OPEN ACCESS

درجة ممارسة القيادة الخادمة لرؤساء األقسام العلمية وعالقتها بالتعلم
المهني لفريق العمل من وجهة نظر المعلمين في مدارس التعليم العام في
دولة الكويت
أمل عبد الوهاب الصالح

1

amal.alsaleh@ku.edu.kw

ملخص

تعرف واقع القيادة اخلادمة لرؤساء األقسام العلمية يف مدارس التعليم العام بدولة
هتدف هذه الدراسة إىل ّ
الكويت من وجهة نظر املعلمني ،وعالقتها بالتعلم املهني لفريق العمل ،والتميز اإلداري املدريس .وقد تبنت الدراسة
املنهج الوصفي التحلييل من طريق استبانة اقتبست من أداتني؛ إحدامها مقياس القيادة التنظيمية (Organizational
 ،)Leadership Assessment OLAواألخرى استبانة التعلم املهني لفريق العمل ،وتكونت من ( )42فقرة .بلغت عينة
معلم ومعلمة يف مدارس التعليم العام بدولة الكويت ،وخلصت إىل أنه قد حصلت ممارسة القيادة
الدراسة (ً )801
ٍ
اخلادمة لرؤساء األقسام العلمية عىل استجابات متوسطة من املعلمني بوجه عام ،وقد جاءت أبعادها عىل النحو اآليت:
جاء ُبعد بناء املجتمع املدريس يف املرتبة األوىل ،ثم ُبعد تقدير اآلخرين يف املرتبة الثانية ،ف ُبعد تنمية األفراد يف املرتبة
وأخريا ُبعد إظهار
الثالثة ،وجاء ُبعد توفري القيادة يف املرتبة الرابعة ،يف حني جاء ُبعد مشاركة القيادة يف املرتبة اخلامسة،
ً
األصالة .وجاء مستوى التعلم املهني لفريق العمل مرتف ًعا من وجهة نظر املعلمني .كام تتنبأ أبعاد القيادة اخلادمة لرؤساء
األقسام بام نسبته  % 22من التعلم املهني لفريق العمل يف أبعاد توفري القيادة ،وبناء املجتمع املدريس ،وتنمية األفراد .كام
خلصت إىل عدم وجود فروق دالة إحصائ ًيا يف وجهات نظر املعلمني نحو أبعاد القيادة اخلادمة لرؤساء األقسام العلمية،
والتعلم املهني لفريق العمل ،تب ًعا حلصول املدرسة عىل التميز اإلداري ،أو لسنوات اخلربة.
الكلمات المفتاحية :القيادة اخلادمة ،التعلم املهني لفريق العمل ،رؤساء األقسام
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Abstract
This study aimed to identify the reality of department heads' servant leadership practices in
Kuwait public schools from teachers’ perspectives. It also aimed to examine the relationship
between department heads' servant leadership practices, team professional learning, and
school administrative excellence. The study adopted the descriptive analytical approach
through implementing a (42) item questionnaire adapted from two instruments which are
Organizational Leadership Assessment (OLA), and professional learning questionnaire. The
study sample consisted of (801) male and female teachers. The study results were the following:
− The practice of servant leadership for department chairmen received moderate responses
from teachers in general. Teachers' perspectives toward department heads' servant
leadership ranked descending – in terms of dimensions – to building school community,
valuing others, developing individuals, providing leadership, sharing leadership, and
displaying authenticity.
− Teachers perspectives toward team’s professional learning level was high.
− Three dimensions of servant leadership for department chairmen predicted 22% of team’s
professional learning which are providing leadership, building school community, and
developing individuals.
− No statistically significant differences were found in participant responses towards the
department chairmen servant leadership dimensions, and for team’s professional learning
according to the administrative excellence, or years of experience.
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مقدمة

البيئــة املدرســية وســط حيــوي يزخــر بالتفاعــات والعالقــات التــي تســاعد جمتمعــه يف حتقيــق أهــداف
املدرســة بوصفهــا منظمــة تعليميــة ،وقيــام األفــراد بأدوارهــم املنوطــة هبــم جيعــل العمليــة التعليميــة جتــري
حمــورا جلميــع العمليــات اإلداريــة والتعليميــة املدرســية.
بفاعليــة وكفــاءة؛ ليكــون الطالــب
ً
مقومــا ،لــه
وانطال ًقــا مــن اهليــكل التنظيمــي املــدريسُ ،يعــد رئيــس القســم العلمــي مرش ًفــا
وموجهــا ِّ
ً
دور ال ُيســتهان بــه يف تنفيــذ املنهــج املــدريس عــى أكمــل وجــه ،كــا أنــه مســؤول عــن رفــع مســتوى التعليــم
والتحصيــل لــدى الطــاب واالهتــام هبــم وتنميــة املعلمــن مهن ًيــا .ونظـ ًـرا حلجــم املســؤولية امللقــاة عــى عاتــق
رؤســاء األقســام وارتباطهــا املبــارش بالتعلــم الصفــي ،فــإن تو ّفــر الكفايــات القياديــة والتعليميــة هلــذه الوظيفــة
اإلرشافيــة أمــر غايــة يف األمهيــة؛ ليتســنى هلــا االضطــاع بدورهــا الرتبــوي.

وقــد بــرز يف األدب الرتبــوي العديــد مــن نظريــات القيــادة التــي هتــدف إىل تفســر الســلوك القيــادي داخــل
املدرســة ،ومنهــا نظريــة القيــادة اخلادمــة ،التــي ال يقتــر اهتاممهــا عــى القائــد بصفتــه الرســمية ،بــل تتجــاوزه
لتوضــح أن القيــادة عمليــة تتمحــور حــول خدمة اآلخريــن واالهتــام بحاجاهتــم وتنميتهــم (;Sendjaya, 2015
 ،)Spears, 2010وبــرز العــامل روبــرت ك .غرينليــف  Greenleafبوصفــه أول مــن وضــع مفهــوم «القيــادة
اخلادمــة» يف عــام  ،1970وأوضــح أن القيــادة اخلادمــة تُبنــى ابتــدا ًء مــن رغبــة تلقائيــة مــن القائــد يف خدمــة
قــرارا واع ًيــا بجعــل العاملــن عــى رأس األولويــات والقيــام بخدمتهــم
اآلخريــن؛ ومــن ثــم يتخــذ القائــد
ً
ـدرا إلهلامهــم وقيادهتــم (.)Greenleaf, 1977
ورعايتهــم؛ األمــر الــذي جيعلــه مصـ ً
ويعــرف ســبريز ( )Spears, 1995القيــادة اخلادمــة بأهنــا طريقــة يف القيــادة تعتمــد عــى تعزيــز النمــو
ّ
الشــخيص للعاملــن ،وحتســن جــودة العديــد مــن املنظــات ،بتبنّــي العمــل اجلامعــي وبنــاء املجتمــع ،واملشــاركة
الشــخصية يف صنــع القــرار ،وممارســة الســلوك الــذي يشــتمل عــى قيــم الرعايــة ويعــزز األخــاق .كــا تُعـ ّـرف
بأهنــا القــدرة عــى حتقيــق األهــداف التنظيميــة مــن طريــق العمــل عــى تنميــة األفــراد وتطويــر مســتوى أدائهــم،
وتلبيــة حاجــات العاملــن يف املنظمــة وحتملهــم ملســؤوليات أكــر يف العمــل (Stone, Robert, & Patterson,
 .)2004وأشــار بوركــي وســيجل ( )Purkey & Seigel, 2002إىل ُبعديــن مهمــن يف تعريــف غرينليــف
( )Greenleaf 1977للقيــادة اخلدميــة؛ األول متركــز القــادة ِ
اخلدميــن حــول متطلبــات املجتمــع وليــس حــول
أهدافهــم الشــخصية ،أمــا اجلانــب الثــاين فيشــمل احتــواء القيــادة اخلادمــة عــى جانبــي التعليــم والتوجيــه،
بوصفهــا مــن املتطلبــات الرئيســة للقــادة يف العمــل مــع اآلخريــن.
وبســبب انتفــاء وجــود أســس منهجيــة قائمــة عــى البحــث العلمــي يف املفهــوم الــذي قدمــه غرينليــف
( ،)Greenleaf Laub, 1999وضــع كثــر مــن الباحثــن – خــال العقــود الســابقة – أطـ ًـرا علميــة ملفهــوم القيــادة
اخلادمــة لدراســتها بطريقــة منهجيــة ،وحــدد لــوب ( )Laub, 1999ســت خصائــص للقيــادة اخلادمــة ،هــي:

-1تقديــر اآلخريــن :ويكــون باالســتامع للعاملــن ،وإعطــاء األولويــة حلاجاهتــم ،وتقديــر جهودهــم،
والثقــة يف قدراهتــم وإمكاناهتــم.

-2تنميــة األفــراد :مــن طريــق توفــر الفــرص للتعلــم ،ووضــع نــاذج للســلوك املناســب ،وتنميــة اآلخرين
مــن طريق التشــجيع.
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-3بنــاء املجتمــع :ويكــون ببنــاء عالقــات إجيابيــة يف املنظمــة ،والعمــل عــى نحـ ٍ
ـو تعــاوين ،وتقويــم الفروق
الفرديــة ومراعاهتا.
-4إظهــار األصالــة :ويكــون بالتحــي بصفــات ،مثــل :النزاهــة ،والثقــة ،واالنفتــاح ،واملســاءلة ،والرغبــة
يف التعلــم مــن اآلخريــن.

