
 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581جامعة األزهر، العدد: ) مجلة كلية التربية،
 

 -963- 

 
 
 

 واقع تطبيق املشرفني الرتبويني للقيادة اخلادمة 
 "دراسة ميدانية" يف مكتب التعليم بأبها

 
 
 
 

 إعداد
 بن مفرح علي عسريي ى/ حييأ

 كلية الرتبية - ماجستري اإلدارة واإلشراف الرتبوي
 اململكة العربية السعودية-أبها -جامعة امللك خالد

 
 
 

 
 

 



 "دراسة ميدانية" واقع تطبيق المشرفين التربويين للقيادة الخادمة في مكتب التعليم بأبها
 يحيى بن مفرح علي عيسىأ/ 

 

 -972- 

 "دراسة ميدانية"للقيادة الخادمة في مكتب التعليم بأبها واقع تطبيق المشرفين التربويين 
 بن مفرح علي عسيري  ىيحي

، أبها ،جامعة الملك خالد، كلية التربية، اإلدارة واإلشراف التربوي  ماجستير، تخصص
 .المملكة العربية السعودية

 abuwajd2007@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 :مستخلص
 وهل تعرف تطبيق المشرفين التربويين للقيادة الخادمة بمكتب التعليم بأبها،  البحث هدف
تطبيق المشرفين التربويين في المكتب للقيادة  درجة في إحصائية داللة ذات فروق  هناك

البحث.  عينة نظر وجهة البحث )المرحلة،  المؤهل،  التخصص(؟ من الخادمة لمتغيرات
 استبانة وتطبيقها عن عبارة البحث أداة بناء وتم الوصفي المنهج الباحث استخدم وقد
( ما بين معلمٍ ومرشدٍ طالبٍي ووكيلٍ وقائد في المدارس التابعة للمكتب 293) عينة على
 برنامج الباحث استخدم كما ه، 7321/7321من العام الدراسي  الثاني الفصل خالل

(SPSS) تطبيق المشرفين  أن   إلى النتائج توصلت اإلحصائية. وقد حثالب عمليات إلجراء
 عدم التربويين في مكتب التعليم بأبها للقيادة الخادمة كانت بدرجة متوسطة،  كما أظهرت

مكتب  أوصى خاللها في جميع األبعاد مع المتغيرات. ومن إحصائيا   دالة فروق  وجود
دة الخادمة واستحداث برامج تدريبية على بإعداد استراتيجية لتطبيق القيا التعليم بأبها

الوعي بها،  وإنشاء مركز للعمل التطوعي. كذلك التشجيع  مستوى  القيادة الخادمة لرفع
على عمل دراسات مستفيضة في القيادة الخادمة،  ورصد جائزة سنوية ألفضل مبادرة في 

ة ارات الصادر ذلك،  وافتتاح إدارات شورية للمعلمين إلبداء وجهات نظرهم في القر 
لراغبين في وعقد لقاءات تعريفية عن ُبعد للمستفيدين وا والمساهمة في صنعها،
 البحث اقترح وتخصيص منتديات خارج الدوام الرسمي. كمااالستشارات النفسية، 

 في المستقبل القريب. تستحق البحث موضوعات
 .الخادمة القيادة ة، ، القيادإلشراف التربوي،  المشرف التربوي االمفتاحية:  الكلمات
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Abstract" 

The objective of the research is to know the application of 
educational supervisors for the leadership of the office in Abha. 
Are there any differences in the degree of application of the 
educational supervisors in the office for the leadership of the 
research variables (stage, qualification, specialization)? The 
researcher used the descriptive approach and tool was built on a 
sample and applied to a sample (392) between a teacher, a student 
counselor, an agent and a leader in the schools of the office during 
the second semester of the academic year 1437/1438 H. The 
researcher used the (SPSS) program to conduct statistical 
searches. The results found that the application of educational 
supervisors in the Abha Education Office for the servant 
leadership was of a medium degree, and there were no statistically 
significant differences in all dimensions with the variables. 
Through which the Office of Education recommended that Abha 
prepare a strategy for the implementation of the leadership of the 
servant and the development of training programs for the 
leadership to raise awareness and establish a center for volunteer 
work. As well as to encourage the work of extensive studies in the 
leadership of the servant, and the monitoring of an annual award 
for the best initiative in this, and the opening of departments 
teachers to express their views in the decisions issued and 
contribute to the manufacture and held remote meetings for 
beneficiaries and interested in psychological counseling, and the 
allocation of forums outside the office. The research also 
suggested topics worth exploring in the near future. 

Keywords: Educational supervision, educational supervisor, 
leadership, servant leadership. 
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 مقدمة البحث:
يمررر العررالم بتطررورات متسررارعة فرري شررتى المجرراالت،  ظهررر ذلررك جليررا  فرري االهتمررام 
باإلنسان بصفته محور التنمية الشاملة،  ولذلك اهتمت العديد من الدول ببنائره مرن خرالل 
اهتمامهرررا برررالتعليم والتنشرررية التربويرررة الصرررحيحة. وقرررد شرررهد النصررر  الثررراني مرررن القررررن 

ة جهررودا  مكثفررة لتطرروير المنظومررة التعليميررة،  وذلررك ألجررل االرتقرراء العشرررين بصررفة خاصرر
بمسررتوى التعلرريم والترري شررملت كافررة الجوانررب والترري مررن أهمهررا الطالررب والمررنهج والمعلررم 
واإلدارة المدرسية وبالمبنى المدرسي واإلشراف التربوي الفعال الذي يعتبر عملية قيادية فقد 

 . (Sergiovanni&Starratt,2007,p22)ذكر 
وما القائد إال المحفز الرئيس لألفراد من خالل تأثيره عليهم وتأثرهم به،  فهو يؤثر 
على دافعيتهم لألداء واتجاهاتهم النفسية ورضاهم عن العمل من خالل إشباع حاجاتهم 
ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم،  واالهتمام بهم وبما يصادفهم من مشكالت،  والحرص 

يولد لديهم شعورا  بالوالء. ومع ما تزخر به أدبيات القيادة من نماذج  على مصالحهم مما
إال أنه ظهر نمط من أنماط القيادة وهو القيادة الخادمة حيث ظهر في بداية السبعينيات 

( وأن القيادة الحقيقية هي ذات التأثير،  233،  ص.3173من القرن الماضي )ندا، 
ة الحقيقية ال تؤخذ من الموقع وليست متصلة أن القياد Greenleafومن ذلك استنتج 

 بالمهارة،  وإنما من رغبة الفرد لخدمة اآلخرين. 
لقد برز نمط القيادة الخادمة بسبب تنامي حاجرات العراملين إلرى العنايرة واالهتمرام،  
بخرالف األنمراط األخررى التري كانررت تركرز علرى رفرع مسررتوى االنتاجيرة وتحقيرق المزيرد مررن 

ية فالقائد الخادم يسعى دائما  لتمكين من معه من األفراد والعاملين ال السريطرة األرباح الماد
علرريهم واالسررتبداد برأيرره دونهررم،  والتشررجيع علررى المشرراركة وإبررراز اإلبررداع الررذي يمتلكونرره،  
كما أنه يستخدم اإلقناع معهم مبتعدا  عرن اإلكرراه لهرم،  فهرو يحررص علرى تحقيرق التوافرق 

لمنظمررة،  واضررعا  نصررب عينيرره دائمررا  مسرراعدة اآلخرررين مررن أجررل تحقيررق فرري اآلراء داخررل ا
أهررداف المنظمرررة،  ومرررن خرررالل دراسررات سرررابقة يتضررر  حاجرررة العرراملين إلرررى قائرررد يمتلرررك 

عنردما قردم  م 2003 عرام (Spears) سربيرزخصرائص القائرد الخرادم التري تحردث عنهرا 
 أساسرا  لتطروير واعتبرهراوتبنرى خصرائص القيرادة الخادمرة العشررة  Greenleafكتابرات 
وحترى نتعررف علرى واقرع تطبيرق المشررفين التربرويين للقيرادة الخادمرة بشركل  الخرادم القائرد

 فعلي وامتالكهم لهذه الخصائص 
 
 



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581جامعة األزهر، العدد: ) مجلة كلية التربية،
 

 -979- 

 مشكلة وأسيلة البحث:
سبب التوسع الكبير في األجهرزة الحكوميرة وتعردد الوظرائ  والمسرميات إلرى ظهرور 

الحاصررل فرري مجررالي القيررادة واإلدارة،  ممررا أدى إلررى بعررا المشرركالت الترري رافقررت التطررور 
ظهور أنماط متعددة من القيادة والتي كان من أبرزهرا القيرادة الخادمرة،  وقرد أوصرى )عبرد 

( بضرورة زيرادة اهتمرام األجهرزة الحكوميرة والمنظمرات العربيرة 91،  ص.7321الرحمن ، 
ارسرتها واالسرتفادة منهرا فري تعزيرز والسعودية بدراسة القيادة الخادمة وكيفيرة تطبيقهرا ومم

( بأنره مرازال موضروع القيرادة 371،  ص.3173الرضا الوظيفي للعاملين. كما ذكر )ندا،  
الخادمرررة مفتوحرررا  أمرررام البررراحثين فررري العمرررل العربررري بمتغيررررات وتطبيقرررات متنوعرررة علرررى 

رات جديردة المنظمات المختلفة سرواء بعمرل أبحراث قرينرة لألبحراث األجنبيرة أو ابترداع متغير
( إلررى 13،  ص.3171وربطهررا مررع القيررادة الخادمررة. وأيضررا  تطرررق )ميلشررير وبوسرركو، 

موضررروع القيرررادة الخادمرررة حيرررث خلصرررا بأنررره ال ينبغررري أن تهررريمن السرررلطة علرررى تصرررورنا 
للقيادة،  ألنهرا تمنرع الحركرة نحرو مسرتوى أعلرى مرن القيرادة. يجرب أن تكرون الخدمرة فري 

ألعضراء اآلخررين فري المنظمرة،  ممرا يسرهم فري تحقيرق نترائج جوهر النظام لتعزيز نجاح ا
إيجابية لجميع المعنيين. كمرا أوصريا برأن هرذا الرنمط مرن القيرادة ينبغري دراسرته نظريرا  فري 
بييات أخرى غير ربحية لتحديد ما إذا كانت خارجية أو هناك عوامل داخلية يمكرن أن ترؤثر 

 على فعاليتها. 
البحرررث والحاجرررة إلررى إجرررراء المزيررد مرررن األبحررراث لررذا شرررعر الباحررث بمشررركلة هررذا 

والدراسات في مجرال القيرادة الخادمرة وخصوصرا  حرول تطبيرق المشررفين التربرويين لهرا فري 
 مكتب التعليم بمدينة أبها. ويمكن صياغة أسيلة البحث كالتالي:

 ما واقع تطبيق المشرفين التربويين للقيادة الخادمة في مكتب التعليم بأبها؟  -1
توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين اسررتجابة أفررراد عينررة البحررث حررول واقررع هررل   -2

تطبيررق المشرررفين التربررويين للقيررادة الخادمررة فرري مكتررب التعلرريم بأبهررا تعررزى للمتغيرررات 
 التخصص(؟  -المرحلة  -)العمل الحالي
 أهداف البحث:
 هدف البحث إلى: 

 ادة الخادمة في مكتب التعليم بأبها.التعرف على واقع تطبيق المشرفين التربويين للقي -7
معرفة الفروق ذات داللة اإلحصائية بين استجابة أفراد عينة البحث تعزى للمتغيرات  -3

 التخصص( -المرحلة  -)العمل الحالي
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 أهمية البحث:
يستمد البحث أهميته مرن أن للمشررف التربروي ترأثير مهرم فري المنظومرة التعليميرة 

ة التعليمية وأيضا  بصفته قائدا  تربويرا . ونترائج البحرث تبرين الواقرع كونه أحد أركان المنظوم
الفعلي لتطبيق المشرفين التربويين للقيادة الخادمة كأحد أهم نظريات القيرادة الحديثرة. كمرا 

أنهرم سروف يتعرفرون علرى واقرع  حيث أنفسهم؛ للمشرفين التربويين أهمية أن لهذه الدراسة
 .تطبيقهم للقيادة الخادمة

 البحث: حدود
تطبيرق المشررفين التربرويين للقيرادة الخادمرة فري  واقرع البحرث هرذا الموضوعي: تناول الحد

االسررتماع،  والمشررافاة،   "القيررادة الخادمررة:  خصررائص ضرروء مكتررب التعلرريم بأبهررا. فرري
والتعرراط ،  والرروعي،  واإلقنرراع،  والتصرروير المفرراايمي،  ونفرراذ البصرريرة،  وتقررديم الخدمررة 

 ."ف(،  وااللتزام بنمو اآلخرين،  وبناء روح الجماعة )اإلشرا
 السرتطالع بمكترب التعلريم بأبهرا) العرام )بنرين التعلريم معلمري مرن البشري: عينرة الحد -7

 .تطبيق المشرفين التربويين لخصائص القيادة الخادمة حول واقع آرائهم
 أبها.التعليم ب على المدارس التابعة مكتب البحث تطبيق المكاني: تم الحد -3
 الدراسرري للعررام الثرراني الدراسرري الفصررل خررالل البحررث الزمرراني: ُطب ررق الحررد -2

 هر.7321/7321
 البحث: مصطلحات

: هو قائرد تربروي يسرعى إلرى تحسرين Educational Supervisorالمشرف التربوي  (7
العمليررة التعليميررة مسررتعينا  بررالكوادر التعليميررة،  ممررا يترتررب عليرره العمررل فرري عرردة مجرراالت 

. والترري تطررورت بتطررور اإلشررراف التربرروي ومهامرره الررذي تحررول مررن التفترري  إلررى ومهررام
 (.71،  ص.3112التوجيه ثم إلى اإلشراف وتسهيل التعليم والتعلم )عيده، 

ويعرررف الباحررث المشرررف التربرروي إجرائيررا : بأنرره القائررد التربرروي الررذي يقرروم بمتابعررة 
حسرينها وتجويردها والحررص علرى اسرتمراريتها وتقويم العملية التعليمية فنيا  وإداريا بهردف ت

 على الطريق الصحي  بما يحقق الجودة النوعية.
: نمررط جديررد مررن القيررادة يرردعو إلررى إيررالء Servant leadershipالقيررادة الخادمررة  (3

المررروظفين العنايرررة المتزايررردة وتلبيرررة حاجررراتهم بوصرررفها األولويرررة األولرررى للمنظمرررة )قطررريط 
 (.33،  ص.3171وآخرون،  
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يعرف الباحث القيادة الخادمة إجرائيا : بأنها نمط حديث من أنماط القيادة الخادمرة و 
يهررتم هيرره القائررد برراألفراد التررابعين ويرروليهم اهتمامرره الشخصرري ويلبرري حاجرراتهم ومتطلبرراتهم 

 ويشعرهم بأهميتهم البالغة بالنسبة للمؤسسة التي يتبعون لها جميعا .
 األول: اإلشراف التربوي  المبحث
 :التربوي  اإلشراف فهومم -7

التربوي من قبل المتخصصين وتختلر  عرن بعضرها بحسرب  اإلشراف تعريفات كثرت
 التري واكبرت تطرور اإلشرراف المصرطلحات الفتررة الزمنيرة التري ظهررت فيهرا بسربب بعرا

 تعاونيرة ( بأ نره: عمليرة77،  ص3113الماضرية فعرفره )الطعراني،  العقرود فري التربروي 
 منراهج،  عناصرره: مرن بجميرع التعَّلمري برالموق  التعليمري تعنرى منظَّمرة،  ديمقراطيرة
 فري المرؤثرة العوامرل دراسة تهدف وإدارة،  ومعلم،  وطالب،  وبيية،  وأساليب،  ووسائل، 

 العمليرة أهرداف تحقيرق أجل من وتنظيمها تحسينها للعمل على وتقييمها،  الموق ،  ذلك
( بأنه عملية تربوية تهردف إلرى 71،  ص7323،  التع لمية. كما عرفه )المغيدي التعليمية

مررد يررد العررون والمسرراعدة للمعلررم والطالررب مررن أجررل تطرروير وتسررهيل عمليررة التعلرريم والررتعلم 
بجميررع أبعادهررا،  وتحقررق نمررو التالميررذ الفكررري،  والمعرفرري والنفسرري والعرراطفي،  ويعرررف 

تابعرة وتقرويم العمليرة التعليميرة المشرف التربوي إجرائيا : بأنره القائرد التربروي الرذي يقروم بم
 فنيا  وإداريا بهدف تحسينها وتجويدها.

