهنية للمعلمين في مدارس التعليم العام بينبع الصناعية

و تبيانها للمعلمين  المدارس لقادةاإلهتمام بتوضيح المسؤوليات و الصالحيات  .8

 . إلزالة أي لبس في هذا المجال

تعزيز ما يمأن أن يحسن مستوى التنمية المهنية للمعلمين في مدارس التعليم  .3

العام بينبع الصناعية من تعزيز أبعاد الشجاعة و المحاسبة لدى قادة المدارس 

 .فيها 

إجراء المزيد من الدراسات التي من شدنها البحث في طرق تحسين التنمية  .4

 .و في مناطق مختلفة  المهنية للمعلمين بشأل عام في بيئات مختلفة

ثر أنماط القيادة األخرى في التنمية المهنية للمعلمين بمدارس التعليم العام دراسة أ .7

 . بينبع الصناعية
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 العربية المراجع 

 توافر درجة(. 8102. )علي بن راشد بن سعيدإبراهيم, حسام الدين السيد محمد و الشهومي, 

 سلطنة في الظاهرة بمحافظة األساسي التعليم مدارس مديري لدى الخادمة القيادة أبعاد

 التربوية للدراسات الدولية مجلةال. (Laub Modle) لوب نموذج ضوء في ُعمان

 072-032(, ص ص 0(, العدد )4, المجلد )والنفسية

(. القيادة الخادمة في المدارس 8111أبو تينة, عبد اهلل؛ خصاونة, سامر؛ الطحاينة, زياد )

. مجلة العلوم التربوية دراسة استطالعية –األدنية أما يدرأها المعلمون والمديرون 

 , جامعة الزرقاء, األردن.والنفسية

هني لمعلمي الحلقة األولى (. دور الموجه التربوي في النمو الم8100أبو شاهين, دالل أحمد. )

مجلة دراسة ميدانية آلراء المعلمين في محافظة القنيطرة. -من مرحلة التعليم األساسي

 (4(, العدد )81, المجلد )جامعة دمشق

دور المشرف التربوي في تنمية المعلمين الجدد مهنيا في منطقة م(. 8100البلوي, مرزوقة. )

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة مؤتة, األردن. تبوك التعليمية من وجهة نظرهم
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, مرأز الخبرات المهنية 8. ط كيف تصبح مدربًا فعااًل و محترفاً م(. 8118توفيق, عبد الرحمن )

 لإلدارة, القاهرة

التعليم في المملكة العربية ( 8114الحامد, محمد, زيادة, مصطفى, بدر, متولي, نبيل )

( مأتبة الرشد, الرياض, المملأة 8)ط شراق المستقبل.السعودية: رؤية الحاضر واست

 العربية السعودية.

. دار االعتماد المهني للمعلم مدخل تطوير التعليم(, 8112حسن, أحالم والقرجاني, محمود )

 الجامعة الجديدة, اإلسأندرية, مصر.

درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية الثانوية في محافظات شمال  م(.8102حلبي, منال )

الضفة الغربية للقيادة الخادمة وعالقتها بالتنمية المهنية للمعلمين من وجهات نظر 

. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح الوطنية, نابلس مديريها و معلميها

 فلسطين

لمدرسة بصفته مشرفًا مقيمًا في التنمية المهنية درجة ممارسة مدير ا( 8104حمد,إلهام )

. للمعلمين في المدارس الخاصة في الضفة الغربية من وجهات نظر المعلمين فيها

 )رسالة ماجستير غير منشورة(, جامعة النجاح الوطنية, نابلس, فلسطين

ة أم القرى , مؤسسالتطوير المهني في المؤسسات التعليمية الحديثةم(. 8111الديب, إبراهيم )

 0للترجمة و التوزيع, ط 
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درجة توافر آليات التنمية المهنية المسدامة لمديري م(. 8108السريحي, منصور عتيق. )

. )رسالة ماجستير غير المدارس الحكومية بمحافظة جدة و الصعوبات التي تواجهها

 منشورة(. جامعة أم القرى, المملأة العربية السعودية. 

. دار صفاء للنشر والتوزيع, (0ط) القيادة التربوية )مفاهيم وآفاق(.م(. 8108السعود, راتب. )

 عمان, األردن.

واقع إعداد معلم الصفوف األولى بالمملأة العربية السعودية من (. 8101) .ناصر ,السلمي

العام  –وجهة نظر معلمي الصفوف األولى ومديري المدارس االبتدائية بمحافظة جدة 

 (38, العدد )تكنولوجيا التربية : دراسات وبحوثة, دراسة ميداني 0437/0432الدراسي 

, استراتيجيات اإلدارة المدرسية في ضوء االتجاهات المعاصرةم(. 8100الصالحي, نبيل )

 الخبادرية للنشر والتوزيع, عمان, األردن.

ات غزة درجة االنتماء المهني لدى مديري المدارس الثانوية لمحافظم(. 8101عيادة, أسامة )

, )رسالة ماجستير غير منشورة(, الجامعة االسالمية, غزة, وعالقتها بالرضا الوظيفي

 فلسطين.

المدارس الثانوية  درجة توافر سمات القائد الخادم لدى مديري م(.8104الغامدي, بندر علي. )

. )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة أم القرى, المملأة العربية بمدينة الطائف

 السعودية
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التنمية المهنية لعضو هيئة التدريس في كليات التربية  م(.8108الغامدي, عمير بن سفر. )

-بالجامعات السعودية في ضوء المجلس الوطني األمريكي إلعتماد تعليم المعلمين

 . )رسالة دأتوراه غير منشورة(. جامعة أم القرى, المملأة العربية السعوديةتصور مقترح

أسباب التوتر النفسي لدى عينة من المعلمين األردنيين العاملين في ( 8111)محافظة, سامح

. المؤتمر محافظات الجنوب ) الكرك, الطفيلة, معان, العقبة( دراسة ميدانية تحليلية

التعليم وتحديات القرن الحادي والعشرين, ألية العلوم التربوية, جامعة  –التربوي األول 
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