-5توفري القيادة :ويكون من طريق وضع تصور للمستقبل ،واملبادرة ،وتوضيح األهداف.

-6مشــاركة القيــادة :فينشــئ رؤيــة مشــركة ،ويتيــح الفــرص أمــام اآلخريــن للمشــاركة يف صنــع القــرار،
وتقويــم الوضــع الراهــن ،وحتقيــق االمتيــازات عــى خمتلــف مســتويات املنظمــة.

عــرا مــن الصفــات األساســية للقيــادة اخلادمــة ،هــي :االســتامع،
وعــرض ســبريز()Spears, 2010
ً
والتعاطــف ،والوعــي ،واإلقنــاع ،والتصويــر املفاهيمــي ،ونفــاذ البصــرة ،وتقديــم اخلدمــة ،وااللتــزام بنمــو
اآلخريــن ،وبنــاء روح اجلامعــة.

وترتبــط القيــادة اخلادمــة بجوهــر التوجيــه واإلرشاف املــدريس باعتامدهــا عــى بنــاء العالقــات
ً
فعــال إال إذا
) .(Steinbeck, 2009; Poon, 2006فالتوجيــه – عــى اختــاف طبيعتــه وأســاليبه – ال يكــون
اعتَمــد الثقــة مكونًــا أساســ ًيا يف تكويــن العالقــات املهنيــة املرتبطــة بمنظومــة القيــم التــي يتبناهــا املــرف،
باإلضافــة إىل مــا يتحــى بــه مــن مهــارات وكفايــات ()Hean & Tin, 2007؛ ولــذا فاملــرف أو املوجــه الرتبــوي
ال بــدّ أن يتحــى بصفــات القيــادة اخلادمــة التــي تتضمــن تلبيــة حاجــات اآلخريــن وتنميتهــم وإرشاكهــم يف
ِ
صــف هــذا جــز ًءا مــن دوره الوظيفــي اإلرشايف.
القــرارَ ،بو

وموجهــا مقو ًمــا
وبالنظــر إىل واقــع املامرســات اإلداريــة يف الكويــت ،فــإن رئيــس القســم العلمــي – مرش ًفــا
ً
خصوصــا فيــا يتعلــق بتخصصاهتــم العلميــة ،ويعمــل
– هــو املســؤول األول عــن النمــو املهنــي للمعلمــن،
ً
جن ًبــا إىل جنــب مــع مديــر املدرســة يف حتســن عمليــة التعلــم وتطويــر أداء املعلمــن ( .)Alsaleh, 2018وقــد
ٍ
مســؤوليات جســيمة ،تتمثــل فيــا يــأيتً :
أول ،يف
اشــتمل التوصيــف الوظيفــي لرؤســاء األقســام عــى أربــع
جمــال املنهــج :توفــر احتياجــات تنفيــذه التقنيــة واملاديــة ،وإعــداد االختبــارات وتقويمهــا.
ـم إعــداد خطــة لــكل
ثان ًيــا ،يف جمــال املتعلمــن :اإلرشاف عــى االختبــارات املســحية وحتليلهــا؛ ومــن ثـ ّ
مــن الفائقــن واملتعثريــن بنــا ًء عــى نتائجهــا .ثال ًثــا ،يف املجــال اإلداري والتنظيمــي :عقــد االجتامعــات الفنيــة
واإلداريــة ومتابعــة الســجالت .راب ًعــا ،يف جمــال التنميــة املهنيــة :التنميــة املهنيــة للمعلمــن واالرتقــاء بمســتوى
أدائهــم ،مــن طريــق الربــط بــن األهــداف املقــررة وطــرق تدريــس املنهــج ووســائل التقويــم ،وعــرض النــاذج
التعليميــة ،وتفعيــل تبــادل الزيــارات بــن معلمــي املــادة لصقــل اخلــرات ،وزيــارة املعلمــن يف الفصــول
لتوجيههــم واالرتقــاء بمســتويات أدائهــم (وزارة الرتبيــة.)2019 ،
والقيــادة اخلادمــة تُعنــى بتكويــن فريــق عمــل ينهــض بمســؤولياته بكفــاءة لتحقيــق األهــداف ،مــن
طريــق توفــر الدعــم واملــوارد ،والتقويــم الــذايت ،وتعزيــز التعــاون ،والتواصــل بشــفافية ،والتقويــم ،والتقديــر
( .)Irving & Longbotham, 2007وبوجــود القيــادة يتمكــن املعلمــون مــن إنجــاز العمــل بصفــة تشــاركية،
وحتقيــق رؤيــة مشــركة ،واحــرام االلتزامــات الفرديــة واجلامعيــة؛ وهــو مــا يطــور البيئــة املدرســية عامــة
وحيســنها (.)Cerit, 2009
ّ
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ويعــد التعلــم املهنــي لفريــق العمــل مــن أهــم املــؤرشات الدالــة عــى كفاءتــه ،وال شــك يف
مهــا وأساســ ًيا يف التنميــة املهنيــة للمعلمــن مــن طريــق التعلــم املتبــادل بــن الزمــاء
دورا
ً
أن لــه ً
( ،)Alabdulhadi, Alsaleh, & Alrwaished, 2017وقــد أوضــح هــورد ( )Hord, 2008أن تعلــم الفريــق هــو
املشــاركة املهنيــة الفعالــة للمعلمــن ،الــذي ال يقتــر معنــاه عــى اجتــاع املعلمني ومشــاركتهم احلــوار ،وإنــا يمتد
إىل تكويــن فــرق تعلــم تعاونيــة مهنيــة ،وإثــراء احلــوار املهنــي املرتبــط بخــرات املعلمــن وجتارهبــم التدريســية،
ســواء الناجحــة منهــا أو املخفقــة ،ويتضمــن تفعيــل االســراتيجيات التعليميــة ،والرتكيــز عــى تعلــم الطــاب،
ـؤرشا عــى نجــاح الربامــج التنمويــة .وبينــت دراســة زان ( )2011, Zahnارتبــاط خصائــص
واختــاذ نتائجهــم مـ ً
القيــادة اخلادمــة ارتبا ًطــا وثي ًقــا بتعلــم الفريــق؛ نتيجــة احتوائهــا عــى أبعــاد تشــمل التشــايف الوجــداين ،واإليثــار،
واإلرشاف التنظيمــي ،واســتخدام اإلقنــاع .كــا أوضحــت العديــد مــن الدراســات دور رؤســاء األقســام بوصفهم
مرشفــن تربويــن يف تعلــم فريــق العمــل وتنميتــه مهن ًيــا (Ghamrawi, 2010; JACA, 2013; Seobi & Wood,
 .)2016وأوىص كريتــش وغرميــك ( )2008, Krečič & Grmekبــرورة التعلــم املهنــي لفريــق العمــل وتوظيفــه
كذلــك بالطــرق غــر الرســمية ،التــي تدعــم اســتقاللية املعلمــن بمســاندهتم معنو ًيــا ،وحتفيــز التفكــر الناقــد،
وتزويدهــم بالتغذيــة الراجعــة ،واالســراتيجيات املهمــة يف التدريــس ،وتشــجيع ثقافــة التعــاون وبنــاء عالقــات
الزمالــة والصداقــة بينهــم.
ِ
ـي لتطويــر التعليــم املــدريس يف العديــد مــن اجلوانــب اإلداريــة ،تُعــد
وبأخــذ بعــن االعتبــار التوج ـ َه العاملـ َّ
إدارة التميــز إحــدى التوجهــات املعــارصة لبلــوغ جــودة التعليــم ،وهــي ترتكــز عــى معايــر حمـ ٍ
ـددة وواضحــة
َ
إلصــاح عمليــة التعليــم املــدريس (املليجــي .)2012 ،ويعــرف العنــزي ( )2013إدارة التميــز بأهنــا املدخــل
احلديــث اهلــادف لتطويــر أداء املنظــات الرتبويــة التعليميــة ،مــن طريــق تبنّــي معايــر واضحــة تشــمل الرؤيــة
املشــركة ،والقيــادة اإلبداعيــة ،والعمــل اجلامعــي ،ورضــا املســتفيدين .وقــد تشــعبت الدراســات عــن املعايــر
الشــاملة للتميــز املــدريس؛ ففــي ســنغافورة تضــم إدارة التميــز ( )School Excellence Model SEMتســعة
معايــر للجــودة يمكــن عــى أساســها تقويــم املــدارس ( ،)Ng & Chan, 2008; Wee, 1998وهــي:
-1القيــادة :وتشــمل كيفيــة تعامــل قــادة املــدارس مــع العاملــن ،ونظــام القيــادة باملدرســة ،ومنظومــة
القيــم ،والرتكيــز عــى تعلــم الطــاب ،ومتيــز األداء ،وكيفيــة اضطــاع املدرســة بمســؤولياهتا جتــاه
املجتمــع.
-2التخطيــط االســراتيجي :وهــو حتديــد املدرســة اجتاهــات اســراتيجية بمشــاركة مجيــع العاملــن
واملســتفيدين ،وتطويــر خطــط العمــل ودعــم اجتاهاتــه ،وتوضيــح هــذه اخلطــط ومتابعــة األداء.
-3إدارة شــؤون املوظفــن :اســتخدام املدرســة اإلمكانـ ِ
ـات الكاملـ َة ملوظفيهــا؛ ومــن ثــم حســن اســتثامرها
ُ
وتطويرهــا؛ إلنشــاء مدرســة ممتــازة.
-4املــوارد :وهــي إدار ُة املدرسـ ِ
ـة موار َدهــا الداخليــة ورشاكاهتــا اخلارجيــة بفعاليــة وكفــاءة؛ ألجــل دعــم
التخطيــط االســراتيجي وتشــغيل عملياهتــا.
-5العمليــات التــي تركــز عــى الطالــب :وتشــمل تصميــم املدرســة لعملياهتــا الرئيســة ،وتنفيذهــا وحســن
إدارهتــا وتطويرهــا؛ لتوفــر تعليــم كيل للطــاب بوصفهــم حمــور العمليــة التعليميــة.
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-6الرتكيــز عــى املخرجــات اإلداريــة والتشــغيلية :وهــي النواتــج التــي حتققهــا املدرســة فيــا يتعلــق
بكفاءهتــا وفاعليتهــا.
-7نتائج العاملني :وهي ما حتققه املدرسة يف جمال التدريب والتطوير ،ومعنويات موظفيها.
-8الرشاكة املجتمعية :وتشمل ما حتققه املدرسة لرشكائها واملجتمع عامة.