 :التربوي  اإلشراف أهداف -3
 إلرى تحسرين عامرة   بصرورة   السرعودية العربيرة المملكرة فري التربروي  اإلشراف يهدف

وذلرك بالترأثير فري جميرع  بييتهمرا وتطويرهما وكذلك تحسرين والتعليم التع لم عمليتي مستوى 
 أبررز يلري وهيمرا تواجههمرا،  التري المشكالت ومعالجة فيهما واالرتقاء بها ؤثرةالم العوامل

هرر،  تطروير 7321حسب الدليل التنظيمي لإلشراف التربروي األول  التربوي  أهداف اإلشراف
األداء المهنرررري للمشرررررفين التربررررويين والقيررررادة المدرسررررية والمعلمررررين ،  وبنرررراء شرررربكات 

صصرة وتعزيزهرا،  وتطروير نمراذج وأدوات اإلشرراف التربروي ومجتمعات التعلم المهنري المتخ
 والقيادة المدرسية،  واإلشراف على تدريس المناهج الدراسية وتوظي  وتحسين أدواتها.

 الخادمة: القيادة
 مفهوم القيادة -7

 األفراد سلوك في التأثير خاللها من يتم التي العملية القيادة بأنها هناك من عرف         
محددة. وبناء عليه  أهداف لتحقيق واضحة برغبة العمل على أجل تحفيزهم من والجماعات
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 علرى للعمرل ودفعهرم فريهم والترأثير والجماعرات األفرراد تحلريال  لسرلوك تتضرمن القيرادة فرإن
 ,Lambert) المبررت أمررا(. 73،  ص3173التنظيميرة. )غرالي،   األهرداف تحقيرق

2015,p13) ليعملروا المنظمرة فري الترابعين علرى أثيرالتر القيرادة "مهرارة فقرد رأى أن 
د لسران . وقرد ذكرر فريمسبقا  " محددة أهداف بحماس لتحقيق  العرر  المجلرد الثالرث )القرو 

ق،  نقيا)  مكران أن خلفهرا. هرذا يعنري من ويسوقها أمامها من الدابة هيقال: يقود الَسو 
هرم )ابرن منظرور، الخيرر،  ويكرون المرشرد ل علرى دلريال   يكرون  حترى المقدمرة فري القائرد
 برين الوصرل "حلقة ( أن القيادة31،  ص7323يرى )الكناني، (. كما 211،  ص7373
 علرى السريطرة ترتم طريقهرا وعرن وتصروراتها المسرتقبلية،  المؤسسرة وخطرط العراملين
 األهداف انجاز لتسهيل وهي السبيل األفراد،  ورعاية وتدريب تنمية وبها العمل،  مشكالت
( 22،  ص3173)الرذيابي،  وأشرار(. 71،  ص 3172. ")إبرراايم، "اوتحقيقهر المرسومة

 علرى واإلشرراف وإصرداره،  القررار التخراذ القائرد يمارسه الذي النشاط هي"القيادة:  أن إلى
 هردف لتحقيرق اآلخررين فري الترأثير طريق عن الرسمية السلطة باستخدام وذلك اآلخرين، 
 تحقيرق أجرل مرن الترابعين للتعراون  مالةواسرت الرسرمية السرلطة برين تجمرع فهري معرين، 
 ". الهدف
 مفهوم القيادة الخادمة: -3

 فري رغباتره مقاومرا   يعمرل القائرد تجعرل التري الوحيدة النظرية هي الخادمة ن القيادةإ
 مرن ينتظرر أن دون  يخردم فهرو ومنظمتره،  تابعيره الشخصرية لمصرلحة المكاسرب تحقيرق
 بزيرادة مفهومهرا في الخادمة بط القيادةوترت (Laub, 1999, p.30) يخدموه أن تابعيه
 برروح الفريرق،  والعمرل واإلبرداع الهردف،  ووضروح المنظمرات،  فري الثقرة مبردأ ممارسرة
 على الخادمة للقيادة األساسي المفهوم ( يقوم31،  ص7321الممي ز. )الشهري،  واألداء
 وخصوصرا   ، (Hall, 2010 , p.2) اآلخررين ورغبرات تتوافرق رغباتره القائرد يجعرل أن

 قائرد فري وكلمرة خدمرة كلمرة نررى  أن بالعرادة ولريس الرذات،  وحرب القروة عصرر في ونحن
 القائرد تقرديم على يركز الذي بمفهومها ذلك حققت الخادمة القيادة أن إال واحد،  مصطل 

مصرطل   أن مرن الررغم الشخصرية. وعلرى مصرالحه علرى ومنظمتره لمصرلحة تابعيره
 اسرتخدامه يمكرن أنره إلرى يشير العملي الواقع أن إال سلبية دالالت له يكون  )الخادمة( قد

 ينطروي  وإنمرا سلبيا   ليس وهذا المعنى آخرين،  إلى شيء تقديم أجل من العمل إلى ليشير
 فري يسرهم ممرا اآلخررين بالمسؤولية تجاه والشعور المصال  وتعزيز المساعدة تقديم على
 ,Tucci)(،  وقد أشار توشي: 12،  ص7321المنظمة. )عبد الرحمن،  مصلحة تحقيق

2013,p.3) قردراتهم المختلفرة،  بحسرب اآلخررين مرع التعامرل تعني الخادمة "أن القيادة 
. وتعررف القيرادة "والتوجيره األوامرر بإصردار االكتفراء عرن بعيردة تعاونيرة عمليرة وتعتبرر

ئررد برراألفراد الخادمررة إجرائيررا : بأنهررا نمررط حررديث مررن أنمرراط القيررادة الخادمررة يهررتم هيرره القا
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التابعين ويوليهم اهتمامه الشخصي ويلبي حاجاتهم ومتطلباتهم ويشرعرهم برأهميتهم البالغرة 
 بالنسبة للمؤسسة التي يتبعون لها جميعا .

 :الخادمة القيادة مبادئ -2
 الُبد   بل فقط،  اآلخرين ممارسات في التأثير يستطيع الذي الشخص القائد ديع ال

 ينتج مما القائد قناعة عن صادرة إيجابية مبادئ من تنبع زةمحف   ذلك ممارسات يتبع أن
 هو للقيادة األساسي والدور) 732م،  ص 2008عصفور،  (اآلخرين قناعة عنه

 المبادئ تلك هي القيادة نظريات من كثير مفهوم يحدد ومما المنظمة،  مبادئ ممارسة
 فهم خالل من الخادمة ةالقياد فهم فمن األهمية القائد،  ويمارسها عليها تقوم التي
د . (Hall, 2010, p.71) المبادئ وقياس  مبادئ يمارس أن  الذي الدراسات وتؤك 
(. فالقائد 21،  ص7321المنظمة )الشهري،  على إيجابي تأثير له يكون  الخادمة القيادة

تحفيزهم.  مع وتمكينهم له،  وتطويرهم،  الخادم يأخذ على عاتقه خدمة األفراد التابعين
 الخادم وممارساته. فالقائد القائد أخالق على وهي التي تنعكس عمله أساس لمبادئفا
ولذلك  بالحديث،  عنها تعبيره من أكثر بتطبيقها وممارستها المنظمة داخل المبادئ يعلن

 الباحثون  تبنى لُصنع القرارات. وقد ومركز قوة المعنويات،  ورفع للدافعية أساسا   فهو يوف ر
الخادمة  يومنا الحاضر عددا  من المبادئ للقيادة وإلى (Greenleaf) ينلي غر  من ابتداء  

،  3173( َو)غالي ، 39-21،  ص. ص7321وهي كما أوردها كل من )الشهري، 
 ( كاآلتي: 31-31ص.ص 
المنظمرات  فري الخادمرة القيرادة لتقيريم أداة (Laub, 1999) لرو  جريم عمرل       
 Servant Organizational"المنظمررات فرري الخادمررة القيررادة تقيرريم" وأسررماها

Leadership Assessment"   ويرمرز لهرا اختصرارا(SOLA) سرتة خرالل مرن وذلرك 
 المسرؤولية،  مشراركة المصرداقية،  المجتمرع،  بنراء تطرويرهم،  اآلخررين،  مبرادئ: تقردير
 (Farling, Stone and Winstone, 1999) وونستون  وستون  فارلنق القيادة. بنى

 لرديهم: الرييرة،  األساسرية المبرادئ وكانرت الخادمرة،  القيرادة تطبيقيرة لقيراس أداة
ر والثقرة،  والمصرداقية،   ,Russel and Stone)وسرتون  رسرل والخدمرة. كمرا طرو 

 قسمين: مبادئ إلى الخادمة القيادة مبادئ وقسموا الخادمة للقيادة عملي نموذج (2002
 والنزاهرة،  والصردق،  فهي: الريية،  وظيفيةال المبادئ أما مصاحبة،  وظيفية وخصائص

فهري:  المصراحبة والتمكرين. أمرا اآلخررين،  والريرادة،  وتقردير والقدوة،  والخدمة،  والثقة، 
 والسماع،  واإلقناع،  والريية،  والتأثير،  واإلشراف،  والتنافس،  والمصداقية،  التواصل، 
 إلرى فوصرلت (Patterson, 2003) ن والتفرويا.  أمرا باترسرو والتعلريم،  والتشرجيع، 

 رييرة،  وال والخدمرة،  واإليثرار،  والتواضرع،  الخادمرة: الحرب،  للقيرادة خصرائص سربعة
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د والثقرة،   القيرادة مبرادئ مرن عرددا   م 2003عرام  Stramba سرترامبا والتمكرين. حرد 
 والحريرة،  ، الرذات وإدارة الرذاتي،  الفكرري،  وااللترزام والتنروع ومنهرا: االبتكرار،  الخادمرة
 مرن م 2003 عرام Borderبروردر  والشرجاعة.  وتمكرن والمغرامرة،  والتعلم،  والخدمة، 
 والخدمرة،  والتواصرل،  المسرتمر،  للقيادة الخادمة: التدريب مبدأ   اثني عشر إلى الوصول
 مرجود واالسرتماع،  أفكار التابعين،  واحترام اإليجابية،  المواق  واتخاذ والقدوة،  والثقة، 
د بالتابعين. وقد واالهتمام العالقات،  وتوثيق والشفاهية،  واحتواءهم،  الموظفين  كريبن حد 

(Crippen, 2005) والتعراط ،  التاليرة: االسرتماع،  المبادئ الخادمة لممارسة القيادة 
 اآلخررين،  بنمو وااللتزام والريية،  والرعاية،  والتصور،  واإلقناع،  والوعي،  واإلصالح، 

 ثرالث علرى (Hale and Fields, 2007) وفيلردز هيرل دراسرة المجتمرع. وقامرت وبنراء
 (Keith, 2009) كيث والتواضع. أما دراسة والخدمة،  الخادمة: الريية،  للقيادة مبادئ

 اآلخررين،  لخدمرة رئيسرية: السرعي ثرالث مبرادئ يمارسون  الخادمون  القادة فقد أبرزت أن
 Van) ونوجتن ديرندنك فان التابعين. وبنى وتطوير بتنمية امواالهتم للتابعين،  واإلنصات

Dierendonck and Nuijten, 2011)  اسرتبانة" :الخادمرة القيرادة لقيراس أداة 
 والتمكرين،  والشرجاعة،  القروة،  والعفرو،  مبرادئ: اسرتعادة ثمانيرة وفيهرا الخادمرة القيرادة

 والرعاية.  والتواضع،  واألصالة،  والمسؤولية، 
 :الخادمة القيادة ائصخص -3

خصرائص  عشررة وتبنرى غرينلير  كتابرات م 2003 عرام (Spears) سربيرز قردم
الخرادم.  القائرد أساسرا  لتطروير واعتبرهرا الخادمرة للقيرادة والتري تعرد الخصرائص األساسرية

 ( وهيما يلي شرح لها بحسب ما أورده غالي:39-31،  ص.ص ، 3173)غالي، 
تلقرري أي مررادة صرروتية بقصررد فهمهررا والررتمكن مررن  وهررو تعمررد: Listeningاالسررتماع -7

تحليلهررا واسررتيعابها،  واكتسررا  القرردرة علررى نقرردها وإبررداء الرررأي فيهررا إذا طلررب مررن 
المسررتمع ذلررك. وبمعنررى آخررر هرري عمليررة إنسررانية مقصررودة تهرردف إلررى: االكتسررا ،  

،  3171والفهررم،  والتحليررل،  والتفسررير،  واالشررتقاق،  ثررم البنرراء الررذهني )صررومان ، 
 يتحلرى أن يجرب إذ الخرادم،  للقائرد أيضرا   هامرة مهرارات هنراك (. كمرا أن33ص

 مع يقال،  لما اإلنصات عليه يجب لآلخرين. لذا بانتباه العميق،  واالستماع باالهتمام
 .الخادم القائد لنمو أساسية عملية يقال. وهذه هيما التفكير من منتظمة فترات أخذ

: ويقصرد بره تقردير القائرد للعراملين حرال معانراتهم مرن  Healingالمشرافاة أو الشرفاء -3
إيذاءات انفعالية،  واالستعداد األخذ زمام المبرادرة بصرناعة وحردة بيرنهم وبرين مرن هرم 

 في القوة نواحي أعظم (. من32،  ص3171على االتصال معهم. )قطيط وآخرون،  
 يردركون  الخردام لقرادةاآلخررين. فا الرذات وشرفاء شفاء في النمو الخادمة: هو القيادة
 .معهم يتعاملون  من تكميل للمساعدة على فرصة لديهم أن
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يقصد به القدرة علرى مشراركة اآلخررين فري مشراعرهم وأفكرارهم : Empathyالتعاط   -2
 أن الخرادم القائرد علرى (. هيجرب721،  ص3177المحزنرة والسرارة. )العبيردي، 

 النيرة أن يفترر  يجرب الخرادم دأن يفهمهم. والقائ بعد الفريق احتياجات مع يتعاط 
 .مستوى أدائهم يرفا أن اضطر لو حتى يلفظهم،  وال معاونيه،  في الحسنة

: وهو ما يكون لدى اإلنسان من أفكرار ووجهرات نظرر ومفراايم Awareness الوعي -3
عن الحياة مرن حولره. وكرذلك فهرم القضرايا المشرتملة علرى األخالقيرات والقريم والحكرم 

(. فعليه أن يكون قادرا  11،  ص7321ثر شمولية. )عبد الرحمن، عليها من زوايا أك
على ريية أكثرر الحراالت دقرة داخرل الصرورة. إن هرذا اإلدراك لريس جالبرا  للهردوء،  برل 
هو على العكس،  باعث على القلق أحيانا  ومنبه للقائد. فالقادة المهرة هرم فري العرادة 

 دقيقو االنتباه ويقظون،  وقلقون لكن بتعقل.
: هررو عمليررة السررعي نحررو التررأثير علررى قرريم الشررخص اآلخررر Persuasion اإلقنرراع -3

. فهرذا العنصرر (Spears,2002)ومعتقداته ومواقفه وسلوكه بدون إذعان أو إكراه. 
الخاص هو أحد أوض  سبل التمييرز برين النمروذج السرلطوي التقليردي للقيرادة،  وبرين 

دورا  فررري بنرراء وحررردة الررررأي داخرررل  نمرروذج القائرررد الخرررادم،  الرررذي يجررب أن يكرررون لررره
 المجموعات.

 وضع : أن القائد الخادم لديه القدرة علىConceptualization التصوير المفاايمي -1
 عرن اإلجرراءات بعيردا   للعراملين وإيصرالها وتأسريس تصرور واضر  ورييرة للمنظمرة

 . القائرد(Spears,2002) المعقردة المشركالت حرل علرى القردرة عرن فضرال   اليوميرة، 
الخادم مدعو إليجاد توازن بين التفكير الرييروي البعيرد األمرد،  واالهتمرام باالحتياجرات 

 الحالية اليومية.
: وهررري مقررردرة القائرررد الخرررادم علرررى فهرررم دروس الماضررري Foresightنفررراذ البصررريرة  -1

وحقرررائق الحاضرررر والعواقرررب المحتمرررل وامتالكررره القررردرة علرررى التنبرررؤ برررالمتوقع حدوثررره 
(. والبصيرة هري الخاصرية التري تتري  للقائرد 19،  ص7321لرحمن، مستقبال. )عبد ا

الخررادم أن يعرري الررردروس المسررتقاة مرررن الماضرري،  ومررن وقرررائع الحاضررر،  والنترررائج 
 المتوقعة مستقبليا  التخاذ قرار ما.

: يقصرد بهرا االلترزام بتلبيرة حاجرات العراملين Stewardshipتقديم الخدمة )اإلشرراف( -1
مررن السرريطرة والمراقبررة وإيمانررا  بررأن العرراملين قررادرون علررى تحمررل  أوال  باإلقنرراع برردال  

 لمصرلحة ومواردهرا،  واسرتخدامها المؤسسرة ثرروة علرى المسرؤولية. وكرذلك الحفرا 
(. ويررررى القائرررد أن دوره هرررو الحفرررا  علرررى ثرررروة 31،  ص3173المجتمرررع )غرررالي، 

 المؤسسة ومواردها،  واستخدامها لمصلحة المجتمع.
: االسرتجابة Commitment to the Growth of People و اآلخرينااللتزام بنم -9

لكرررل فررررد فررري المنظمرررة بررراحترامهم والسرررماح لهرررم برررالتعبير بحريرررة عرررن اهتمامررراتهم 
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،  3111الشخصية مع االلتزام التام بتنمية كل فرد شخصيا  ومهنيا  )أبوتينة وآخررون، 
يرررة تتجررراوز إسرررهاماتهم (. فالقائرررد الخرررادم يقتنرررع أن النررراس لرررديهم قيمرررة فعل733ص

كأتبررراع،  ولرررذلك ينبغررري أن يغرررذي نمرررو النرررواحي الشخصرررية،  والمهنيرررة،  والروحيرررة 
 لألتباع. 

روح الجماعرررة داخرررل  : تطرررويرBuilding Community بنررراء روح الجماعرررة -71
 الخادم . فالقائد(Spears,2002)المنظمة بحيث تتقاسم مجموعة األفراد المصال . 

 المؤسسات في خاصة الفريق بين أعضاء الكبير بالبعد ديثالعصر الح هذا في يشعر
 الكبيررة،  واالجتماعرات الحركرات بواسرطة لريس لرذلك الطريرق أن يجرد الكبيرة. ويمكنه

 .حدة على خادم قائد الفردي لكل األسلو  بواسطة لكن
 :الدراسات السابقة

 في ةالمدرسي القيادة ممارسات واقع ه(،  هدفت معرفة7321دراسة الشهري)
المكونة من  البحث عينة عسير التعليمية،  منطقة في الخادمة القيادة مبادئ ضوء
 المنهج الباحث استخدم التابعة،  وقد التعليم بمكاتب الثانوية ( معلما  في المرحلة313)

 القيادة لمبادئ المدرسية القيادة ممارسات جميع أن   إلى البحث نتائج الوصفي. توصلت
 تعزى  الريية مبدأ مجال في إحصائيا   دالة فروق  وجود كبيرة؛ وعدم درجةب تحققت الخادمة
 كل في إحصائيا   دالة فروق  وجدت حين في  ) القيادة المدرسية في الخبرة سنوات (إلى
 مبدأ ومجال ممارسة التمكين،  مبدأ ممارسة ومجال الثقة،  مبدأ ممارسة مجال (:من
 .) المدرسية القيادة في رةالخب سنوات) إلى تعزى ) العاملين تطوير

م(: وكان الهدف منها مراجعة أدبيات القيادة الخادمة 3171دراسة صالح الدين)
لمديري المدارس والرضا الوظيفي للمعلمين وصوال  إلى نموذج نظري يص  العالقة بينهما،  
د ثم اختبار مدى انطباق هذا النموذج النظري للبحث على الواقع الميداني في مصر،  وق
استخدمت الباحثة المنهج النمذجة باستخدام المعادلة البنائية وتم بناء استبانة لقياس 
القيادة الخادمة والرضا الوظيفي بعد الوصول إلى نموذج بناء مقترح لتفعيل القيادة 
الخادمة عند مديري المدارس والرضا الوظيفي عند المعلمين وطبقت على عينة مكونة من 

دارس الحكومية في إقليم القاهرة الكبرى توصلت إلى أن بنية القيادة ( معلما  بالم337)
الخادمة لدى مديري المدارس تتضمن ث أبعاد هي الرعاية والتخطيط المقنع ،  اإليثار 

 .والتالحم العاطفي،  الحكمة
م(: حيث حرص الباحث فيها على معرفة درجة ممارسة 3171دراسة التمام)

ممارسة أسلو  القيادة الخادمة في أبعاد )التمكين والمساندة مدراس المدارس الثانوية ل
والمساءلة،  والتسام ،  والشجاعة،  والثقة،  والتواضع،  وتقديم الخدمة. وقد استخدم 

( معلما  337الباحث المنهج الوصفي واستخدم استبانة لجمع المعلومات على عينة بلغت )
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المدارس الثانوي الحكومية بالمدينة المنورة؛  ( معلما  في3132من المجتمع الكلي البالغ )
حيث توصلت الدراسة إلى أن مديري المدارس الثانوية بالمدينة المنورة يمارسون أسلو  
القيادة الخادمة بدرجة مرتفعة. كما اقترح الباحث إجراء دراسات أخرى تقارن بين نمط 

حكومية وأثر ذلك على الروح القيادة الخادمة واألنماط القيادية األخرى في المدارس ال
 المعنوية عند المعلمين. 

ه(: وقد اهتمت بنظرية القيادة الخادمة والتعرف 7321دراسة عبد الرحمن )
على درجة ممارسة وتطبيق القيادات اإلدارية في األجهزة الحكومية بمدينة الريا  للقيادة 

ألجهزة. حيث اعتمد الباحث الخادمة وعالقة ذلك بمستوى الرضاء الوظيفي للعاملين بهذه ا
( موظفا  271على منهج المس  االجتماعي بطريقة العينة آلراء عينة مكونة من )

وموظفة من العاملين في عشرة أجهزة حكومية بمدينة الريا  من أصل مجتمع مكون من 
( جهازا . وتوصل الباحث إلى أن درجة تطبيق وممارسة القيادة الخادمة في األجهزة 713)

ومية المركزية في مدينة الريا  كانت متوسطة،  كذلك توصلت إلى أن أبرز الحك
ممارسات القيادة الخادمة شيوعا  هي الممارسات المرتبطة ببعدي المساءلة والتمكين. في 

 حين كان األقل ممارسة المرتبطة ببعدي التواضع والصراحة. 
ي المدارس م(: هدفت تعرفت على درجة ممارسة مدير 3172دراسة إبراايم)

الثانوية الخاصة في محافظة عمان للقيادة الخادمة وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية 
( معلما  231السائدة في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين. قد تكونت عينة الدراسة من )

ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية النسبية من ثالث مديريات للتربية والتعليم 
الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي واستخدمت أداتان عبارة عن استبانات واستخدمت 

لجمع البيانات وقد توصلت إلى أن درجة ممارسة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية 
الخاصة في محافظة عمان للقيادة من وجهة نظر المعلمين كانت متوسطة كما أن 

لثانوية الخاصة في محافظة عمان من مستوى الثقة التنظيمية السائدة في المدارس ا
 وجهة نظر المعلمين كانت مرتفعة بشكل عام.

 م(: حيث حرص الباحثان فيها على تقييم3173وعبد السادة) عبد الرسول دراسة
 كما بقياداتهم،  التابعين ثقة مستوى  تقييم الخادمة،  وكذلك القيادة خصائص مستوى 

استخدم  بالقيادة. وقد تعزيز الثقة في لخادمةا القيادة أثر خصائص لتحديد هدفت أيضا  
اإلدارة  كلية في البحث مجتمع وتمثل بحث،  كمنهج التحليلي الوصفي األسلو  الباحثان
 في العاملين التدريس هيية أعضاء فكانت من البحث أما عينة كربالء،  بجامعة واالقتصاد
 من عدد إلى الدراسة توصلت د( عضوا . وق11وبلغ عدد العينة ) واالقتصاد اإلدارة كلية
 بخاصية المتعلق المتغير بين مباشرة ومعنوية تأثير عالقة أهمها: يوجد كان من النتائج
 مباشرة تأثير يوجد عالقة أنه الدراسة أثبتت بالريساء. كما والثقة )لإليثار يدعو (القائد
العامل  الفرد وثقة) اآلخرين مشاعر احترام (بخاصية القائد المتعلق المتغير بين ومعنوية
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 (القائد بخاصية المتعلق المتغير بين ومعنوية مباشرة تأثير عالقة يوجد القيادة. كما بتلك
 القيادة خصائص بين وارتباط أثر عالقة به. وبشكل عام يوجد وثقة العاملين) اإلقناع
كن أن يسهم بالقيادة. مما يعني أن توجه القائد لتلبية حاجات العاملين مم والثقة الخادمة

 .في تعزيز ثقة العاملين بمقدراته ومعارفه في إنجاح القسم
 قادة ممارسة بين االرتباط حيث حددت درجة (English, 2011) انقل  دراسة

 جنو  في للمعلمين الوظيفي الرضا ومستوى  للقيادة الخادمة االبتدائية المدارس
 ساندياقو في تعليمية مكاتب ثةمن ثال  ( معلما  237الدراسة ) عينة كاليفورنيا. وشملت

 القيادة استبانة" تسمى الدراسة أداة الوصفي. وكانت التحليل منهج استخدم الشمالية وقد
 :أداة استخدمت . كما(Wheeler, 2006) وويلر باربيوتو تصميم من وهي "الخادمة

ليستر  بناها والتي Questionaire (TJSQ) "الوظيفي  رضا المعلمين استبانة"
(Lester, 1984)التابعين المعلمين لدى مرتفع الوظيفي الرضا مستوى  أن أثبتت .  وقد 
 من والتطوير للنمو جيدة بيية تهيية أن إلى وصلت الخادمة. كما القيادة لقادة يمارسون 

 القائد عالية: سعي بدرجة كانت التي الممارسات الوظيفي. ومن رضا المعلمين عوامل أهم
 .الجماعي للعمل

 المدارس كانت إذا حيث سعت إلى معرفة ما (Babb, 2012) با  دراسة
 المدارس من وفاعلية أداء   أفضل في بنسلفانيا الخادمة للقيادة الممارسة المتوسطة
 االرتباطي التحليل استخدم منهج أقل. وقد بدرجة الخادمة القيادة تمارس التي المتوسطة

 المسماة: تقويم (Laub, 1999) لو  اةأد بواسطة بياناتها جمع الدراسة. وتم هذه في
 في الطال  وحضور والرياضيات القراءة درجات اختبار استخدمت المنظمات كما قيادة
 أحد إلى ينتمون  ( معلما  393) من الدراسة عينة المدار.  وتكونت لتقويم بنسلفانيا نظام

 الخادمة ةالقياد ممارسة أن إلى بنسلفانيا. وتوصلت مدارس من متوسطة عشر مدرسة
 المعلمين المدارس. وأن فاعلية متغيرات على ضعي  تأثير المتوسطة له المدارس في

 الوظيفي. وجاءت الرضا من أعلى مستوى  لديهم الخادمة تمارس القيادة لمدارس المنتمين
 ( وبحسب2.17) بمتوسط اآلخرين لمبدأ تطوير عامة بصورة المدارس قادة ممارسة
 .عالية درجة ( فهي3-7) من المتدرج األداة مقياس