-9نتائــج األداء األساســية الشــاملة :وهــي مــا حتققــه املدرســة يف جمــال التطــور الشــامل لطالهبــا عــى
وجــه اخلصــوص ،ويف جمــال النتائــج املرجــوة مــن التعليــم.

وأشــار شــرنس ( )2000إىل معايــر التميــز اخلاصــة باملــدارس الفعالــة ،وقــد اشــتملت عــى مخســة معايــر
أساســية ،هــي :القيــادة الرتبويــة القويــة ،والرتكيــز عــى اكتســاب املهــارات األساســية ،وتوفــر بيئة مدرســية منظمة
وآمنــة ،وبنــاء توقعــات كبــرة للتحصيــل األكاديمــي للطلبــة ،والتقويــم املتكــرر ومتابعــة تقــدم الطلبــة.

وقــد اهتمــت وزارة الرتبيــة يف دولــة الكويــت بــإدارة املــدارس؛ فوضعــت آليــة للعمــل بمــروع املــدارس
ـر أداء املدرســة يف أربعــة جوانــب ،هــي :اجلانب الفنــي ،وجانب الشــؤون
املتميــزة ،ويف هــذا املجــال قاســت معايـ َ
وقومــت
التعليميــة ،وجانــب األنشــطة الرتبويــة ،وجانــب الشــؤون اإلداريــة (دليــل املــدارس املتميــزة ،د.تّ ،).
ـدارس بفحــص هــذه اجلوانــب .كــا انتهجــت سياســة للتحســن املــدريس تشــتمل عــى ثامنٍيــة مــن املحــددات،
املـ َ
هــي :القيــادة املدرســية ،والتعليــم والتقويــم ،وتنفيــذ املنهــج ،وبيئــة التعلــم ،والرشاكــة املجتمعيــة ،واســتخدام
مــوارد املدرســة ،واســتخدام البيانــات ،ونتائــج الطــاب (الدليــل اإلرشــادي للمــدارس الفاعلــة.)2017 ،
ِ
ـات َعــدَّ معايـ ِ
ـر القيــادة الفعالــة إحــدى ركائــز التميــز اإلداري(;Ng & Chan, 2008
لقــد أوضحــت الدراسـ ُ
عوامــل الكفــاءة التنظيميــة (�Hila & Sho

ـاج القيــادة اخلادمــة أحــدَ
 ،)Scheerens, 20000وجعــل ُ
بعضهــا انتهـ َ
)baki, 2017; Melchar & Bosco, 2010؛ وذلــك ألن القيــادة اخلادمــة تعمــل عــى زيــادة فاعليــة العديــد
مــن اجلوانــب األساســية يف بيئــة املدرســة ،ومنهــا اجلوانــب اخلاصــة باملعلمــن ،كالتزامهــم الوظيفــي (صــاح
الديــن2016 ،؛ املحارمــة ،)2018 ،والثقــة التنظيميــة هبــم (إبراهيــم2013 ،؛ بــن طالــب ،)2018 ،ورضاهــم
الوظيفــي ( ،)Cerit, 2009وبقائهــم يف املهنــة ( ،)McMillan, 2017كــا أن القيــادة اخلادمــة تســهم يف تطويــر
البيئــة املدرســية ( ،)Ibrahim & Don, 2014وبنــاء ثقافــة مدرســية إجيابيــة ( ،)Shepherd, 2018وإجيــاد املنــاخ
املــدريس الفعــال ()Black, 2010؛ ممــا حيســن األداء األكاديمــي للطــاب (.)Crabtree, 2014

وقــد دربــت العديــد مــن املنظــات عامليهــا وفــق مبــادئ القيــادة اخلادمــة ،كــا أوصــت الدراســات بمزيــد
مــن األبحــاث المتعلقــة بهــا فــي الســياق التربــوي (،)Crippen, 2010; Crippen, 2004; Hean & Tin, 2007
وضــح هريبســت ( )Herbst, 2003أن ســلوك القيــادة اخلادمــة ال يقتــر عــى مديــري املــدارس بــل
يف حــن ّ
يتجاوزهــم إىل مجيــع القياديــن يف املدرســة؛ وهــو مــا يــؤدي إىل مزيــد مــن الفاعليــة يف املامرســات القياديــة ،ومــن
املالحــظ تبنــي أغلــب الدراســات الرتبويــة موضــوع القيــادة اخلادمــة لقيــاس املامرســات اخلاصــة بمديــري
املــدارس (بــن طالــب2018 ،؛ صــاح الديــن2016 ،؛ املحارمــة ،)2018 ،يف حــن أغفلــت الدراســات دور
ِ
بوصفهــم مرشفــن تربويــن ،ومــدى تبنيهــم لســات القيــادة اخلادمــة ،وإســهامهم يف التعلــم
رؤســاء األقســام
املهنــي لفريــق العمــل وعالقــة ذلــك بالتميــز اإلداري املــدريس؛ وهــو مــا ُيعــد مــن املوضوعــات التــي قليـ ً
ـا مــا
تناولتهــا ٌّ
كل مــن األبحــاث العربيــة والعامليــة.
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ففــي جمــال القيــادة اخلادمــة للمرشفــن الرتبويــن ،أجــرى كيتشــنز ( )Kitchens, 2017دراســة هدفــت إىل
استكشــاف العالقــة بــن وظائــف التوجيــه وعوامــل القيــادة اخلدميــة وتأثريهــا يف فعاليــة عالقــات التوجيــه يف
بيئــة التعليــم العــام يف املــدارس ،واســتخدمت االســتبانة أداة جلمــع البيانــات ،ومتثلــت عينــة الدراســة يف ()112
معلـ ًـا يف جنــوب رشق فرجينيــا ،وأوضحــت النتائــج ارتبــاط مجيــع وظائــف التوجيــه بعالقــة إجيابيــة قويــة مــع
كل أبعــاد القيــادة اخلادمــة ،وأوصــت الدراســة القيـ ِ
ـادات املدرســي َة باالهتــام باختيــار القائمــن عــى وظيفــة
التوجيــه وفــق قيــم القيــادة اخلدميــة؛ وذلــك للقيــام بمهامهــم بطريقــة فعالــة.
وكشــفت دراســة فيلبــس ( )Phillips, 2013عــن العالقــة بــن ممارســات القيــادة اخلادمــة للمرشفــن مــن
وجهــة نظــر معلمــي مــادة اللغــة اإلنجليزيــة وبــن اإلنجــاز األكاديمــي للطــاب .بلغــت عينــة الدراســة ()15
مرش ًفــا و( )100معلــم ،وقــد طبقــت اســتبانة القيــادة اخلادمــة واختبــار حتصيــي للغــة اإلنجليزيــة ،وكشــفت
النتائــج عــن عــدم وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن القيــادة اخلادمــة للمرشفــن وتصــورات املعلمــن
وبــن متغــر التحصيــل األكاديمــي للطــاب ،وكان هنــاك فــروق يف ســلوكيات القيــادة اخلادمــة التــي ُيب َلــغ
عنهــا ذات ًيــا مــن ِقبــل املرشفــن واملعلمــن.

أمــا دراســة إبريشــت ( ،)Ebbrecht, 2013فكشــفت عــن جتــارب التوجيــه للمعلمــن ذوي الكفــاءة وفــق
وجعــت البيانــات النوعيــة مــن طريــق منهــج الــرد
إطــار القيــادة اخلادمــة ،وتبنــت املنهــج النوعــي الــرديُ ،
الشــخيص للمعلمــن احلاصلــن عــى جائــزة أفضــل معلــم يف واليــة ميســوري .تكونــت عينــة الدراســة مــن
أربعــة مــن املعلمــن ،ومجعــت البيانــات مــن طريــق املقابــات الشــخصية هلــم ورسد جتارهبــم مــع مرشفيهــم،
وأفصحــت النتائــج عــن ســات وخصائــص لقــادة اخلدمــة مــن املرشفــن ،تتمثــل يف االســتامع ،والتعاطــف،
والتشــايف الوجــداين ،والوعــي ،واإلقنــاع ،والتصــور ،والتبــر ،واإلرشاف ،وااللتــزام بالنمــو وبنــاء املجتمــع.
وهــذه اخلصائــص يســتخدمها املرشفــون لتنميــة املعلمــن وتطويــر إمكاناهتــم ،وأوصــت باســتخدام املرشفــن
هلــذه الصفــات التــي تؤثــر يف املعلــم إجيا ًبــا يف حياتــه املهنيــة.