 خصائص على الضوء وكان الهدف منها إلقاء (Caffey, 2012) كافي دراسة
 في الجدد المعلمين الدراسة الجديد. شملت المعلم في استمرار وأثرها الخادمة القيادة
 لتقييم دينيس أداة استخدمت ( معلما . وقد732) وعددهم ميسوري  من األوسط الجنو 
 ودرجة المدراء لدى الخادمة القيادة توافر بين العالقة لمعرفة وكذلك أداة دمة، الخا القيادة
 لتصور الجدد المعلمين الدراسة: امتالك توصلت الجدد. وقد لدى المعلمين الوظيفي الرضا
 ارتباط عالقة يوجد كما المدراء،  في المتوفرة الخادمة القيادة عن خصائص إيجابي
 عالقة يوجد وكذلك الجدد،  المعلمين لدى والرضا الوظيفي ادمةالخ القيادة بين إيجابية
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 المهنة. وكانت في االستمرار الجدد في المعلمين وعزم الخادمة القيادة بين إيجابية ارتباط
 وبذلك (2.11بمتوسط ) للريية وممارستهم (3.31بمتوسط ) للتمكين المدراء ممارسة
ممارسته  يعني ما ( وهو3-3بين ) ما لتمكينا مبدأ لعبارات المدراء ممارسة متوسط جاء
 .(1)من صفر إلى  من المتدرج األداة مقياس بحسب عالية بدرجة

 تصور بين والتي كشفت العالقة (Mckenzie, 2012) ماكينزي  دراسة
الوظيفي.  رضاهم ومستوى  العام التعليم الخادمة في القيادة ممارسات عن المعلمين
 روكي منطقة في مدارس ثانوية سبع يتبعون  معلما   773من الدراسة عينة وتكونت
.  (الخادمة القيادة المسماة: تقييم (1999) لو  استخدمت أداة وقد األمريكية ماونتنز
 المعلمين رضا ومستوى  الخادمة للقيادة القادة ممارسة بين عالقة وجود الدراسة وأثبتت
 النمو لمبدأ القادة لممارسة المعلمين تصور العام. وكان التعليم في مدارس الوظيفي
 .منخفضا   والتطوير

 المدرسي المناخ بين االرتباط وهدفت إلى تحليل (Wolfe, 2013) ولفي دراسة
 استخدمت هاواي. وقد بوالية الثانوية المدارس ومعلمي تصور مدراء من الخادمة والقيادة
 المناخ المدرسي ولقياس الخادمة القيادة المسماة: تقييم (Laub, 1999) لو  أداة

 ومعلما   ( مديرا  31من ) تتكون  البحث عينة وكانت المنظمات مناخ وص  أداة استخدمت
 بين إيجابية عالقة وجود إلى هاواي. وتوصلت بوالية ثانوية مدارس ينتمون لخمس
 اآلخرين نمو لمبدأ المدارس قادة ممارسة الجيد. أن المدرسي والمناخ القيادة الخادمة
 (.3.79) وبمتوسط ليوتطويرهم عا

 خصائص بين العالقة لمعرفة (Whitman, 2014) ويتمان دراسة وهدفت
 نبراسكا في والمتوسطة االبتدائية المدارس في التدريسية وفاعلية المعلمين الخادمة القيادة
 تقيس إلكترونية استبانة البيانات استخدم لجمع . وقدNorth Nebraska الغربية
 أخرى. وتكونت من جهة التدريسية المعلمون  وفاعلية جهة من مةالخاد القيادة خصائص
 استخدم الغربية. وقد نبراسكا في ( مدارس9) في يعملون  معلما   (371) من الدراسة عينة
تصور  بين عكسية عالقة وجود الدراسة عن وثبت الخادمة القيادة لتقييم دينيس أداة فيها

 فاعليتهم عن أيضا   تصورهم وبين دمةالخا للقيادة قادتهم ممارسة عن المعلمين
 ( أن1)صفر إلى  من المتدرج (SLAI) األداة مقياس أيضا  وبحسب التدريسية. وظهر

 لمبدأي المدارس قادة ممارسة كانت حيث بدرجة عالية؛ كان والتمكين للثقة القادة ممارسة
 لمبدأ مممارسته بينما متوسط مرتفعة،  ( وهي درجة3.37) بمتوسط والتمكين الثقة
 .مرتفعة درجة ( وهي3.19) الريية

( وقد تناولت هذه الدراسة العالقة بين القيادة (Dixon,2013دراسة ديكسون 
والمناخ المدرسي. استخدمت هذه  (OCB)الخادمة للمدير وسلوك المواطنة التنظيمية 

( 33( مشاركين ضمن عينة عشوائية من )111الدراسة البيانات التي تم جمعها من )
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مدرسة ثانوية عامة في والية أالباما. وقد استخدمت ثالثة أدوات موثوقة في هذه الدراسة: 
(،  ومقياس السلوك OCI(،  مؤشر المناخ التنظيمي )SLSمس  القيادة الخادمة )
(. وقد أثبتت أن سلوكيات القيادة الخادمة للمدير OCB Scaleللمواطنة التنظيمية )

خ المدرسي. كما أن سلوك القائد الخادم يتحسن من مناخ ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنا
المدرسة. أيضا أن السلوكيات القيادية للقائد الخادم ترتبط ارتباطا وثيقا بسلوك المواطنة 

 التنظيمية داخل المدرسة.
 السابقة على البحوث والدراسات ثالثا: التعليق

تطبريقهم لهرا وافترضرت أنهرم أبعراد القيرادة الخادمرة ودرجرة  برالتركيز الدراسرات اهتمرت -
( و )عبررد الرررحمن، 3171يمتلكررون خصررائص القائررد الخررادم مثررل دراسررة )صررالح الرردين 

 (.7321( و )الشهري، 3173( و )با ، 3172( و )ديكسون، 7321
 استخدمت معظم الدراسات المنهج الوصفي. -
 استخدمت جميع الدراسات االستبانة للقياس وجمع البيانات. -

 :ثإجراءات البح
وتشمل: منهج البحث،  ومجتمع البحث الذي تم اختيار العينة منه،  وعينة البحث 
التي طبقت عليها األداة،  وإجراءات تطوير أداة البحث،  واألساليب اإلحصائية المستخدمة 

 في تحليل النتائج،  وهيما يلي الخطوات التي قام بها الباحث في هذا الفصل:
: منهج البحث:   أوال 

البحث الحالي المنهج الوصفي القائم على استجوا  جميع أفراد مجتمع البحث يتبنى 
أو عينة منهم وذلك بهدف وص  الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها 

 (.797م،  ص. 3173)العساف، 
 ثاني ا: مجتمع البحث: 

مرشدين -تكون مجتمع البحث من جميع شاغلي الوظائ  التعليمية )معلمين
قادة مدارس( في المدارس الحكومية واألهلية التابعة لمكتب التعليم بأبها،  -وكالء-بيينطال

(،  وفق اإلحصاءات الرسمية الصادرة من اإلدارة العامة للتربية 2113والبالغ عددهم )
هر،  تحصل عليه الباحث إثر خطا  7321-7321والتعليم بمنطقة عسير للعام الدراسي 

لتربية بجامعة الملك خالد لمعرفة عدد المجتمع الفعلي للبحث،  من سعادة عميد كلية ا
 ويمكن توضي  ذلك في الجدول اإلحصائي التالي:



 م 0202لسنة  يناير( الثاني، الجزء 581جامعة األزهر، العدد: ) مجلة كلية التربية،
 

 -981- 

 ( توزيع مجتمع البحث 7جدول )
 المجموع قادة مدارس وكالء مرشد طالبي معلمون  الفية
 2113 717 317 712 2371 العدد
 %711 %3.32 %3.22 %3.13 %13.39 النسبة

 لجدول السابق ما يلي:يتض  من ا
ا لحدوده المكانية المتمثل بمكتب التعليم بأبها قد بلغ في  - أن مجتمع البحث وفق 

 ( فردا  )معلم،  مرشد طالبي،  وكيل،  قائد مدرسة(.2113مجموعه )
( من شاغلي الوظائ  التعليمية بمكتب % 13.39شكل المعلمون نسبة ) -

 ( معلم.2371التعليم بأبها بواقع )
( من شاغلي الوظائ  التعليمية % 3.13لمرشدون الطالبيون نسبة )شكل ا -

 ( مرشدا  طالبيا .712بمكتب التعليم بأبها بواقع )
( من شاغلي الوظائ  التعليمية بمكتب التعليم % 3.22شكل الوكالء نسبة ) -

 ( وكيال .317بأبها بواقع )
ة بمكتب ( من شاغلي الوظائ  التعليمي% 3.32شكل قادة المدارس نسبة ) -

 ( قائد مدرسة.717التعليم بأبها بواقع )
 ثالث ا: عينة البحث:

( معلم ا ويشمل ذلك 2113تم تحديد حجم العينة،  حيث كان مجتمع األصل والبالغ )
قادة مدارس(،  من حيث الحجم،  وبالتالي فحجم -وكالء-مرشدين طالبيين-)معلمين

( تم اختيارهم بطريقة عشوائية،  %71.29(،  وبنسبة )293العينة التي اختارها الباحث )
( 337( استبانة على العينة بطريقة غير متعمدة وعاد منها )311حيث تم توزيع )

( استبانة،  واستبعدت 19( استبانة،  حيث فقد منها )293استبانة،  الصال  منها )
 ( استبانة لعدم اكتمالها،  والجدول التالي يوض  ذلك:39)
 البحث:خصائص أفراد عينة  -

تم التعرف على خصائص أفراد عينة البحث من خالل ثالث متغيرات )والمرحلة،  
ا لها:  والمؤهل،  والتخصص العلمي( وهيما يلي عرض 

ا لمتغير العمل:التخصص:  -أ  وهيما يلي جدول يوض  وص  أفراد عينة البحث وفق 
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ا لمتغير التخصص )ن= 3جدول )  (293( وص  أفراد عينة البحث وفق 
 المجموع علمي نظري  صصالتخ

 293 311 793 العدد
 %711 %37 %39 النسبة

 يتض  من الجدول السابق ما يلي:      
(،  في حين عدد الذين %39( معلم ا بنسبة )793أن الذين تخصصاتهم نظرية )

 (%37( بنسبة )311تخصصاتهم علمية )
ا لالمرحلة:  -   متغير المرحلة:وهيما يلي جدول يوض  وص  أفراد عينة البحث وفق 

ا لمتغير المرحلة )ن= 2جدول )  (293( وص  أفراد عينة البحث وفق 
 المجموع ثانوي  متوسط ابتدائي المرحلة
 293 711 91 793 العدد
 %711 %33.3 %33.1 %39.1 النسبة

 يتض  من الجدول السابق ما يلي:
في حين بلغ عردد   (،%39.1( بنسبة )793أن الذين في المرحلة االبتدائية بلغ عددهم )

(،  بينما كان عدد الرذين فري المرحلرة %33.1( بنسبة )91الذين في المرحلة المتوسطة )
 (،  ويتض  ذلك من خالل الرسم البياني التالي: %33.3( بنسبة )711الثانوية )

ا لمتغير المؤهل:المؤهل:  -ج  وهيما يلي جدول يوض  وص  أفراد عينة البحث وفق 
ا لمتغير المؤهل العلمي )ن= ( وص  أفراد 3جدول )  (293عينة البحث وفق 
 المجموع دراسات عليا بكالوريوس المؤهل العلمي
 293 17 277 العدد
 %711 %31.1 %19.2 النسبة

 
 يتض  من الجدول السابق ما يلي:

( معلم ا بنسبة 277أن المعلمين الحاصلين على مؤهل البكالوريوس عددهم )
( معلم ا بنسبة 17لحاصلين على مؤهل الدراسات العليا )(،  في حين عدد ا% 19.2)
(31.1%.) 
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 رابع ا: أدوات البحث: 
تم استخدام االستبانة كأداة لتحقيق أهداف الدراسة وجمع البيانات والمعلومات 
المتعلقة بها وقد تم تصميم االستبانة باالعتماد على أدبيات البحث المتمثلة في اإلطار 

راسات السابقة حول موضوع واقع تطبيق المشرفين التربويين للقيادة النظري للبحث،  والد
 الخادمة،  باإلضافة إلى االطالع على عدد من استبانات الدراسات ذات العالقة بالموضوع.

ا: صدق أداة البحث:  خامس 
قام الباحث بحسا  صدق أداة البحث )االستبانة( بطريقتين هما: الصدق الظاهري 

ى مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص في مجاالت اإلدارة من خالل عرضها عل
( محكمين،  ليتم 71التربوية،  وعلم النفس،  والمناهج وطرق التدريس، ،  بلغ عددهم )

التأكد من مدى وضوح عباراتها،  ومالءمة كل عبارة للمحور الذي تنتمي إليه،  ومدى 
ون حذفه،  وحسا  االتساق الداخلي مناسبتها لما بنيت من أجله،  وتعديل وحذف ما ير 

( بين Pearson Correlationلالستبانة من خالل حسا  معامل االرتباط بيرسون )
درجة كل عبارة ودرجة المحور الذي تنتمي إليه وكانت النتائج أن جميع عبارات كل بعد 

تباط الدال من أبعاد االستبانة ارتبطت بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه بمعامل االر 
(،  مما يعني أن جميع عبارات االستبانة تتمتع 1017إحصائي ا عند مستوى الداللة )

بدرجة صدق مرتفعة،  ويؤكد قوة االرتباط الداخلي بين جميع عبارات االستبانة،  وعليه 
فإن هذه النتيجة توض  صدق عبارات ومحاور أداة الدراسة وأنها تقيس الجوانب التي 

 أعدت لقياسها.
ا: ثبات أداة البحث:  سادس 

 Cronbach'sلتحقيرررق ثبرررات أداة البحرررث ترررم اسرررتخدام معامرررل ألفرررا كرونبررراخ )
Alpha كمؤشر على ثبات محاور االستبانة والذي أثبت وجود درجرة عاليرة مرن الثبرات  ،)

 ( لجميع محاور االستبانة.1.933في أداة البحث،  كان قدرها )
 سابعا : األساليب اإلحصائية:

 ( درجة الممارسة وقيمة كل واحدة ومداها1ول )جد
درجة 
 الممارسة

تطبق بدرجة 
 كبيرة

تطبق بدرجة 
 متوسطة

تطبق بدرجة 
 ال تطبق ضعيفة

 7 3 2 3 القيمة
 7-7.13 7.13-3.3 2.33-3.3 3-2.33 المدى
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وبعد تفريغ البيانات قام الباحث بإدخالها في الحاسب اآللي واستخدام األساليب   
 ية المناسبة لتحقيق أهداف البحث،  واإلجابة عن تسايالته.اإلحصائ

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها
النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي نصه: ما واقع تطبيق المشرفين 

 التربويين للقيادة الخادمة في مكتب التعليم بأبها؟
رافات المعيارية لكل ولإلجابة عن هذا السؤال تم حسا  المتوسطات الحسابية واالنح

،  اإلقناع،  الوعي،  التصوير التعاط فقرات األبعاد التالية )االستماع،  المشافاة،  
المفاايمي،  نفاذ البصيرة،  تقديم الخدمة،  االلتزام بنمو اآلخرين،  بناء روح الجماعة( 

 ة:والدرجة الكلية للبعد كما في الجداول التالي من وجهة نظر أفراد عينة البحث
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للبعد األول االستماع 1جدول )

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

يستمع للمتحدث )المعلم / القائد(  7
 تطبق بدرجة كبيرة 7 1.11 2.21 .بانتباه تام

يشجعك على مواصلة حديثك  2
 تطبق بدرجة ضعيفة 3 1.11 2.37 .دائما  

يستجيب ألفكارك ومقترحاتك في  3
 تطبق بدرجة متوسطة 2 1.91 3.11 .مجال العمل

يدون المالحظات أثناء حديثك  3
 تطبق بدرجة متوسطة 3 7.11 3.13 .معه

يقاطع المتحدث )المعلم / القائد(  3
 تطبق بدرجة ضعيفة 3 1.92 3.37 .أثناء حديثه
 متوسطة - 1.11 3.19 ُبعدالدرجة الكلية لل

 يتض  من الجدول السابق التالي:
(،  وانحراف 3.19أن المتوسط الكلي لبعد االستماع جاء بمتوسط حسابي بلغ )

(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. كما يالحظ أن فقرة واحدة جاء 1.11معياري )
وأن ثالث فقرات جاء   (،2.21تقديرها تطبق بدرجة كبيرة حيث كان متوسطها الحسابي )

( 3.13 -2.37تقديرها تطبق بدرجة متوسطة،  حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية بين )
 (. 3.37وفقرة واحدة جاء تقديرها تطبق بدرجة ضعيفة حيث كان متوسطها الحسابي )
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وهذه النتيجة مؤشر على أن تطبيق المشرفين لبعد االستماع يطبق ولكن ليس 
تفق أي من الدراسات السابقة مع ما توصل إليه البحث بسبب أن أيا  بدرجة كبيرة. ولم ت

( والتي أشارت لهذا البعد في 3173منها لم يقم بالبحث في هذا البعد مباشرة إال )ندا، 
استبانتها ودمجته مع التعاط  في الفقرات من الثانية واألربعين وحتى السادسة واألربعين 

 ياس الذي استخدمته.حيث احتلت درجة متوسطة حسب المق
يستمع للمتحدث )المعلم / جاء في المرتبة األولى العبارة )واحد( والتي نصت على"  -

(،  وبدرجة 1.11( وانحراف معياري بلغ )2.21" بمتوسط حسابي بلغ ).القائد( بانتباه تام
تقدير تطبق بدرجة كبيرة،  وهذا يشير إلى أن المشرف التربوي يستمع للمتحدث بانتباه 

 أنه يطبق بشكل كبير مهارة االستماع للمتحدث.و 
يشجعك على مواصلة حديثك جاء في المرتبة الثانية العبارة )ثالثة( والتي نصت على"  -

(،  وبدرجة تقدير تطبق 1.11( وانحراف معياري بلغ )2.37" بمتوسط حسابي بلغ ).دائما  
نقاط معينة أثناء بدرجة متوسطة. ويعزى ذلك إلى حرص المشرف التربوي على إيضاح 

 نقاشه وتوضي  وجهة نظره.
يقاطع المتحدث )المعلم / جاء في المرتبة األخيرة العبارة )اثنان( والتي نصت على"  -

(،  1.92( وانحراف معياري بلغ )3.37" بمتوسط حسابي بلغ ).القائد( أثناء حديثه
يقاطع المتحدث وبدرجة تقدير تطبق بدرجة ضعيفة. وهذا يشير إلى أن المشرف التربوي 

غالبا  لعدة أسبا  إما للرد على سؤال أو توضي  وجهة نظر معينة وأنها صفة مالحظة في 
 المشرفين التربويين.

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للبعد الثاني: المشافاة:9جدول )
المتوسط  العبارات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 رالتقدي الترتيب المعياري 

يسأل المعلمين عن أحوالهم الشخصية  1
 تطبق بدرجة متوسطة 7 7.12 3.13 .باستمرار

يقدر المعلمين حال معاناتهم من  1
 تطبق بدرجة متوسطة 3 7.13 3.11 مشكالت خارج نطاق العمل

يشجع على التواصل بين المعلمين  71
 تطبق بدرجة متوسطة 2 7.11 3.11 .خارج العمل

يمر به كل معلم من يتعرف إلى ما  1
 تطبق بدرجة متوسطة 3 7.12 3.13 .ظروف خاصة

 تطبق بدرجة متوسطة 3 7.11 3.37 .يشارك المعلمين مشكالتهم الخاصة 9
 تطبق بدرجة متوسطة - 7.13 3.19 الدرجة الكلية للبعد
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 يتض  من الجدول السابق التالي:
(،  وانحراف 3.19غ )أن المتوسط الكلي لبعد المشافاة جاء بمتوسط حسابي بل

(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. كما يالحظ أن جميع فقرات البعد 7.13معياري )
جاء تقديرها جميعا  تطبق بدرجة متوسطة حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 

(. كما يالحظ أن االنحرافات المعيارية لجميع الفقرات جاءت أكثر من واحد 3.13-3.37)
 يشير إلى انسجام وتناغم استجابات أفراد عينة البحث وعدم تباينها.  صحي  وهذا

وقد تكون هذه النتيجة مؤشر على أن تطبيق المشرفين لبعد المشافاة يطبق 
 (3173ولكن ليس بالشكل الكبير الذي يتمناها أفراد العينة. وقد اتفقت مع دراسة )غالي، 

لهذا البعد والذي أسماه المعالجة العاطفية وأن تطبيق القائد لهذا البعد يأخذ الدرجة 
 المتوسطة في المقياس الذي حدده.

جاء في المرتبة األولى العبارة )ستة( والتي نصت على" يسأل المعلمين عن أحوالهم  -
(،  7.12( وانحراف معياري بلغ )3.13" بمتوسط حسابي بلغ ).الشخصية باستمرار

وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة،  وهذه إشارة إلى أن بعا المشرفين التربويين 
 يهتمون بأحوال المعلمين الشخصية خارج العمل.

جاء في المرتبة الثالثة العبارة )عشرة( والتي نصت على" يشجع على التواصل بين  -
(،  7.11بلغ )( وانحراف معياري 3.11" بمتوسط حسابي بلغ ).المعلمين خارج العمل

وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. وذلك مؤشر جيد على حرص بعا المشرفين 
التربويين على التواصل بين المعلمين خارج إطار العمل وبناء شبكات مهنية خارجية 

 وكذلك اجتماعية. 
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للبعد الثالث التعاط :71جدول )

المتوسط  اراتالعب الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

يتحدث مع المعلمين حول حاجاتهم  72
تطبق بدرجة  7 7.11 3.13 وآالمهم على انفراد.

 متوسطة

يبدي تعاطفا  مع مشكالت المعلمين  73
تطبق بدرجة  3 7.77 3.17 النفسية. 

 متوسطة

يشارك المعلمين همومهم ومشكالتهم  73
تطبق بدرجة  2 7.13 3.39 ة.العام

 متوسطة
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يهتم بمشكالت المعلمين خارج إطار  77
تطبق بدرجة  3 7.13 3.33 العمل.

 ضعيفة

يسهم في الحلول التي تساعد المعلم  73
تطبق بدرجة  3 7.73 3.31 على تجاوز مشكالته المالية

 ضعيفة
تطبق بدرجة  - 7.11 3.37 الدرجة الكلية للبعد

 متوسطة
 الجدول السابق التالي: يتض  من

(،  وانحراف 3.37أن المتوسط الكلي لبعد التعاط  جاء بمتوسط حسابي بلغ )
(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. كما يالحظ أن جميع فقرات البعد 7.11معياري )

جاء تقديرها جميعا  تطبق بدرجة متوسطة حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 
ا يالحظ أن االنحرافات المعيارية لجميع الفقرات جاءت أكثر من (. كم3.31 -3.13)

واحد صحي  وهذا يشير إلى انسجام وتناغم استجابات أفراد عينة البحث وعدم تباينها. 
وقد تكون هذه النتيجة مؤشر على أن تطبيق المشرفين لبعد التعاط  يطبق ولكن ليس 

( والتي أشارت لهذا 3173تيجة مع )ندا، بدرجة كبيرة كما هو مأمول. وقد توافقت هذه الن
البعد في استبانتها ودمجته مع التعاط  في الفقرات من الفقرة الثانية واألربعين وحتى 
السادسة واألربعين،  حيث احتلت درجة متوسطة حسب المقياس الذي استخدمته. واختل  

 دا . ( والتي جاءت االستجابات فيها بدرجات عالية جBabb,2012مع دراسة )
جاء في المرتبة األولى العبارة )ثالثة عشر( والتي نصت على" يتحدث مع المعلمين  -

( وانحراف معياري بلغ 3.13حول حاجاتهم وآالمهم على انفراد." بمتوسط حسابي بلغ )
(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة،  وهذا يشير إلى أن المشرفين التربويين 7.11)

ول ما يعانونه من آالم ومشكالت ومنغصات بشكل منفرد بعيدا  يتحدثون مع المعلمين ح
 عن زمالئهم وطاقم المدرسة ولكن ليس بالدرجة الكبيرة. 

جاء في المرتبة الثالثة العبارة )أربعة عشر( والتي نصت على" يشارك المعلمين همومهم  -
،  (7.13( وانحراف معياري بلغ )3.39ومشكالتهم العامة." بمتوسط حسابي بلغ )

وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. وذلك مؤشر جيد على حرص المشرفين التربويين 
 على مشاركة المعلمين لهمومهم ومشكالتهم العامة.

جاء في المرتبة األخيرة العبارة )خمسة عشر( والتي نصت على" يسهم في الحلول التي  -
( وانحراف 3.31) تساعد المعلم على تجاوز مشكالته المالية." بمتوسط حسابي بلغ

(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة ضعيفة. وهذا قد يشير إلى أن اهتمام 7.73معياري بلغ )
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المشرفين التربويين بطرح الحلول التي تساعد المعلمين على تجاوز مشكالتهم المالية 
 التي قد تؤثر على العمل وهي بدرجة ضعيفة.

 معيارية للبعد الرابع الوعي:(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال77جدول )

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

يوض  للمعلمين وجهة نظره حول أي  71
تطبق بدرجة  7 1.11 2.33 .موضوع يطرح

 متوسطة
يتعرف على وجهات نظر المعلمين حول  71

تطبق بدرجة  3 1.11 2.11 سير العملية التعليمية
 طةمتوس

يناق  المعلمين في وجهات نظرهم حول  71
تطبق بدرجة  2 1.17 2.11 .موضوع ما

 متوسطة
يمارس المشرف الوعي بشكل تلقائي دون  31

تطبق بدرجة  3 1.11 3.19 تعمد. 
 متوسطة

يؤثر ضغط العمل على وعي المشرف  79
تطبق بدرجة  3 1.11 3.13 .التربوي 

 متوسطة
تطبق بدرجة  - 1.11 3.91 الدرجة الكلية للبعد

 متوسطة
 يتض  من الجدول السابق التالي:

(،  وانحراف معياري 3.91أن المتوسط الكلي لبعد الوعي جاء بمتوسط حسابي بلغ )
(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. كما يالحظ أن جميع فقرات البعد جاء 1.11)

 -2.33ا الحسابية بين )تقديرها جميعا  تطبق بدرجة متوسطة حيث تراوحت متوسطاته
(. كما يالحظ أن االنحرافات المعيارية لجميع الفقرات جاءت أقل من واحد صحي  3.13

وهذا يشير إلى انسجام وتناغم استجابات أفراد عينة البحث وعدم تباينها. وقد تكون هذه 
و النتيجة مؤشر على أن تطبيق المشرفين لبعد الوعي جيد ولكن ليس بدرجة كبيرة كما ه

( والتي ذكرت هذا البعد ضمن البصيرة 3173يتمناها المعلمون. وتوافقت مع دراسة )ندا، 
والتعمق وتحديد ريى المستقبل من الفقرة الثالثين وحتى الثانية واألربعين. وجاءت 
االستجابات فيها متوسطة وأخذت واخذ الترتيب الخامس في األهمية عند عينة البحث 

  التي أجريت عليها. 
ء في المرتبة األولى العبارة )سبعة عشر( والتي نصت على" يوض  للمعلمين وجهة جا -

( وانحراف معياري بلغ 2.33نظره حول أي موضوع يطرح." بمتوسط حسابي بلغ )
(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة،  وهذا يشير إلى أن المشرف التربوي 1.11)
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ضوع يطرح ولكن ليس بالدرجة الكبيرة يوض  وجهة نظره بكل شفاهية ووضوح حول أي مو 
ويدل ذلك على أن هناك تحفظات من قبل المشرفين في هذه الجانب وفي بعا 

 الموضوعات.
جاء في المرتبة الثالثة العبارة )ثمانية عشر( والتي نصت على" يناق  المعلمين في  -

غ ( وانحراف معياري بل2.11وجهات نظرهم حول موضوع ما." بمتوسط حسابي بلغ )
(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. وذلك مؤشر ال بأس به على تقبل 1.17)

المشرفين التربويين للنقاش مع المعلمين حول وجهات النظر التي يبدونها ألي موضوع 
 يطرح. 

جاء في المرتبة األخيرة العبارة )تسعة عشر( والتي نصت على" يؤثر ضغط العمل على  -
(،  1.11( وانحراف معياري بلغ )3.13وسط حسابي بلغ )وعي المشرف التربوي." بمت

وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. وهذا يشير إلى أن هناك نسبة ال يستهان بها 
 من المشرفين التربويين يؤثر عليها ضغط العمل ويظهر ذلك جليا  في وعيها. 

 مس اإلقناع:( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للبعد الخا73جدول )
المتوسط  العبارات الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

تطبق بدرجة  7 1.11 2.13 يستخدم أسلوب ا سهال  في إقناع المعلم. 37
 متوسطة

تطبق بدرجة  3 1.11 3.97 يمتلك غالبا  الحجج والبراهين في اإلقناع. 33
 متوسطة

ا في إقنا 32 تطبق بدرجة  2 1.11 3.12 ع المعلمين.يمارس أسلوب ا واضح 
 متوسطة

تطبق بدرجة  3 1.13 3.19 يقتنع بالفكرة بسهولة قبل تفصيلها وشرحها. 33
 متوسطة

تلقى أفكار المشرف القبول والرضا من معظم  33
تطبق بدرجة  3 1.11 3.11 المعلمين وقت طرحها

 متوسطة
تطبق بدرجة  - 1.13 3.13 الدرجة الكلية للبعد

 وسطةمت
 يتض  من الجدول السابق التالي:

(،  وانحراف 3.13أن المتوسط الكلي لبعد اإلقناع جاء بمتوسط حسابي بلغ )
(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. كما يالحظ أن جميع فقرات البعد 1.13معياري )

جاء تقديرها جميعا  تطبق بدرجة متوسطة حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية بين 
(. كما يالحظ أن االنحرافات المعيارية لجميع الفقرات جاءت أقل من واحد 3.11 -2.13)
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صحي  وهذا يشير إلى انسجام وتناغم استجابات أفراد عينة البحث وعدم تباينها. وقد 
تكون هذه النتيجة مؤشر على أن تطبيق المشرفين لبعد اإلقناع مطبق ولكن ليس بالدرجة 

( وكذلك دراسة )عبد الرسول وعبد 3173فق مع دراسة )ندا، الكبيرة المأمولة. وهي تت
 .(3173السادة، 

جاء في المرتبة األولى العبارة )واحد وعشرين( والتي نصت على" يستخدم أسلوب ا سهال   -
(،  وبدرجة 1.11( وانحراف معياري بلغ )2.13في إقناع المعلم." بمتوسط حسابي بلغ )
يشير إلى أن المشرفين التربويين يستخدم أساليب تقدير تطبق بدرجة متوسطة،  وهذا 

سهلة عند إقناع المعلم بوجهة نظرهم أو في أي موضوع كان وال يلجؤون إلى اإلجبار 
 واإلكراه ولكن ليس بالدرجة الكبيرة.