وكشــفت دراســة ســتاينبك ( )Steinbeck, 2009عــن العالقــة بــن التوجيــه والقيــادة اخلادمــة ،وفحصــت
تأثــر هــذه املتغــرات يف فعاليــة التوجيــه يف إعــداد مدرســة التعليــم العــام ،وقــد طبقــت اســتبانة خاصــة
بوظائــف التوجيــه وأبعــاد القيــادة اخلادمــة .بلغــت العينــة ( )143مــن املعلمــن الذيــن تل ّقــوا التوجيــه خــال
ســنتهم األوىل يف املهنــة ،وكشــفت النتائــج عــن وجــود عالقــة إجيابيــة معتدلــة إىل قويــة بــن وظائــف التوجيــه
يف أبعــاد القيــادة اخلادمــة وفعاليــة التوجيــه؛ فاملوجهــون الذيــن قامــوا بوظائــف التوجيــه وتبنــوا أبعــاد القيــادة
اخلادمــة كانــوا أكثــر ميـ ً
ـا إىل تكويــن عالقــات التوجيــه الفعــال.

وكان اهلــدف مــن دراســة مهمبــي وإنجلــرت ( )Mahembe & Engelbrecht, 2014هــو الكشــف عــن
العالقــة بــن القيــادة اخلادمــة وفعاليــة الفريــق وســلوك املواطنــة يف النظــام املــدريس بجنــوب إفريقيــا ،واتبــع
البحــث املنهــج الوصفــي ،واختــرت عينــة مــن ( )288معلـ ًـا مــن ( )38مدرســة يف جنــوب إفريقيــا ،وأظهــرت
النتائــج وجــود عالقــة إجيابيــة بــن القيــادة اخلادمــة ،وبــن كل مــن فعاليــة الفريــق وســلوك املواطنــة.
واســتخدمت دراســة فيلــد وثومســون وهاوكينــز ( )Fields, Thompson, & Hawkins, 2016املنهــج
التجريبــي يف الكشــف عــن تبنــي أبعــاد القيــادة اخلادمــة يف برنامــج جتريبــي للتنميــة املهنيــة ،لعينــة بلغــت
اثنــن وعرشيــن طال ًبــا يف املرحلــة اجلامعيــة يف جمــال العمــل االجتامعــي ،وقــد قــرأ أفــراد العينــة مبــادئ القيــادة
اخلادمــة ،وناقشــوها ،ثــم ُط ّبقــت يف جتارهبــم التدريبيــة ،كــا مجعــت تأمــات مكتوبــة أســبوعية هلــم ،وأوضحت
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النتائــج لتقويــات املــرف امليــداين للطــاب التطويــر املهنــي هلــم املنســجم مــع ُم ُثــل القيــادة اخلادمــة ،وكشــفت
نتائــج حتليــل التقويــات الذاتيــة للقيــادة اخلادمــة – مــن قبــل الطــاب املســجلني يف بدايــة التجربــة وهنايتهــا –
عــن زيــادة يف متكــن اآلخريــن وتطويرهــم وخدمتهــم.

وركــزت دراســة دينــس ( )Dennis, 2018عــى استكشــاف العالقــة بــن القيــادة اخلادمــة ومســتوى مشــاركة
املعلمــن اجلــدد ،مــن طريــق تطبيــق املنهــج النوعــي وحتليــل الظواهــر التفســرية لتجــارب حيــة ،لثامنية مدرســن
يعملــون يف املــدارس العامــة احلرضيــة يف مدينــة بالتيمــور ،وقــد أجريــت املقابالت الشــخصية معهــم ،وأوضحت
النتائــج مخســة جوانــب أساســية ملشــاركة املعلمــن ،هــي :اإلحســاس باملســؤولية ،وقدرهتم عــى جتــاوز العقبات،
كــا أوضحــت تو ّفــر صفــات القيــادة اخلادمــة ملديــر املدرســة وأمهيتهــا هلــم ،وهــي تشــمل احــرا َم أشــخاصهم،
واالســتامع هلــم ،والتعاطــف معهــم ،وتبنــي صفــات اإلقنــاع ،والتصــور ،واإلرشاف ،وااللتــزام بنمــو األفــراد
وبنــاء املجتمــع ،كــا بينــت أمهيــة بنــاء العالقــات واملســاءلة ،وفهــم واقــع التعليــم يف املدرســة.

وهدفــت دراســة زان ( )Zahn, 2011إىل بيــان توجهــات املعلمــن نحــو القيــادة اخلادمــة والتعلــم املهنــي
لفريــق العمــل يف املــدارس االبتدائيــة ذات املســتويات األكاديميــة :املرتفعــة ،واملتوســطة ،واملنخفضــة ،وانتهجت
املنهــج الوصفــي مــن طريــق تطبيــق اســتبانة عــى عينــة بلغــت ( )160معلـ ًـا مــن مخــس عــرة مدرســة ابتدائيــة
يف واليــة نيويــورك .كشــفت النتائــج أن املعلمــن يف املــدارس منخفضــة األداء يشــاركون يف ممارســات التعلــم
املهنــي لفريــق العمــل ،أكثــر مــن املعلمــن يف املــدارس عاليــة األداء ،ومل تظهــر فــروق ذات داللــة إحصائيــة
بــن توجهــات عينــة الدراســة نحــو القيــادة اخلادمــة بنــاء عــى األداء األكاديمــي للطــاب ،وبينــت ارتبــاط
خصائــص القيــادة اخلادمــة ارتبا ًطــا وثي ًقــا بتعلــم الفريــق.

وركــزت دراســة أهلســون ( )Ohlsson, 2013عــى وضــع إطــار مفاهيمــي للتعلــم املهنــي للمعلمــن يف
فريــق العمــل ،وتبنــت منهــج دراســات احلالــة .تكونــت عينــة الدراســة مــن ثــاث مــن فــرق العمــل تضــم
ـم الفريــق الثالــث
رؤســاء األقســام واملعلمــن ،وتكــون كل مــن الفريقــن :األول والثــاين مــن ( )8معلمــن ،وضـ ّ
( )11معلـ ًـا يف ثــاث مــدارس خمتلفــة يف الســويد ،ومجعــت البيانــات مــن طريــق املالحظــة وحضــور اجتامعــات
املعلمــن وإجــراء املقابــات الشــخصية ،وأشــارت النتائــج إىل اختــاف التعلــم املهنــي بــن املجموعــات
الثــاث ،وذلــك بحســب تو ّفــر مقومــات تشــتمل عــى التفكــر اجلامعــي واحلــوار القائــم عــى حــل املشــكالت،
ودعــم التعلــم التعــاوين مــن قبــل فريــق عمــل ورئيــس قســم ،وشــيوع روح العمــل اجلامعــي والعالقــات اجليدة
بــن أعضــاء الفريــق.
وتناولــت دراســة املنــوري ( )2004تعـ ّـرف واقــع إرشاف الزمــاء يف مــدارس احللقــة األوىل مــن التعليــم
األســايس ببعــض املناطــق التعليميــة يف ســلطنة عــان ،وقــد طبقــت االســتبانة عــى ( )509معلــات ،وبينــت
النتائــج تو ّفــر التعلــم املهنــي للمعلــات ،مــن طريــق تبــادل الزيــارات بينهــن ،ومناقشــة اجلوانــب املهنيــة يف
اجللســات غــر الرســمية ،باعتبارمهــا أقــرب مصــادر التعلــم للمعلــم ،وبينــت الدراســة مســؤولية رئيــس
القســم عــن إعــداد املشــاغل واحللقــات النقاشــية ،وأظهــرت النتائــج اآلثــار اإلجيابيــة يف كل مــن اجلانــب املعريف
واجلانــب املهــاري للمعلــات ،إال أن النتائــج كشــفت عــن وجــود بعــض العوائــق للتعلــم املهنــي للمعلــات،
مثــل حتديــد موضوعــات النقاشــات ســاب ًقا ،وابتعادهــا عــن املامرســات الواقعيــة ،ومهــا أمــران غــر مشــجعني
للمعلــات ،وأوصــت الدراســة بتقليــص الفجــوة بــن الواقــع واملأمــول.
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أمــا دراســة الراســبي ( ،)2011فهدفــت إىل بيــان متطلبــات تدريــب الزمــاء يف عامن ،واســتخدمت الدراســة
املنهــج الوصفــي عــى عينــة بلغــت ( )205معلمــن ،و( )10مديريــن ،و( )72مــن املعلمــن األوائــل ،وبينــت
النتائــج إجيابيــات تدريــب الزمــاء وقناعــة العينــة بــه وتشــجيع اإلدارة املدرســية لــه ،وأمهيــة دور املــرف
واملعلــم األول يف دعــم العالقــة املعرفيــة التبادليــة بــن املعلمــن.

وتناولــت دراســة احليلــة والشــوبكي ( )Hila & Shobaki, 2017دور القيــادة اخلادمــة يف حتقيــق التميــز
يف األداء مــن منظــور العاملــن يف الكليــات التقنيــة .اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي ،وكانــت أداة
الدراســة اســتبانة طبقــت عــى عينــة عشــوائية يســرة بلغــت ( )111مــن العاملــن وأعضــاء هيئــة التدريــس،
وأظهــرت النتائــج وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن القيــادة اخلادمــة وحتقيــق األداء املتميــز يف حمافظــات
ـري املســتوى األكاديمــي
الكليــة التقنيــة يف قطــاع غــزة ،كــا ُوجــدت فــروق يف اســتجابات العينــة تُعــزى إىل متغـ َ
وســنوات اخلدمــة .وأوصــت الدراســة بتبنــي معايــر موضوعيــة وعلميــة وإداريــة يف اختيــار قــادة اجلامعــات،
ِ
ـرا
وتوفــر بيئــة تنظيميــة تشــجع االبتــكار والتجديــد ،واالهتــام بجميــع عنــارص بيئــة العمــل بوصفهــم متغـ ً
مهـ ًـا يســهم يف التأثــر يف األداء الوظيفــي.
وهدفــت دراســة الســعيد ( )2019إىل تعـ ّـرف درجــة ممارســة القيــادة الرياديــة لــدى مديــري املــدارس الثانوية
بدولــة الكويــت وعالقتهــا بالتميــز املؤســي مــن وجهــة نظــر املعلمــن ،وقــد تبنــت الدراســة املنهــج الوصفــي
املســحي االرتباطــي ،وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )634معلـ ًـا مــن مــدارس حمافظــة اجلهــراء ،وبينــت النتائــج
درجــة مرتفعــة يف ممارســة القيــادة الرياديــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن ،كــا بينــت أن مســتوى التميــز املؤســي
جــاء مرتف ًعــا ،ووجــدت عالقــة ارتباطيــة بــن القيــادة الرياديــة والتميــز اإلداري.

أمــا دراســة العالونــة ( ،)2018فكشــفت عــن درجــة ممارســة مديــري املــدارس احلكوميــة ملعايــر التميــز
اإلداري يف لــواء القصبــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن ،و ُطبقــت االســتبانة أدا ًة للدراســة عــى ( )348معلـ ًـا مــن
( )22مدرســة ،وبينــت النتائــج تو ّفــر معايــر التميــز ،التــي رتبــت وفــق آراء املعلمــن؛ فاحتــل التعليــم والتعلــم
املرتبــة األوىل ،وجــاءت البيئــة املدرســية يف املرتبــة الثانيــة ،والقيــادة واإلدارة يف املرتبــة الثالثــة ،واملجتمــع املحــي
يف املرتبــة الرابعــة ،ومل توجــد فــروق يف آراء املعلمــن يف معايــر التميــز اإلداري تعــزى إىل متغــرات اجلنــس ،أو
املؤهــل العلمــي ،أو اخلــرة.

وبينــت دراســة هريبســت ( )Herbst, 2003العالقــة بــن ممارســة القيــادة اخلادمــة والتميــز املــدريس
واألكاديمــي للطــاب ،وانتهجــت املنهــج الوصفــي النوعــي ،وقد تكونــت عينة الدراســة مــن ( )884مســتجي ًبا،
هــم )24( :مديـ ًـرا ،و( )113مديـ ًـرا مســاعدً ا ،و( )236رئيــس قســم ،و( )511مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،وقــد
طبقــت اســتبانة القيــادة التنظيميــة؛ لبيــان عالقتهــا ببعــض معايــر التميــز والفاعليــة املدرســية ،التــي قيســت من
طريــق االختبــار الوطنــي يف القــراءة والرياضيــات يف واليــة فلوريــدا ،والتحصيــل يف الرياضيــات ،والتحصيل يف
اللغــة ،ومعــدالت احلضــور ومعــدالت التــرب ،واملتغــرات الديموغرافيــة واحلالــة االجتامعيــة واالقتصاديــة،
والعــرق ،وحجــم املدرســة .بينــت النتائــج وجــود عالقــات إجيابيــة بــن القيــادة اخلادمــة واإلنجــاز األكاديمــي
الطالــب ،وعــدم وجــود فــروق بــن بقيــة املتغــرات والقيــادة اخلادمــة .وبوجـ ٍ
ـه عــام ،دلــت النتائــج عــى أن
املــدارس التــي ُتــارس فيهــا درجــات القيــادة اخلدميــة بمســتويات مرتفعــة؛ حيقــق طالهبــا معـ ً
ـدل أعــى ممــا هــو
عليــه يف املــدارس التــي ُتــارس فيهــا بمســتويات منخفضــة.
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تعــرف القيــادة اخلادمــة يف املــدارس املتوســطة وفــق معايــر
وهدفــت دراســة بــاب ( )Babb, 2012إىل ّ
الفعاليــة املدرســية ،ومقارنتهــا باملــدارس املتوســطة التــي تظهــر درجــات أقــل مــن القيــادة اخلادمــة ،وانتهجــت
الدراســة املنهــج الوصفــي الكمــي ،وكانــت األداة األساســية جلمــع البيانــات هــي أداة تقويــم القيــادة التنظيميــة
( ،)OLAوطبقــت عــى عينــة بلغــت يف إمجاهلــا ( )295فــر ًدا ،مشــتمل ًة عــى ( )11مديــر مدرســة ،و( )3مديريــن
مســاعدين ،و( )281مــن العاملــن ،وقيســت املتغــرات املســتخدمة لتحديــد العالقــة بــن القيــادة اخلادمــة
والفعاليــة املدرســية يف درجــات اختبــار نظــام تقويــم املــدارس بنســلفانيا ( )PSSAيف القــراءة والرياضيــات
وحضــور الطــاب ،باإلضافــة إىل متغــرات ســياقية أخــرى ،شــملت الوضــع االجتامعــي واالقتصــادي
ـرا ضئيـ ً
ـا ألبعــاد القيــادة اخلادمــة
للطــاب ،والعــرق ،وحجــم املدرســة ،وأشــارت النتائــج إىل أن هنــاك تأثـ ً
يف متغــرات الفعاليــة املدرســية ،وأظهــرت التحليــات االرتباطيــة اإلضافيــة أن العوامــل الســياقية للحالــة
االجتامعيــة واالقتصاديــة للطــاب وعــرق الطــاب كان هلــا تأثــر معتــدٌّ بــه إحصائ ًيــا يف حتصيــل الطــاب.

ومــن املالحــظ أنــه وبالرغــم مــن اختــاف الدراســات الســابقة وتنــوع ســياقاهتا الرتبويــة ،فــإن مجيعهــا
أكــدت عــى الــدور الفعــال للقيــادة اخلادمــة يف تطويــر البيئــة املدرســية؛ وذلــك بتقديــم أطــر نظريــة لتعريفهــا
ومــن ثــم لقياســها ،وإبــراز مــا يرتبــط هبــا مــن عوامــل تنظيميــة ،يف حــن تناولــت أغلــب الدراســات الــدور
القيــادي ملديــري املــدارس بوجـ ٍ
ـه خــاص ،كــا أكــدت الدراســات عــى أمهيــة التعلــم املهنــي لفريــق العمــل
ِ
بوصفهــم قــاد ًة خدميــن
يف البيئــة املدرســية ،إال أن الدراســات العربيــة قــد أغفلــت دور رؤســاء األقســام
يف املــدارس ،بالرغــم مــن أمهيتــه يف اجلانبــن الرتبــوي واإلرشايف؛ ممــا يميــز الدراســة احلاليــة التــي تناولــت
ِ
بوصفهــم قــاد ًة خدميــن وعالق َتــه بالتعلــم املهنــي لفريــق العمــل يف مــدارس التعليــم
ممارســتَهم ألدوارهــم
العــام يف دولــة الكويــت.
مشكلة الدراسة

ِ
بوصفهــم قــاد ًة ِخدميــن يف
ركــزت العديــد مــن الدراســات عــى الــدور الــذي يؤديــه مديــرو املــدارس
ـادرا مــا تناولــت
تطويــر العمــل املــدريس (بــن طالــب2018 ،؛ صــاح الديــن2016 ،؛ املحارمــة ،)2018 ،ونـ ً
البحــوث الرتبويــة ممارســة القيــادة اخلادمــة لرؤســاء األقســام العلميــة بوصفهــم مرشفــن وموجهــن للبيئــة
واألقــدر
التعليميــة ،عــى الرغــم مــن أهنــم األقــرب إىل معايشــة مــا يمــر بــه املعلمــون يف مهنــة التدريــس
ُ
عــى توجيههــم ومســاندهتم معنو ًيــا ،وقلــا اســتخدمت الدراســات هــذه النظريــة لتفســر ممارســات التوجيــه
املــدريس وأدواره اإلرشافيــة التوجيهيــة ( )Steinbeck, 2009يف البيئتــن :األجنبيــة والعربيــة ،وحتديــدً ا يف دولــة
ـورا يف هــذا
الكويــت ،ال ســيام عالقتــه بتنميــة فريــق العمــل والتميــز اإلداري املــدريس؛ األمــر الــذي ُيعــد قصـ ً
اجلانــب البحثــي.
ورغب ـ ًة مــن الباحثــة يف دراســة العوامــل اإلداريــة وأمهيتهــا يف تطويــر العمــل املــدريس واق ًعــا وممارس ـ ًة،
ســلطت الضــوء عــى درجــة ممارســة رؤســاء األقســام العلميــة للقيــادة اخلادمــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن،
ومــدى قدرهتــا عــى التنبــؤ بتنميــة فريــق العمــل؛ ومــن ثــم وجــود فــروق يف درجــة ممارســتها تب ًعــا للتميــز
اإلداري املــدريس ،يف ظــل النظــام املركــزي لــوزارة الرتبيــة .واختــاذ هــذه القضيــة مشــكلة للدراســة يعــد مــن
الركائــز املهمــة لفهــم العالقــات يف بيئــة العمــل املــدريس؛ ومــن ثــم الســعي إىل تطويرهــا عــى أرض الواقــع.
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تساؤالت الدراسة