جاء في المرتبة الثالثة العبارة )ثالثة وعشرين( والتي نصت على" يمارس أسلوب ا  -
ا في إقناع المعلمين. (،  1.11( وانحراف معياري بلغ )3.12" بمتوسط حسابي بلغ )واضح 

وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. وذلك مؤشر جيد على وضوح المشرفين التربويين 
 في اإلقناع وعدم لجوئهم إلى أساليب ملتوية.

جاء في المرتبة األخيرة العبارة )خمسة وعشرين( والتي نصت على" تلقى أفكار المشرف  -
( وانحراف 3.11الرضا من معظم المعلمين وقت طرحها." بمتوسط حسابي بلغ )القبول و 

(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. وهذا قد يشير إلى قبول 1.11معياري بلغ )
أفكار المشرفين التربويين بدرجة ال بأس بها من قبل معظم أفراد العينة ولكنها ليست 

 بالكبيرة جدا .
 لحسابية واالنحرافات المعيارية للبعد السادس التصوير المفاايمي:( المتوسطات ا72جدول )

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

 تطبق بدرجة متوسطة 7 1.13 2.11 يحدد الدور الحقيقي له كمشرف. 31
يذكر دوما  أن التغيير يبدأ من المعلمين  31

 ق بدرجة متوسطةتطب 3 1.11 2.11 أنفسهم.

يص  بشكل جيد مهام ودور كل من  39
 تطبق بدرجة متوسطة 2 1.17 3.93 يعمل معه.

يحرص على توضي  مسار واتجاه  21
 تطبق بدرجة متوسطة 3 1.13 3.19 المعلمين في العمل.

يناق  المعلمين في رييته نحو موضوع  31
 تطبق بدرجة متوسطة 3 1.97 3.11 ما بكل وضوح.

 تطبق بدرجة متوسطة - 1.13 3.91 الكلية للبعد الدرجة
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 يتض  من الجدول السابق ما يلي:
(،  3.91أن المتوسط الكلي لبعد التصوير المفاايمي جاء بمتوسط حسابي بلغ )

(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. كما يالحظ أن جميع 1.13وانحراف معياري )
درجة متوسطة حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية فقرات البعد جاء تقديرها جميعا  تطبق ب

(. كما يالحظ أن االنحرافات المعيارية لجميع الفقرات جاءت أقل من 3.11 -2.11بين )
واحد صحي  وهذا يشير إلى انسجام وتناغم استجابات أفراد عينة البحث وعدم تباينها. 

ير المفاايمي جيد وقد تكون هذه النتيجة مؤشر على أن تطبيق المشرفين لبعد التصو 
( التي جاء فيها هذا البعد يطبق 3173وبدرجة مقبولة. وهي تختل  مع دراسة )غالي، 

( التي دمجت هذا البعد مع 3173بدرجة كبيرة بينما تتفق إلى حد ما مع دراسة )ندا، 
 البصيرة والتعمق وتحديد ريى المستقبل.

نصت على" يحدد الدور الحقيقي جاء في المرتبة األولى العبارة )ستة وعشرون( والتي  -
(،  وبدرجة تقدير 1.13( وانحراف معياري بلغ )2.11له كمشرف." بمتوسط حسابي بلغ )

تطبق بدرجة متوسطة،  وهذا يشير إلى أن المشرف التربوي يعرف دوره في العملية 
 التعليمية ويحدده من خالل التعامل مع المعلمين ومعرفة ما هو منوط به. 

تبة الثانية العبارة )سبعة وعشرون( والتي نصت على" يذكر دوما  أن جاء في المر  -
( وانحراف معياري بلغ 2.11التغيير يبدأ من المعلمين أنفسهم." بمتوسط حسابي بلغ )

(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. وذلك مؤشر جيد على حرص المشرف 1.11)
األفضل ولكن شرارته األولى تنطلق من التربوي على التغيير وأنه يقود هذا التغيير إلى 

 المعلم نفسه وهو يذكر هذا للمعلمين والقادة والوكالء وكذلك المرشدين.
جاء في المرتبة األخيرة العبارة )ثمانية وعشرون( والتي نصت على" يناق  المعلمين  -

( وانحراف معياري 3.11في رييته نحو موضوع ما بكل وضوح." بمتوسط حسابي بلغ )
(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. وهذا يشير إلى أن المشرفين 1.97بلغ )

التربويين يفتحون با  النقاش العلمي بينهم وبين المعلمين حول رياهم ألي موضوع وهذا 
 مؤشر جيد لقبول وجهات اآلراء.
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للبعد السابع نفاذ البصيرة:73جدول )

المتوسط  العبارات قمالر 
 الحسابي

االنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

يسعى المشرف القتناص الفرص التي تحقق  22
تطبق بدرجة  7 1.93 3.11 أهداف المكتب

 متوسطة
نجاح المشرف يعود إلى الحظ وليس  27

تطبق بدرجة  3 1.99 3.11 االجتهاد.
 متوسطة

ية يهمل المشرف انعكاسات تغيرات البي 23
تطبق بدرجة  2 1.93 3.11 الخارجية على عملية التقويم للمعلم.

 متوسطة
يرسم المشرف خطط مستقبلية تساعد  23

تطبق بدرجة  3 1.93 3.12 المعلمين على تطوير أدائهم.
 متوسطة

يهتم المشرف بالمشكالت المستقبلية عند  23
تطبق بدرجة  3 1.91 3.11 وضع خطط التطوير للمعلم.

 متوسطة
تطبق بدرجة  - 1.93 3.11 الدرجة الكلية للبعد

 متوسطة
 يتض  من الجدول السابق ما يلي:

(،  3.11أن المتوسط الكلي لبعد نفاذ البصيرة جاء بمتوسط حسابي بلغ )
(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. كما يالحظ أن جميع 1.93وانحراف معياري )

بدرجة متوسطة حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية فقرات البعد جاء تقديرها جميعا  تطبق 
(. كما يالحظ أن االنحرافات المعيارية لجميع الفقرات جاءت أقل من 3.11 -3.11بين )

واحد صحي  وهذا يشير إلى انسجام وتناغم استجابات أفراد عينة البحث وعدم تباينها. 
البصيرة جيد وبدرجة  وقد تكون هذه النتيجة مؤشر على أن تطبيق المشرفين لبعد نفاذ

( التي دمجت هذا البعد مع البصيرة والتعمق 3173مقبولة. واتفقت مع دراسة )ندا، 
( والتي أخذت في Babb,2012وتحديد ريى المستقبل،  بينما اختلفت مع دراسة )
( والتي ذكرها Whitman,2014دراسته درجة عالية جدا ،  وكذلك اختلفت مع دراسة )

 ت متوسطا  مرتفعا . بمسمى الريية وأخذ
جاء في المرتبة األولى العبارة )ثالثة وثالثون( والتي نصت على "يسعى المشرف  -

( وانحراف 3.11القتناص الفرص التي تحقق أهداف المكتب." بمتوسط حسابي بلغ )
(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة،  وهذا يشير إلى أن المشرف 1.93معياري بلغ )

 الفرص ويقتنصها لتحقيق أهداف مكتب التعليم.  التربوي يبحث عن
جاء في المرتبة الثالثة العبارة )أربعة وثالثون( والتي نصت على" يهمل المشرف  -

انعكاسات تغيرات البيية الخارجية على عملية التقويم للمعلم." بمتوسط حسابي بلغ 
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سطة. وذلك (،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متو 1.93( وانحراف معياري بلغ )3.11)
مؤشر جيد على حرص إهمال المشرف على لمتغير البيية الخارجية التي قد تؤثر وبشكل 
كبير على أداء المعلم أو المرشد الطالبي أو الوكيل أو قائد المدرسة وفاعليته في 

 المدرسة.
جاء في المرتبة األخيرة العبارة )خمسة وثالثون( والتي نصت على" يهتم المشرف  -

( 3.11لمستقبلية عند وضع خطط التطوير للمعلم." بمتوسط حسابي بلغ )بالمشكالت ا
(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. وهذا دليل اهتمام 1.91وانحراف معياري بلغ )

المشرف التربوي بتطوير المعلم ووضع الخطط المستقبلية له واألهم من ذلك أنه يضع في 
 على مسار تلك الخطط. الحسبان حصول مشكالت مستقبلية قد تؤثر 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للبعد الثامن تقديم الخدمة:73جدول )

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

يغلب عليه طابع المصلحة في تقديم  21
 تطبق بدرجة 7 1.93 3.11 الخدمة.

 متوسطة 
 تطبق بدرجة 3 7.11 3.31 اجات المعلمين أهمية القصوى.يولي احتي 21

 ضعيفة 
المشرف مستعد لتقديم الخدمة ألوقات  21

 تطبق بدرجة 2 7.12 3.31 .إضاهية ألجل تطوير العمل
 ضعيفة 

ُينظم برامج خدمة للمجتمع المحلي عن  29
 تطبق بدرجة  3 7.13 3.23 طريق مكتب التعليم.

 ضعيفة

ير المستلزمات المادية يساعد على توف 31
 تطبق بدرجة  3 7.11 3.31 والبشرية لتسهيل العملية التعليمية.

 ضعيفة
 تطبق بدرجة - 7.12 3.32 الدرجة الكلية للبعد

 ضعيفة 
 يتض  من الجدول السابق ما يلي:

(،  3.32أن المتوسط الكلي لبعد نفاذ البصيرة جاء بمتوسط حسابي بلغ )
وبدرجة تقدير تطبق بدرجة ضعيفة. كما يالحظ أن فقرة واحدة   (،7.12وانحراف معياري )

( بينما أربع 3.11جاء تقديرها تطبق بدرجة متوسطة حيث كان متوسطها الحسابي بين )
 -3.31فقرات جاء تقديرها تطبق بدرجة ضعيفة حيث تراوحت متوسطاتها الحسابية بين )

يارية لجميع الفقرات جاءت أكثر من ( على التوالي. كما يالحظ أن االنحرافات المع3.31
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واحد صحي  باستثناء العبارة )سبعة وثالثون( وهذا يشير إلى انسجام وتناغم استجابات 
أفراد عينة البحث وعدم تباينها إلى حد كبير. وقد تكون هذه النتيجة مؤشر على أن 

عوقات تطبيق وهذا يشكل معوقا  من متطبيق المشرفين لبعد تقديم الخدمة يعتبر ضعيفا . 
( والتي جاءت نتائج دراسته 3171القيادة الخادمة. وهذا يختل  عما توصل إليه )التمام، 

أن درجة تطبيق القادة لمبدأ تقديم الخدمة كان مرتفعا ،  كذلك اختلفت عن نتائج دراسة 
(Babb,2012 والتي جاءت نتائج دراسة في هذا الجانب بدرجة عالية جدا . بينما )

 (.3173دراسة )غالي،  تتوافق مع
جاء في المرتبة األولى العبارة )سبعة وثالثون( والتي نصت على" يغلب عليه طابع  -

( وانحراف معياري بلغ 3.11المصلحة في تقديم الخدمة." بمتوسط حسابي بلغ )
(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة،  وهذا يشير إلى أن المصلحة الشخصية 1.93)

 مشرف التربوي لتقديم الخدمة حسب عينة البحث.هي أحد محفزات ال
جاء في المرتبة قبل األخيرة العبارة )تسعة وثالثون( والتي نصت على" ُينظم برامج  -

( وانحراف 3.23خدمة للمجتمع المحلي عن طريق مكتب التعليم." بمتوسط حسابي بلغ )
لى ضع  (،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة ضعيفة وهذا مؤشر ع7.13معياري بلغ )

اهتمام المشرفين التربويين على تقديم برامج خدمة للمجتمع ومنها البرامج التطوعية في 
 إطارها الرسمي.

جاء في المرتبة األخيرة العبارة )أربعون( والتي نصت على" يساعد على توفير  -
( 3.31المستلزمات المادية والبشرية لتسهيل العملية التعليمية." بمتوسط حسابي بلغ )

(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة ضعيفة وهذا مؤشر على 7.11حراف معياري بلغ )وان
عدم اهتمام المشرفين التربويين بتوفير المستلزمات المادية والبشرية وعدم المساعدة في 
ذلك والتي يعتبرها معظم المعلمين وقادة المدارس من األولويات لسير العملية التعليمية،  

هام وواجبات المشرف التربوي والتي يرون أنه يتقاعس عن كما أنهم يعدونها من م
أداءها والوفاء بها،  مما يخلق فجوة بينهم والواقع أن التنظيم الجديد في اإلدارات العامة 
للتربية والتعليم قد نظم كل هذه األمور وأسندها إلى إدارات مختصة يفتر  أن تقوم بها 

برأيه في هذا الجانب وبالذات في توفير ولكن بمساعدة المشرف التربوي وأن تأخذ 
 الموارد البشرية للمدارس. 
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 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للبعد التاسع االلتزام بنمو اآلخرين:71جدول )

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

 يشجع المعلمين على االلتحاق 33
تطبق بدرجة  7 1.91 3.92 التدريبية.بالدورات  

 متوسطة
 يزود المعلمين بخبرات تمكنهم  32

تطبق بدرجة  3 1.93 3.11 من تطوير مهارات جديدة.
 متوسطة

 يوجه المعلمين ذوي الخبرة لتقديم خبراتهم 37
تطبق بدرجة  2 1.99 3.12 للمعلمين المعينين حديثا . 

 متوسطة
 لمهنية حسبيساهم في إعداد البرامج ا 33

تطبق بدرجة  3 1.91 3.39 احتياجات المعلمين. 
 متوسطة

 يعار  برامج التدريب والتطوير المهني 33
تطبق بدرجة  3 7.13 3.31 للمعلمين أثناء اليوم الدراسي. 