حاولت الدراسة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

-1مــا مــدى ممارســة رؤســاء األقســام العلميــة يف مــدارس التعليــم العــام بدولــة الكويــت ألبعــاد القيــادة
اخلادمــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن؟

-2ما وجهات نظر املعلمني يف دولة الكويت نحو التعلم املهني لفريق العمل يف القسم العلمي؟

-3مــا درجــة قــدرة أبعــاد القيــادة اخلادمــة لرؤســاء األقســام عــى التنبــؤ بالتعلــم املهنــي لفريــق العمــل
مــن وجهــة نظــر املعلمــن؟
-4هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف وجهــات نظــر املعلمني نحــو أبعــاد القيــادة اخلادمة لرؤســاء
األقســام العلميــة والتعلــم املهنــي لفريــق العمــل ،تب ًعا حلصول املدرســة عــى التميــز اإلداري؟

-5هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف وجهــات نظــر املعلمــن نحــو أبعــاد القيــادة اخلادمــة
لرؤســاء األقســام العلميــة والتعلــم املهنــي لفريــق العمــل ،تب ًعــا لســنوات اخلــرة؟
أهداف الدراسة

هتدف الدراسة إىل:

-1تعـ ّـرف ممارســة رؤســاء األقســام يف مــدارس التعليــم العــام بدولــة الكويــت للقيــادة اخلادمــة وأبعادهــا
وتقديــم مقرتحــات لتطويرهــا.

تعــرف التعلــم املهنــي لفريــق العمــل يف مــدارس التعليــم العــام بدولــة الكويــت مــن وجهــة نظــر
ّ -2
املعلمــن.

-3الكشــف عــن طبيعــة العالقــة بــن أبعــاد القيــادة اخلادمــة لرؤســاء األقســام ،وف ًقــا للتعلــم املهنــي
لفريــق العمــل.
-4الكشــف عــن الفــروق يف وجهــات نظــر املعلمــن نحــو أبعــاد القيــادة اخلادمــة والتعلــم املهنــي لفريــق
العمــل ،وف ًقــا حلصــول مدارســهم عــى التميــز اإلداري.

-5الكشــف عــن الفــروق يف وجهــات نظــر املعلمــن نحــو أبعــاد القيــادة اخلادمــة والتعلــم املهنــي لفريــق
العمــل ،تب ًعــا لســنوات اخلــرة.
أهمية الدراسة

-1زيــادة الوعــي بأبعــاد القيــادة اخلادمــة وتأكيــد أمهيتهــا ودورهــا يف التطــور املهنــي هلــم وتطويــر اإلدارة
واملامرســات املدرســية.

-2تعـ ّـرف ممارســة رؤســاء األقســام يف مــدارس التعليــم العــام بدولــة الكويــت للقيــادة اخلادمــة وأبعادهــا
مــن وجهــة نظــر املعلمــن ،وتقديــم مقرتحــات لتطويرهــا بــا يتناســب مــع متطلبــات اإلصــاح
الرتبــوي الشــامل.
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تعــرف التعلــم املهنــي لفريــق العمــل يف مــدارس التعليــم العــام ،وعالقتــه بأبعــاد القيــادة اخلادمــة
ّ -3
لرؤســاء األقســام مــن وجهــة نظــر املعلمــن.
-4بيــان الفــروق يف وجهــات نظــر املعلمــن نحــو أبعــاد القيــادة اخلادمــة والتعلــم املهنــي لفريــق العمــل،
تب ًعــا لتصنيــف مدارســهم وفــق التميــز اإلداري ،وتب ًعــا لســنوات خربهتــم؛ لتوظيــف النتيجــة يف
االهتــام بربامــج التنميــة املهنيــة اخلاصــة باملعلمــن.

-5االســتفادة مــن نتائــج الدراســة احلاليــة يف بنــاء برامــج مهنيــة خاصــة بالقيــادات املدرســية؛ لتطويــر
الســلوك القيــادي والبيئــة املدرســية بــا يوائــم االجتاهــات املعــارصة يف جمــال تطويــر التعليــم؛ ممــا يــؤدي
إىل تطويــر أســاليب العمــل اإلداري داخــل املدرســة.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية

القيــادة اخلادمــة :تعــرف القيــادة اخلادمــة عــى أهنــا هنــج شــامل يف القيــادة ،هيــدف إىل إرشاك القــادة والعاملــن
يف خدمــة املنظمــة ،مــن طريــق الرتكيــز عــى األصالــة ،وتشــجيع القيــم ،وبنــاء العالقــات ،والدافعيــة املعنويــة
التــي حت ّفــز األفــراد لتنميــة أقــى قدراهتــم وإمكاناهتــم (.)Sendjaya, 2015

وتعرفهــا الباحثــة – إجرائ ًيــا – بأهنــا «املامرســات القياديــة لرؤســاء األقســام املدرســية يف الكويــت ،التــي
هتــدف إىل خدمــة العاملــن ،مــن طريــق تقديرهــم ،وتنميتهــم مهن ًيــا ،وبنــاء املجتمــع املــدريس ،والتحــي
 ،واملشــاركة هبــا؛ لتحقيــق أهــداف املدرســة».
باألصالــة ،وتوفــر القيــادة

التميــز اإلداري املــدريس :هــو القــدرة عــى توظيــف اإلمكانــات املاديــة والبرشيــة والتنظيميــة؛ للمســاعدة يف
حتقيــق مســتوى مــن األداء يتجــاوز التوقعــات يف أقــل وقــت وبأقــل جهــد وتكلفــة (.)Hila & Shobaki, 2017
وتعرفــه الباحثــة – إجرائ ًيــا – يف هــذه الدراســة بأنــه «احلصــول عــى التميــز اإلداري وفــق تصنيــف وزارة الرتبيــة
يف دولــة الكويــت ،وهــو يشــمل أربــع جمــاالت ،هــي :اجلانــب الفنــي ،وجانــب الشــؤون التعليميــة ،وجانــب
األنشــطة الرتبويــة ،وجانــب الشــؤون اإلداريــة» (دليــل املــدارس املتميــزة ،د.ت.).

التعلــم املهنــي لفريــق العمــل :هــو عمليــة تعلــم يقــوم هبــا فريــق عمــل مــن املعلمــن ،وترتكــز عــى املــادة
ِ
ـر تعلــم الطــاب للــادة وتقويمهــا؛ ومــن ثــم حتويلهــا إىل ممارســات صفيــة
العلميــة،
َ
ويراجــع مــن طريقهــا معايـ ُ
ذات جــودة لرفــع األداء األكاديمــي للطــاب ،وذلــك مــن طريــق تكويــن فــرق عمــل فعالــة ،واملشــاركة يف
احلــوار اجلامعــي (.)Hughes & Kritsonis, 2006

وتعرفــه الباحثــة – إجرائ ًيــا – بأنــه «اجلهــود التــي يقــوم هبــا فريــق عمــل مــن املعلمــن لفهــم املــادة العلميــة
وتطبيقهــا ،ومناقشــة أســاليب تطويــر عمليــة تعلــم الطــاب ،يف جــو مــن التفاهــم والدعــم واحلــوار األكاديمــي
الفعــال مــن قبــل زمــاء العمــل».

حدود الدراسة ومحدداتها
احلدود الزمنية :الفصل الدرايس األول من العام الدرايس .2020/2019

احلــدود املكانيــة :طبقــت الدراســة عــى عينــة مــن املعلمــن يف مــدارس التعليــم العــام ،موزعــة عــى املناطــق
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التعليميــة الســت يف وزارة الرتبيــة بدولــة الكويــت.

احلدود املوضوعية :تقترص الدراسة عىل وجهات نظر املعلمني يف مدارس التعليم العام.

منهج الدراسة

اتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي التحليــي املعتمــد عــى مجــع البيانــات ،وتنظيمهــا ،وحتليلهــا؛ للوصــول
إىل نتائــج توظــف يف فهــم مشــكلة الدراســة؛ وذلــك ملالءمتــه ألهــداف الدراســة وطبيعتهــا (.)Williams, 2007
أداة الدراسة

يف ضــوء مــا حصلــت عليــه الباحثــة مــن دراســات ســابقة وأدبيــات تتعلــق بموضــوع الدراســة ُعرضــت يف
اإلطـ�ار النظـ�ري ،اختـ�ذت هـ�ذه الدراسـ�ة االسـ�تبانة أداة هلـ�ا ،واعتمـ�دت عـلى مقيـ�اس القيـ�ادة التنظيميـةة�(Orga
 )nizational Leadership Assessment OLAالــذي وضعــه لــوب ( )Laub, 1999لقيــاس القيــادة اخلادمــة؛
إذ اســتخدمته يف الدراســة احلاليــة لقيــاس القيــادة اخلادمــة لرؤســاء األقســام ،وقــد اختــرت هــذه األداة التســاع
انتشــارها وارتفــاع درجــة صدقهــا وثباهتــا واســتخدامها يف العديــد مــن الدراســات األجنبيــة والعربيــة (إبراهيــم
والشــهومي2018 ،؛ صــاح الديــن2016 ،؛ ) ،)McMillan, 2017وكانــت االســتبانة يف صورهتــا األوليــة تتكــون
مــن ( )36فقــرة ،كــا اســتعانت الباحثــة بـــ ( )6فقــرات مــن اســتبانة دراســة ( ،)Zahn, 2011مســتهدف ًة بذلــك
قيــاس التعلــم املهنــي لفريــق عمــل املعلمــن.