 ضعيفة
تطبق بدرجة  - 1.91 3.11 الدرجة الكلية للبعد

 متوسطة
 يتض  من الجدول السابق التالي:

(،  3.11كلي لبعد نفاذ البصيرة جاء بمتوسط حسابي بلغ )أن المتوسط ال
(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. كما يالحظ أن الفقرة 1.91وانحراف معياري )

( 3.31)أربعة وأربعون( جاء تقديرها تطبق بدرجة ضعيفة حيث كان متوسطها الحسابي )
كانت متوسطاتها الحسابية  بينما بقية الفقرات جاء تقديرها تطبق بدرجة متوسطة حيث

(. كما يالحظ أن االنحرافات المعيارية جاءت مختلفة فقرة 3.39 -3.92تتراوح بين )
واحدة أكثر من واحد صحي  وأربع فقرات أقل من واحد صحي  وهذا يشير إلى انسجام 
وتناغم استجابات أفراد عينة البحث وعدم تباينها إلى حد كبير. وقد تكون هذه النتيجة 

ؤشر على أن تطبيق المشرفين لبعد االلتزام بنمو اآلخرين هيه نوع القصور ولكن ليس م
( والتي ذكر فيها 7321إلى حد كبير. وهذه النتيجة تناقا ما جاء في نتائج )الشهري، 

أن ممارسة القادة في منطقة عسير لمبدأ االلتزام بنمو وتطوير اآلخرين حسب عينة 
دراسة تختل  حيث إن الشهري أجرى دراسته على قادة البحث كانت كبيرة ولو أن ال

( جاءت مرتفعة 3173المدارس وهذه الدراسة تختص بالمشرفين التربويين. كذلك )ندا، 
 (.3173بخالف هذه الدراسة،  بينما تتوافق مع ما توصلت إليه نتيجة )غالي، 

جع المعلمرين علرى جاء في المرتبة األولى العبارة )اثنان وأربعون( والتي نصت على" يش -
( وانحررررراف معيرررراري بلررررغ 3.92االلتحرررراق بالرررردورات التدريبيررررة." بمتوسررررط حسررررابي بلررررغ )

(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة،  وهذا يشير إلى أن العينرة لرم تتفرق علرى 1.91)
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اهتمام المشرف التربوي على تشجيع المعلمين على االلتحراق ببررامج تدريبيرة بنسربة كبيررة 
  تزال مقبولة.ولكنها ال

جاء في المرتبة الثالثة العبارة )واحرد وأربعرون( والتري نصرت علرى" يوجره المعلمرين ذوي  -
( وانحرراف 3.12الخبرة لتقرديم خبرراتهم للمعلمرين المعينرين حرديثا ." بمتوسرط حسرابي بلرغ )

(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجرة متوسرطة،  ورغرم أهميرة هرذه الفقررة إال 1.99معياري بلغ )
أفررراد العينررة أشررارت إلررى أن اهتمررام المشرررف التربرروي بتوجيرره أهررل الخبرررة مررن الطرراقم  أن

التعليمري علررى تقررديم مررا لررديهم مررن خبرررات للمعلمرين المعينررين حررديثا  لررم تكررن بدرجررة كبيرررة 
 وإنما متوسطة.

جرراء فرري المرتبررة األخيرررة العبررارة )أربعررة وأربعررون( والترري نصررت علررى" يعررار  برررامج  -
( 3.31لتطوير المهنري للمعلمرين أثنراء اليروم الدراسري. " بمتوسرط حسرابي بلرغ )التدريب وا

(،  وبدرجررة تقرردير تطبررق بدرجررة ضررعيفة وهررذا مؤشررر علررى 7.13وانحررراف معيرراري بلررغ )
ضررع  تأييررد المشرررفين التربررويين علررى تقرررديم برررامج التطرروير والترردريب فرري أثنرراء اليررروم 

 الدراسي.
ية واالنحرافات المعيارية للبعد العاشر بناء روح (: المتوسطات الحساب71جدول )

 الجماعة:

المتوسط  العبارات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 التقدير الترتيب المعياري 

يستخدم المهارات الفنية خالل تعامله داخل  31
تطبق بدرجة  7 1.17 3.97 المؤسسة التربوية.

 متوسطة
تطبق بدرجة  3 1.93 3.91 يحفز المعلمين معنوي ا أثناء العمل. 31

 متوسطة
تطبق بدرجة  2 1.91 3.11 يشجع المبادرات الفردية والجماعية للفريق. 39

 متوسطة
يلبي متطلبات المعلمين والكادر اإلداري في  31

تطبق بدرجة  3 1.91 3.33 المؤسسة التربوية.
 متوسطة

 يحرص على راحة المعلمين بعدم إرهاقهم 31
تطبق بدرجة  3 1.99 3.12 أثناء الزيارة. 

 متوسطة
تطبق بدرجة  - 1.93 3.11 الدرجة الكلية للبعد

 متوسطة
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 يتض  من الجدول السابق التالي:
(،  وانحرراف 3.11أن المتوسط الكلي لبعد نفاذ البصيرة جاء بمتوسط حسابي بلغ )

(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة. وقد جراءت جميرع الفقررات بتقردير 1.93معياري )
(. 3.33 -3.91تطبق بدرجة متوسرطة حيرث كران متوسرطاتها الحسرابية تترراوح مرا برين )

كما يالحرظ أن االنحرافرات المعياريرة لجميرع الفقررات جراءت جميعهرا أقرل مرن واحرد صرحي  
وهذا يشير إلى انسجام وتناغم استجابات أفراد عينة البحرث وعردم تباينهرا. وقرد تكرون هرذه 

المشررفين التربرويين لبعرد بنراء روح الجماعرة بدرجرة جيردة.  النتيجة مؤشر على أن تطبيرق
( التي جاءت نتيجة هذا البعد فري دراسرته مرتفعرة. 3173وقد جاءت مخالفة لدراسة )ندا، 
( والتي جاءت نتائجها في هذا البعد مرتفعرة Babb,2012كذلك تختل  مع نتائج دراسة )

 جدا .
يسررتخدم المهررارات ون( والترري نصررت علررى" جرراء فرري المرتبررة األولررى العبررارة )سررتة وأربعرر -

( وانحررراف 3.97." بمتوسررط حسررابي بلررغ )الفنيررة خررالل تعاملرره داخررل المؤسسررة التربويررة
(،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة،  وهرذا يشرير إلرى يسرتخدمون 1.17معياري بلغ )

 ة في ذلك.بعا المهارات الفنية في التعامل داخل المؤسسة ولكن يحتاج منهم إلى الزياد
جرراء فرري المرتبررة الثالثررة العبررارة )تسررعة وأربعررون( والترري نصررت علررى" يشررجع المبررادرات  -

(،  1.91( وانحرراف معيراري بلرغ )3.11الفردية والجماعية للفريق." بمتوسط حسابي بلغ )
وبدرجررة تقرردير تطبررق بدرجررة متوسررطة،  ويوضرر  ذلررك اخررتالف اهتمررام المشرررفين التربرروي 

 ة أو الجماعية لفريق العمل رغم أهميتها في تطوير العمل.بالمبادرات الفردي
يحررررص علرررى راحرررة جررراء فررري المرتبرررة األخيررررة العبرررارة )خمسرررون( والتررري نصرررت علرررى"  -

( وانحرراف معيراري بلرغ 3.12. " بمتوسط حسابي بلرغ )المعلمين بعدم إرهاقهم أثناء الزيارة
ى يوجد بعرا اإلرهراق مرن (،  وبدرجة تقدير تطبق بدرجة متوسطة وهذا مؤشر عل1.99)

 زيارة المشرف التربوي للمعلمين ولكن ليست بالدرجة الكبيرة المؤثرة.
النتررائج المتعلقررة بالسررؤال الثرراني والررذي نصرره: هررل توَجررد ُفررروق َذات َداَلَلررة 

اللررة ررتوى الدَّ ررَد ُمس  ن  ررث  ع  ررراد عي  نررة البح  ررتَجاَبات أف  َصررائيَّة فرري اس  ( α≤1.13) إح 
المشررفين التربرويين للقيرادة ُتع رزى لمتغيَّررات )العمرل الحرالي،   حول واقع تطبيق

 والمرحلة،  والمؤهل(؟
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لإلجابة على هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي،  واختبار)ت(،  
 على النحو التالي:

 درجرة فري الفرروق الفروق بين المتوسطات تبعا  لمتغيرر العمرل الحرالي: أوال: 
إلرى  تعرزى  مكتب التعليم بأبها التري في رفين للقيادة الخادمةواقع تطبيق المش

 ) المرحلة)
داللة  لدراسة البسيط التباين تحليل حسا  تم الفروق،  هذه من وللتحقق

واقع تطبيق المشرفين للقيادة الخادمة في مكتب التعليم بأبها التي تعزى إلى  اختالف
 :النتائج يوض  ( التالي71والجدول ) (المرحلة)

واقع تطبيق المشرفين للقيادة الخادمة  الختالف التباين تحليل اختبار (: نتائج71جدول )
 ) التي تعزى إلى )المرحلة في مكتب التعليم بأبها

مجموع  مصدر التباين البعد
 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية المربعات

 اإلحصائية 

 االستماع
 1.19 3.11 3.11 77.27 بين المجموعات

 
1.37 
 1.22 219.11 3311.33 داخل المجموعات 

  297.11 3317.13 الكلي

 المشافاة
 7.17 21.27 3.11 13.12 بين المجموعات

 
1.71 
 31.31 219.11 1999.91 داخل المجموعات 

  297.11 1113.32 الكلي

 التعاط 
 2.71 11.13 3.11 737.11 بين المجموعات

 
1.11 
 33.33 219.11 1122.11 المجموعات داخل 

  297.11 1113.23 الكلي

 الوعي
 7.11 73.31 3.11 31.37 بين المجموعات

 
1.71 
 1.77 219.11 2733.21 داخل المجموعات 

  297.11 2712.11 الكلي

 اإلقناع
 1.19 71.13 3.11 37.33 بين المجموعات

 
1.37 
 77.91 219.11 3139.13 داخل المجموعات 

  297.11 3111.31 الكلي
التصوير 
 المفاايمي

 3.11 23.13 3.11 13.11 بين المجموعات
 

1.11 
 77.11 219.11 3172.33 داخل المجموعات 

  297.11 3111.31 الكلي
 1.37 7.31 73.13 3.11 33.19 بين المجموعات نفاذ البصيرة
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مجموع  مصدر التباين البعد
 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية المربعات

 اإلحصائية 
   1.13 219.11 2117.17 داخل المجموعات

  297.11 2133.19 الكلي

 تقديم الخدمة
 3.77 12.37 3.11 219.31 بين المجموعات

 
1.11 
 73.21 219.11 3911.31 داخل المجموعات 

  297.11 1239.13 الكلي
االلتزام بنمو 
 اآلخرين

 3.97 3.11 3.13 بين المجموعات
 72.13 219.11 3111.11 داخل المجموعات 1.11 1.33

  297.11 3113.32 الكلي

بناء روح 
 الجماعة

 71.32 3.11 31.31 بين المجموعات
 73.13 219.11 3111.39 داخل المجموعات 1.31 1.11

  297.11 3137.13 الكلي
 (  α≤1.13)دالة عند مستوى الداللة *

ث   تَجاَبات أف راد عي  نة البح  توى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اس  َد ُمس  ن  ع 
اللة) ( حول )واق ع،  ومعوَقات،  وآليَّات( تطبيق المشرفين التربويين للقيادة α≤1.13الدَّ

 الخادمة ُتع زى لمتغير)المرحلة(.
 المؤهل: ثانيا : الفروق بين المتوسطات تبعا  لمتغير

للكشرر  عررن الداللررة اإلحصررائية للفررروق بررين متوسررطات اسررتجابات أفررراد عينررة البحررث 
" للمقارنررة بررين متوسررطين مسررتقلين t.testمتغيررر المؤهررل،  فقررد تررم اسررتخدام اختبررار)ت( "ل

 كما يبين الجدول التالي:
 المؤهل: لمتغيرتبعا   لدرجة( اختبار)ت( الستجابات أفراد عينة الدراسة 79) جدول
 داللتها اإلحصائية قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط ن نوع المؤهل البعد
 1.23- 3.22371 73.3113 17 دراسات عليا 1.19 1.23- 3.31371 73.3137 277 بكالوريوس عاالستما
 1.11- 3.21713 72.1313 17 دراسات عليا 1.21 1.13- 3.31939 72.2122 277 بكالوريوس المشافاة
 1.11 3.11312 73.3113 17 دراسات عليا 1.31 1.11 3.19317 73.3391 277 بكالوريوس التعاط 
 1.17 1.92- 3.11111 73.1333 277 بكالوريوس الوعي
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 1.93- 3.11129 73.7131 17 دراسات عليا

 7.19- 2.71931 73.1311 17 دراسات عليا 1.77 7.31- 2.32117 73.1113 277 بكالوريوس اإلقناع
التصوير 
 المفاايمي

 7.13- 2.13721 73.2222 17 ادراسات علي 1.13 7.31- 2.33711 73.1117 277 بكالوريوس
 7.13- 3.11313 72.1133 17 دراسات عليا 1.99 7.13- 3.13939 72.3179 277 بكالوريوس نفاذ البصيرة
 1.72- 2.12129 73.3199 17 دراسات عليا 1.31 1.72- 2.91131 73.7319 277 بكالوريوس تقديم الخدمة
االلتزام بنمو 
 اآلخرين

 1.93 1.91- 2.13731 72.7993 277 بكالوريوس
 91.- 2.33139 72.1391 17 دراسات عليا

بناء روح 
 الجماعة

 1.29- 2.91132 73.1171 17 دراسات عليا 1.12 1.29- 2.11931 72.1131 277 بكالوريوس
 (α≤1.17أي أن ))1.17مستوى ) عند إحصائيا   دالة **

ررتَجابَ  ررتوى ال توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري اس  ررَد ُمس  ن  ررث  ع  ررراد عي  نررة البح  ات أف 
اللررررة) رررررزى α≤1.17الدَّ ( حررررول واق رررررع تطبيررررق المشرررررفين التربرررررويين للقيررررادة الخادمررررة ُتع 

 لمتغير)المؤهل(.
 التخصص: ثالثا : الفروق بين المتوسطات تبعا  لمتغير

للكشرر  عررن الداللررة اإلحصررائية للفررروق بررين متوسررطات اسررتجابات أفررراد عينررة البحررث 
" للمقارنة بين متوسرطين مسرتقلين t.testتغير التخصص،  فقد تم استخدام اختبار)ت( "لم

 كما يبين الجدول التالي:
 التخصص: لمتغيرتبعا   لدرجة( اختبار)ت( الستجابات أفراد عينة الدراسة 37جدول )
 داللتها اإلحصائية قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط ن التخصص البعد
 1.11- 3.32131 73.3231 311 علمي 1.91 1.11- 3.39931 73.3711 793 ي نظر  االستماع
 7.71- 3.31113 72.1111 311 علمي 1.33 7.71- 3.17111 72.7111 793 نظري  المشافاة
 7.37- 3.13123 73.1331 311 علمي 1.11 7.37- 3.11137 73.3331 793 نظري  التعاط 
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 1.71- 3.12371 73.9331 311 علمي 1.12 1.71- 2.11731 73.1931 793 نظري  الوعي
 1.21 2.22271 73.7331 311 علمي 1.23 1.21 2.39331 73.3111 793 نظري  اإلقناع
التصوير 
 المفاايمي

 1.71 2.31211 73.1131 311 علمي 1.13 1.71 2.31211 73.1213 793 نظري 
 نفاذ 
 البصيرة

 1.31 3.19111 72.3111 311 علمي 1.93 1.31 3.11131 72.3312 793 نظري 
 تقديم
 الخدمة 

 1.31- 2.19991 73.3311 311 علمي 1.73 1.31- 3.77321 73.1111 793 نظري 
االلتزام بنمو 
 اآلخرين

 1.17- 2.13313 72.3911 311 علمي 1.37 1.17- 2.33139 72.3113 793 نظري 
بناء روح 
 الجماعة

 1.31- 2.11112 73.1111 311 علمي 1.22 1.31- 2.91111 72.1339 793 نظري 
 (α≤1.17( أي أن )1.17مستوى ) عند إحصائيا   دالة **

ررتوى  ررَد ُمس  ن  ررث  ع  ررراد عي  نررة البح  ررتَجاَبات أف  ال توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري اس 
اللررررة) رررررزى α≤1.17الدَّ  ( حررررول واق رررررع تطبيررررق المشرررررفين التربرررررويين للقيررررادة الخادمررررة ُتع 

 لمتغير)التخصص(.
التوصررريات المقترحرررة لتطررروير تطبيرررق القيرررادة الخادمرررة لررردى المشررررفين مرررا 

 التربويين في مكتب التعليم بأبها؟
ولإلجابة عن هذا السؤال فإن يقترح عدة إجراءات من خالل األد  النظري للبحث 

 والدراسة الميدانية وما أسفرت عنه من نتائج تتلخص في اإلجراءات التالية: 
 استحداث برامج تدريبية على أنماط القيادة عموما  والقيادة الخادمة خصوصا . .7
 تعديل معايير ترشي  المشرفين التربويين الجدد وإضافة نقاط خاصة بخدمة المجتمع. .3
 إنشاء مركز مستقل في مكاتب التعليم يكون العمل هيه تطوعيا  لخدمة البيية التعليمية. .2
 ات مستفيضة في القيادة الخادمة.التشجيع على عمل أبحاث ودراس .3
افتتاح إدارات شورية للمعلمين تتي  لهم إبداء وجهة نظرهم فري أي قررار يصردر وكرذلك  .3

 المساهمة في صنع القرارات.
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 رصد جائزة سنوية ألفضل مبادرة قيادية في القيادة الخادمة. .1
ربرويين تخصيص حلقات نقاش )منتديات( خارج وقرت الردوام الرسرمي برين المشررفين الت .1

 والمعلمين.
إتاحررة اسررتخدام نظررام نررور فرري طلررب خرردمات مررن مسررتويات أعلررى مررن قبررل المعلمررين  .1

 وسرية.
 توصيات البحث:

؛ تم التوصل إلى التوصيات التالية التي البحثفي ضوء النتائج التي توصل إليها 
مة في قد تسهم في تحقيق األهداف المنشودة من تطبيق المشرفين التربويين للقيادة الخاد

 مكتب التعليم بأبها:
إحداث التحول نحو خدمة المجتمع عامرة وخدمرة المعلمرين خاصرة وتحقيرق أهرداف اإلدارة 
العامة للتعليم بمنطقة عسير وبالتالي تحقيق أهرداف الروزارة االسرتراتيجية ومنهرا مرا يخرص 

يررين و مكتررب التعلرريم والمشرررفين التربررويين والمعلمررين ومررن فرري حكمهررم )المرشرردين الطالب
 الوكالء وقادة المدارس( :

 هيما يخص مكتب التعليم:-7
 إعداد استراتيجية واضحة لتطبيق القيادة الخادمة. -
 استحداث برامج تدريبية على أنماط القيادة عموما  والقيادة الخادمة خصوصا . -
 تعديل معايير ترشي  المشرفين التربويين الجدد وإضافة نقاط خاصة بخدمة المجتمع. -
 ل آلية التقييم السنوي للمشرف التربوي بما يوائم تطبيق خصائص القيادة الخادمة.تعدي -
 إنشاء مركز مستقل في مكاتب التعليم يكون العمل هيه تطوعيا  لخدمة البيية التعليمية. -
 التشجيع على عمل أبحاث ودراسات مستفيضة في القيادة الخادمة. -
ات البحثية للمشرفين التربويين على مسرتوى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لحفظ اإلنجاز  -

 المملكة متاحة لمؤسسات المجتمع المختلفة.
 رصد جائزة سنوية ألفضل مبادرة قيادية في القيادة الخادمة. -
 هيما يخص المشرفين التربويين:-3
 من  أوسمة فخرية للمشرفين المطبقين لخصائص القيادة الخادمة. -
هيمررا يخررص االسررتماع واإلقنرراع وكررذلك الخرردمات  تطرروير مهررارات المشرررفين والمعلمررين -

 التطوعية.
عقد لقاءات دورية وزيارات متبادلة برين المشررفين التربرويين فري مكاترب التعلريم األخررى  -

 واالطالع على ما يخص تطبيق القيادة الخادمة.
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 رفع مستوى وعي المشرفين التربويين بأهمية القيادة الخادمة في مجال التعليم. -
 رات تدريبية للمشرفين التربويين حول القيادة الخادمة.تقديم دو  -
 تحديد ساعات إلزامية سنوية للمشرف التربوي لتقديم مبادرة خدمية للمعلمين. -
 تحديد عدد الساعات المخصصة للخدمات االستشارية للمعلمين. -
 هيما يخص المعلمين:  -2
عاليرة والوقروف علرى تخصيص زيارات خاصرة لمعلمرين يعرانون مرن إيرذاءات نفيره أو انف -

 حاالتهم.
افتتاح إدارات شورية للمعلمين تتي  لهم إبرداء وجهرة نظررهم فري أي قررار يصردر وكرذلك  -

 المساهمة في صنع القرارات.
تهييررة الررتعلم والترردريب عررن بعررد واعتمرراد شررهاداته وإتاحترره للمعلمررين فرري أي وقررت حتررى  -

 يسهل عليهم النمو المهني.
طلررب خرردمات مررن مسررتويات أعلررى مررن قبررل المعلمررين  إتاحررة اسررتخدام نظررام نررور فرري -

 وسرية.
عقررد لقرراءات تعريفيررة عررن بعررد للمسررتفيدين مررن المعلمررين والررراغبين فرري االستشررارات  -

 والدعم النفسي.
تخصيص حلقات نقراش )منترديات( خرارج وقرت الردوام الرسرمي برين المشررفين التربرويين  -

 والمعلمين.
 البحوث المقترحة:

ث الترري سررعى لتحقيقهررا،  فررإن هنرراك جوانررب تحترراج إلررى بحررث فرري ضرروء أهررداف البحرر
 مستقبال،  وعليه فإن البحث يقترح إجراء الدراسات التالية:

 سمات المشرف التربوي القائد ظل عصر المعرفة. )تصور مقترح إلدارات التعليم(. .7
 دور مكاتب التعليم في نشر ثقافة العمل التطوعي. .3
كفررراءة المعرهيرررة للمعلمرررين فررري منطقرررة عسرررير دور المشررررف التربررروي فررري تحقيرررق ال .2

 التعليمية.
 )تصور مقترح( 3121دور مكاتب التعليم في تحقيق ريية المملكة العربية السعودية  .3
واقرررع تطبيرررق المشررررفات التربويرررات لخصرررائص القيرررادة الخادمرررة فررري منطقرررة عسررررير  .3

 التعليمية.
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 قائمة المراجع 
 أوال  المراجع العربية:

م(. " درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة 3172م،  منى عمر عقل. )إبرااي -
فرري محافظررة عمرران للقيررادة الخادمررة وعالقتهررا بمسررتوى الثقررة التنظيميررة السررائدة فرري 
مدارسهم من وجهة نظر المعلمين". رسالة ماجستير. جامعرة الشررق األوسرط. األردن،  

 عمان.
هرر( لسران العرر . المجلرد الثراني عشرر. 177فى: ابن منظرور،  محمرد برن مكررم )المترو  -

 هر(. دار صادر. بيروت،  لبنان.7373الطبعة الثالثة)
م(. 3111) لطفري زيراد الطحاينرة،  سرامر؛ خصراونة،  محمرد؛ هللا عبرد تينرة،  أبرو -

 والمرديرون: دراسرة المعلمرون  يردركها كمرا المردارس األردنيرة فري الخادمرة "القيرادة
. الصرفحات 3،  العدد 1البحرين. المجلد -والنفسية التربوية لومالع استطالعية". مجلة

721-711. 
م(. " واقرع القيرادة الخادمرة لردى مرديري المردارس 3171التمام،  عبد هللا علري سرالم. ) -

الثانويررة بالمدينررة المنررورة مررن وجهررة نظررر المعلمررين: دراسررة ميدانيررة". مجلررة العلرروم 
 .219-333ل. الصفحات العدد األو 33مصر. المجلد -التربوية

 الثانويرة المرحلرة مردارس مرديري  م(. "ممارسرة3173عبرود ) عبيرد عبرد هللا الرذيابي،  -
ماجسرتير  الطرائ ". رسرالة بمحافظرة القياديرة المهرارات وعالقتهرا بتنميرة الذاتية لإلدارة

 القرى. السعودية،  مكة المكرمة. أم غير منشورة. جامعة
ه(. " واقررع ممارسررات القيررادة المدرسررية فرري 7321الشررهري،  حسررن محمررد الشررهري. ) -

ضررروء مبرررادئ القيرررادة الخادمرررة: دراسرررة ميدانيرررة بمنطقرررة عسرررير التعليميرررة". رسرررالة 
 ماجستير غير منشورة. جامعة الملك خالد. السعودية،  أبها.

م(. " القيررادة الخادمررة لمررديري المرردارس 3171. )صررالح الرردين،  نسرررين صررال  محمررد -
مجلررة كليررة التربيررة فرري والرضررا الرروظيفي للمعلمررين فرري مصررر: نمرروذج بنررائي مقترررح". 

،  العرردد 31. المجلررد مصررر -جامعررة عررين شررمس  -كليررة التربيررة  -العلرروم التربويررة 
 .711-13األول. الصفحات 

م(. أساليب تدريس اللغة العربيرة. دار زهرران للنشرر والتوزيرع. 3171صومان،  أحمد. ) -
 عمان،  األردن

 أسسرره،  أهدافرره،  التربرروي: مفاايمرره،  م(. "اإلشررراف3113حسررن. ) الطعرراني،  -
 أساليبه". الطبعة األولى. دار الشروق: عمان. األردن.
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ه(. "الرضررا الرروظيفي للعرراملين فرري ظررل نظريررة 7321طررارق عطيررة. ) عبررد الرررحمن،  -
القيادة الخادمة: دراسة ميدانية على عينة مرن العراملين براألجهزة الحكوميرة فري مدينرة 

العررردد األول. الصرررفحات  – 33السرررعودية. المجلرررد  -الريرررا ". دوريرررة اإلدارة العامرررة
33-713. 
م(. " خصرررائص 3173ثررراق هرررادف. )عبرررد الرسرررول،  حسرررين علررري. عبرررد السرررادة،  مي -

القيادة الخادمة وأثرها في تعزيز ثقة المريوسين بالقائد دراسة تحليلية فري كليرة اإلدارة 
أهميررة اسررتراتيجيات  - لعلمرري السررادسوقررائع المررؤتمر اواالقتصرراد. جامعررة كررربالء". 

كليررة اإلدارة واالقتصرراد  -التعلرريم العررالي والبحررث العلمرري فرري ترردعيم العمليررة اإلنمائيررة 
 .  333-333. الصفحات العراق - بجامعة البصرة

م(." اإلشراف التربوي في 3112عيده،  محمد سليمان عبد هللا. مهدي،  عباس عبد. ) -
المعاصرررة: دراسررة اسررتطالعية لواقعرره و أهميررة أبعرراده". األردن فرري ضرروء االتجاهررات 

 رسالة دكتوراه. جامعة عمان العربية. األردن،  عمان.
م(. " طبيعة العالقة االرتباطية بين التعراط  والسرلوك 3177العبيدي،  عفراء إبراايم. ) -

العرردواني". دراسررة ميدانيررة لرردى عينررة مررن طلبررة المرحلررة المتوسررطة فرري مرردارس بغررداد 
-727. العردد الثالرثا الرابرع. الصرفحات 31لرسمية. مجلرة جامعرة دمشرق. المجلرد ا

713. 
 السرلوكية. دار العلروم فري البحرث إلرى م(. المردخل3173حمرد. ) صرال  العسراف،  -

 الزهراء: الريا ،  السعودية.
طروير فاعليرة م(. قريم ومعتقردات األفرراد وأثرهرا علرى ت 3111عصفور،  أمل مصرطفى ) -

 .،  المنظمة العربية للتنمية اإلدارية السلسلة: بحوث ودراساتنظيميالتطوير الت
" القيرادة الخادمرة وعالقتهرا برااللتزام التنظيمري: دراسرة .م(3173غالي،  محمد أحمد. ) -

تطبيقيرررة علرررى الجامعرررات فررري قطررراع غرررزة". رسرررالة ماجسرررتير. الجامعرررة اإلسرررالمية. 
 فلسطين،  غزة.

تطبيقرررات الحاسرررو  فررري اإلدارة التربويرررة. دار م(. 3171قطررريط،  غسررران. وآخررررون. ) -
 الثقافة: عمان،  األردن.

 مرديري  لردى الذاتيرة القيرادة ممارسرة ه(. "درجرة7323أحمرد. ) علرى حسرن الكنراني،  -
ماجسرتير غيرر منشرورة.  نظررهم". رسرالة وجهرة مرن بمحافظة القنفرذة الثانوية المدارس
 القرى. السعودية،  مكة المكرمة. أم جامعة

ه(. اإلشررراف التربرروي الفعررال. دار الخالديررة للنشررر 7323يرردي،  الحسررن محمررد. )المغ -
 والتوزيع: جدة،  السعودية. 

 

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3+-++%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3+-++%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3+-++%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9+-+%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9+-+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
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م(. " قيررراس خصرررائص القيرررادة الخادمرررة لررردى 3173. )نررردا،  فررروزي شرررعبان مررردكور -
المشرررفين علررى الرسررائل الجامعيررة مررن وجهررة نظررر المعيرردين والمدرسررين المسرراعدين 

دد . العررمصررر -المجلررة العلميررة لالقتصرراد والتجررارة بجررامعتي القرراهرة وعررين شررمس". 
 .233-339الثاني. الصفحات 

ه(. "الررردليل اإلرشرررادي لإلشرررراف التربررروي فررري أنمررروذج 7322وزارة التربيرررة والتعلررريم. ) -
 تطوير المدارس". الريا ،  السعودية.

ه(. الرردليل التنظيمرري لإلشررراف التربرروي. الريررا ،  7321والتعلرريم. ) التربيررة وزارة -
 السعودية.
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