وو ّجهــت بــا يناســب ســلوكيات القيــادة
ولتحقيــق أهــداف الدراســة ،تُرمجــت الفقــرات إىل اللغــة العربيــة ُ
اخلادمــة لرؤســاء األقســام يف الكويــت ،واســتعانت الباحثــة برتمجــة بعــض العبــارات عــى النحــو الــذي جــاءت
عليــه يف دراســة إبراهيــم والشــهومي ()2018؛ فاختــارت بعــض عباراهتــا ،ثــم ُأعيــدت صياغــة العبــارات
األخــرى بــا يناســب البيئــة يف مــدارس التعليــم العــام بدولــة الكويــت ،وللتأكــد مــن صحــة الرتمجــة وتكافــؤ
املعــاين واملقاصــد يف االســتبانة بــن نســختها اإلنجليزيــة ونســختها العربيــة اتبعــت الباحثــة بعــض اخلطــوات،
ال ســيام عرضهــا عــى اثنــن مــن املرتمجــن املتمكنــن مــن اللغتــن العربيــة واإلنجليزيــة لرتمجتهــا إىل اللغــة
اإلنجليزيــة ،مــع إعطــاء األولويــة لتكافــؤ املعنــى واتســاق العبــارات ،ومــن ثــم ُعرضــت النســختان اإلنجليزيـ ُة
والعربيــة عــى أربعــة مــن املحكمــن ،كان اثنــان منهــم مــن أعضــاء هيئــة التدريــس املتمكنــن مــن اللغــة
اإلنجليزيــة؛ لتدقيــق حســن ترمجــة العبــارات ،ثــم ترمجــت بطريقــة عكســية للمقارنــة بــن املعنــى يف اللغتــن،
ـراُ ،عرضــت النســخة األوليــة مــن االســتبانة العربيــة عــى اثنــن مــن
ومــن ثــم اختــرت أفضــل ترمجــة ،وأخـ ً
املحكمــن املختصــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس؛ للتأكــد مــن صــدق املحتــوى ،وعقــب ذلــك أجريــت بعــض
التعديــات عــى العبــارات اســتجابة ملالحظاهتــم.

وقــد تكونــت األداة يف صورهتــا النهائيــة مــن ( )42فقــر ًة موزعــة عــى ســتة أبعــاد خاصــة بالقيــادة اخلادمــة،
لــكل بعــد منهــا ســت فقــرات ،هــي :تقديــر اآلخريــن ،وتنميــة األفــراد ،وبنــاء املجتمــع املــدريس ،وإظهــار
األصالــة ،ومشــاركة القيــادة ،وتوفــر القيــادة .كــا اشــتملت األداة عــى ُبعــد التعلــم املهنــي لفريــق العمــل،
ويشــتمل عــى ســت فقــرات ،واعتمــدت األداة مقيــاس ليكــرت اخلــايس( Five-Point Likert Scaleموافــق
بشــدة ،موافــق ،حمايــد ،غــر موافــق ،غــر موافــق بشــدة).
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الخصائص السيكومترية لألداة

ً
أول ،الصــدق :اســتخدمت الباحثــة طريقــة االتســاق الداخــي لتقديــر صــدق التكويــن ،مــن طريــق
االرتبــاط بــن درجــة كل مفــردة وبــن الدرجــة الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إليــه العبــارة ،يف أبعــاد القيــادة
اخلادمــة ( ،)36–1ويف بعــد التعلــم املهنــي لفريــق العمــل ( )42–37كــا يف جــدول (.)1
جدول ( :)1قيم معامل االرتباط بني كل مفردة بالدرجة الكلية لالستبانة.
االستبانة

ً
أول :مقياس القيادة
الخادمة

ثان ًيا :بعد التعلم
المهني لفريق العمل

رقم

معامل االرتباط

المفردة
1

بالدرجة الكلية للبعد
المنتمية إليه العبارة
0.84

معامل االرتباط بالدرجة
معامل االرتباط
رقم
رقم
بالدرجة الكلية للبعد
الكلية للبعد المنتمية إليه
المفردة
المفردة المنتمية إليه العبارة
العبارة
13

0.89

25

0.88

2

0.87

14

0.88

26

0.88

3

0.88

15

0.91

27

0.91

4

0.88

16

0.91

28

0.88

5

0.84

17

0.88

29

0.86

6

0.85

18

0.89

30

0.85

7

0.87

19

0.88

31

0.71

8

0.85

20

0.92

32

0.72

9

0.88

21

0.91

33

0.78

10

0.84

22

0.86

34

0.77

11

0.86

23

0.86

35

0.78

12

0.87

24

0.91

36

0.77

37

0.85

39

0.89

41

0.89

38

0.87

40

0.88

42

0.84

يتضــح مــن جــدول ( )1الســابق أن مجيــع قيــم معامــات االرتبــاط بــن درجــة كل مفــردة والدرجــة الكليــة
للبعــد املنتميــة إليــه العبــارة دالــة إحصائ ًيــا عنــد مســتوى داللــة .0.01
كــا ُحســبت معامــات االرتبــاط بــن درجــة كل بعــد مــن أبعــاد مقيــاس القيــادة اخلادمــة ،وهــي :تقديــر
اآلخريــن ،وتنميــة األفــراد ،وبنــاء املجتمــع املــدريس ،وإظهــار األصالــة ،ومشــاركة القيــادة ،وتوفــر القيــادة،
والدرجــة الكليــة لالســتبانة التــي بلغــت قيمهــا عــى الرتتيــب  0.91 ،0.92 ،0.91 ،0.91 ،0.87 ،0.91ومجيعها
قيــم مرتفعــة وذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى  ،0.01يف حــن ُحســبت معامــات االرتبــاط بــن درجــة كل
فقــرة مــن بعــد التعلــم املهنــي لفريــق العمــل؛ فكانــت ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى  0.01وبلغــت عــى
الرتتيــب .0.78 ،0.85 ،0.84 ،0.85 ،0.83 ،0.79

ثان ًيــا ،الثبــات :وللتحقــق مــن ثبــات األداةُ ،حســب معامــل الثبــات باســتخدام مقيــاس ألفــا كرونبــاخ ،عــى
عينــة اســتطالعية بلغــت ( )200معلــم ومعلمــة يف مــدارس التعليــم العــام بدولــة الكويــت ،وقــد كان لــأداة
ـدل ثبـ ٍ
ـات عـ ٍ
معـ ُ
ـال يف مجيــع أبعادهــا؛ إذ كانــت نتائــج معامــل ألفــا كرونبــاخ كذلــك مرتفعــة عــى نحــو مــا هــو
ـدل مقبـ ً
موضــح يف جــدول ( ،)2وهــذه القيــم ملعامــل ألفــا كرونبــاخ تعــد معـ ً
ـول يف البحــوث الرتبويــة.
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جدول ( :)2قيمة معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة وأبعادها.
أبعاد االستبانة

عدد الفقرات

استبانة القيادة الخادمة:
ال ُبعد األول :تقدير اآلخرين

قيمة ألفا كرونباخ
0.954
0.88

6

ال ُبعد الثاني :تنمية العاملين
ال ُبعد الثالث :بناء المجتمع

ال ُبعد الرابع :إظهار اإلصالة

ال ُبعد الخامس :مشاركة القيادة
ال ُبعد السادس :توفير القيادة

بعد التعلم المهني لفريق العمل

6

0.910

6

0.930

6

0.930

6

0.913

6

0.907

6

0.938

مجتمع الدراسة وعينتها

يتكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع املعلمــن يف مــدارس التعليــم العــام بدولــة الكويــت يف مناطقهــا
التعليميــة الســت ،ويبلــغ عددهــم ( )68974معلـ ًـا ومعلمــة ،بحســب إحصائيــة وزارة الرتبيــة بدولــة الكويــت
(وزارة الرتبيــة ،)2018 ،أمــا عينــة الدراســة فقــد تكونــت مــن ( )801معلــم ومعلمــة اختــروا بطريقــة عشــوائية
بطريقــة عنقوديــة ،باختيــار مدرســتني مــن كل منطقــة تعليميــة مــن مــدارس التعليــم العــام يف املناطــق التعليميــة
الســت بدولــة الكويــت ،كونــت باإلمجــال ( )12مدرســة ،ويوضــح جــدول ( )3تــوزع أفــراد العينــة بحســب
املتغــرات الديموغرافيــة.
جدول ( :)3توزيع أفراد عينة الدراسة.
النوع

أقل من

ذكر

أنثي

5

95

706

319

الخبرة الوظيفية

أكثر من

-5

-10

10

15

15

199

138

145

العاصمة
124

حولي
108

المنطقة التعليمية

الفروانية الجهراء مبارك األحمدي
الكبير

132

155

138

141

المعالجة اإلحصائية

وح ِّللــت باســتخدام برنامــج احلزمــة اإلحصائيــة
لإلجابــة عــن أســئلة الدراســةُ ،أدخلــت
ُ
البيانــات ُ
 ،Statistical Package for Social Sciencesالــذي خيتــر بـــ ( ،)SPSSواســتخدمت الباحثــة األســاليب
اإلحصائيــة اآلتيــة:
-1معامل كرونباخ ألفا؛ للتأكد من االتساق الداخيل لقياس ثبات أداة الدراسة.

-2املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة جلميــع فقــرات األداتــن وأبعادهــا؛ لإلجابــة عــن
الســؤال األول.
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-3حتليــل االنحــدار البســيط Simple Linear Regression؛ لبيــان العالقــة اإلحصائيــة بــن اســتجابات
أفــراد العينــة ألبعــاد القيــادة اخلادمــة لرؤســاء األقســام العلميــة والتعلــم املهنــي لفريــق العمــل.
-4اختبار(ت) للعينات املستقلة .Independent Sample T-Test

-5حتليل حتليل التباين األحادي .One-Way ANOVA

ـؤرشا عىل درجــة التقديــر؛ وذلك
واعتمــدت الباحثــة املتوســطات احلســابية الســتجابات أفــراد العينــة لتكون مـ ً
بتقســيم الدرجــات إىل ثالثــة مســتويات للتقديــر (مرتفع ،متوســط ،منخفــض) باالعتامد عــى املعادلــة التالية:
احلد األعىل للبدائل – احلد األدنى للبدائل/عدد املستويات = 1.33=1/3–5
−املدى األول2.33=1.33+1 :

−املدى الثاين3.67=1.33+2.34 :

−املدى الثالث5=1.33+3.67 :

فتصبــح بعــد ذلــك التقديــرات عــى النحــو اآليت :أقــل مــن أو يســاوي ( :)2.33مــؤرش منخفــض ،أكــر مــن
( )2.34وأقــل مــن ( :)3.67مــؤرش متوســط ،أكــر مــن أو يســاوي ( :)3.68مــؤرش مرتفــع.
ولبيان الفروق يف السؤال الرابعُ ،حسب حجم األثر  Cohen’s dباستخدام املعادلة التالية:
Cohen’s d = (M2 - M1) ⁄ SDpooled
SDpooled = √(SD12 + SD22) ⁄ 2

نتائج الدراسة

-1مــا مــدى ممارســة رؤســاء األقســام العلميــة يف مــدارس التعليــم العــام بدولــة الكويــت ألبعــاد القيــادة
اخلادمــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن؟

يوضــح جــدول ( )4املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة عــى أبعــاد
القيــادة اخلادمــة.
جدول ( :)4املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة ملقياس أبعاد القيادة اخلادمة.
األبعاد

-1تقدير اآلخرين
-2تنمية األفراد

-3بناء المجتمع المدرسي
-4إظهار األصالة

-5توفير القيادة

-6مشاركة القيادة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

3.84

0.83

3.82

0.86

3.86

0.92

3.73

0.97

3.78

0.93

3.74

0.97

التقدير

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
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يتبــن مــن النتائــج يف جــدول ( )4أن وجهــات نظــر أفــراد العينــة نحــو القيــادة اخلادمــة لرؤســاء األقســام
جــاء مرتفعــا بوجـ ٍ
ـه عــام ،وحصــل ُبعــد بنــاء املجتمــع املــدريس عــى أعــى متوســط حســايب ،وجــاء يف املرتبــة
ً
الثانيــة ُبعــد تقديــر اآلخريــن ،ثــم ُبعــد تنميــة األفــراد يف املرتبــة الثالثــة ،وجــاء ُبعــد توفــر القيــادة يف املرتبــة
ـرا ُبعــد إظهــار األصالــة.
الرابعــة ،ويف املرتبــة اخلامســة جــاء ُبعــد مشــاركة القيــادة ،وأخـ ً

ويمكــن تفســر حصــول ُبعــد بنــاء املجتمــع املــدريس عــى أعــى متوســط حســايب الســتجابات املعلمــن،
بقيــام رؤســاء األقســام باالتصــال اإلجيــايب والفعــال بــن أفــراد املجتمــع املــدريس بوصــف ذلــك جــز ًءا مــن
واجبهــم ودورهــم الوظيفــي؛ فهــم يمثلــون حلقــة الوصــل بــن اإلدارات املدرســية متمثلــة يف املديــر واملديــر
املســاعد مــن جهــة وبــن املعلمــن مــن جهــة أخــرى ،وقــد اتفقــت مــع هــذه النتيجــة نتائــج دراســة كيتشــنز
( ،)Kitchens, 2017مــن حيــث اتصــاف املوجهــن واملرشفــن بمهــارات بنــاء العالقات وتشــجيعها ،ال ســيام أهنا
ترتبــط بســلوك القيــادة اخلادمــة املرتكــز عــى اإليثــار واحلكمــة واإلقنــاع وخدمــة املؤسســة ،كــا بــن ســتاينبك
( )Steinbeck, 2009أن العالقــات التــي تبنــى يف جــو مــن الثقــة هــي عنــر أســايس يف فاعليــة التوجيــه.

وحصــول ُبعــد تقديــر اآلخريــن عــى اســتجابات مرتفعــة لعينــة الدراســة مــن املعلمــن يــدل عــى تقديــر
جهــود املعلمــن ودعمهــم مــن قبــل رؤســاء األقســام ،وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع دراســة دينــس (Dennis,
 )2018التــي أوضحــت أمهيـ َة تقديـ ِ
ـر القياديــن واحرتامهــم للمعلمــن ،وكـ َ
ـون ذلــك صفـ ًة مــن صفــات القيــادة
اخلادمــة ،يعدّ هــا املعلمــون أوىل ركائــز بنــاء عالقــات إجيابيــة معهــم؛ إلســهامها يف بنــاء عالقــات إجيابيــة تزيــد
مــن دافعيتهــم ومشــاركتهم يف العمــل .وجــاء ُبعــد تنميــة األفــراد يف املرتبــة الثالثــة يف الدراســة احلاليــة ،تواف ًقــا
مــع صفــات القيــادة اخلادمــة التــي حت ّفــز األفــراد عــى تنميــة أقــى قدراهتــم وإمكاناهتــم (،)Sendjaya, 2015
وقــد أشــار هــن وتــن ( )Hean & Tin, 2007إىل التــزام املــرف بمســاعدة املعلــم يف تطويــر كفاءتــه املهنيــة
وتبصــره بواقــع ممارســاته وواقــع العمليــة الرتبويــة بوجـ ٍ
ـه عــام ،كــا أوضحــت بعــض الدراســات أمهيــة تنميــة
املرشفــن ملعلميهــم ،مــن طريــق تبنــي مهــارات االســتامع ،واحلــوار املهنــي املتخصــص ،وعــرض املشــكالت،
والتفكــر الناقــد يف حلهــا.(Steinbeck, 2009; Kitchens, 2017).

أمــا حصــول رؤســاء األقســام عــى اســتجابات مرتفعــة يف أبعــاد القيــادة اخلادمــة مــن وجهــة نظــر
معلميهــم ،فيتفــق مــع جوانــب القيــادة اخلادمــة وارتباطهــا بالــدور اإلرشايف لرؤســاء األقســام ،وانســجامها مــع
توصيفهــم الوظيفــي ومــا يؤمنــون بــه ،واتفقــت هــذه النتيجــة مــع الدراســات الســابقة لــكل مــن إبريشــت
( )Ebbrecht, 2013وكيتشــنز ( ،)Kitchens, 2017وســتاينبك ( ،)Steinbeck, 2009وقــد أوضحــت مجيعهــا
ارتبــاط مجيــع وظائــف اإلرشاف وفاعليــة عالقاهتــا بــكل أبعــاد القيــادة اخلادمــة ،وع ّلــل بــون ()Poon, 2006
هــذه النتيجــة بــأن ممارســة القيــادة اخلادمــة وخصائصهــا يســاعد عــى تطويــر عالقــات اإلرشاف وفاعليتهــا.
وملزيــد مــن التوضيــح لفقــرات األبعــاد ،يبــن جــدول ( )5اســتجابات عينــة الدراســة عــى فقــرات االســتبانة.
وملزيــد مــن التوضيــح لفقــرات األبعــاد ،يبــن جــدول ( )5اســتجابات عينــة الدراســة عــى فقــرات
االســتبانة.
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جدول ( :)5املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات
أفراد العينة عىل فقرات مقياس القيادة اخلادمة

الفقرة

تقدير

اآلخرين

-1يظهر رئيس القسم االحترام والتقدير لآلخرين في العمل.
-2يستجيب رئيس القسم على ٍ
نحو فعال لحاجات المشاركين والمهتمين
بالعملية التعليمية.
-3ينصت رئيس القسم لآلخرين باهتمام.
-4يقدّ ر رئيس القسم إسهامات اآلخرين.
-5يقدم رئيس القسم مصلحة العاملين على مصلحته الشخصية.
-6يتصف رئيس القسم بالتعاطف واالهتمام باآلخرين.

تنمية

األفراد

-7يحرص رئيس القسم على إتاحة الفرص للعاملين لتطوير أنفسهم.
-8يوظف رئيس القسم صالحياته في إفادة اآلخرين.
-9ينمي رئيس القسم العاملين بالتشجيع المستمر.
 -10يه ّيئ رئيس القسم بيئة مناسبة للتعليم المستمر.
ِ
بوصفه فرصة للنمو والتعلم.
 -11يتعامل رئيس القسم مع االختالف
 -12يكون رئيس القسم قدوة لآلخرين في السلوك.

بناء

المجتمع

المدرسي

إظهار

األصالة

مشاركة
القيادة

 -13يحافظ رئيس القسم على وجود عالقات إيجابية تربطه باآلخرين.
 -14يقدر رئيس القسم اختالف اآلخرين في الثقافة أو الميول أو اآلراء.
 -15يتقن رئيس القسم كيفية التعامل البنّاء مع اآلخرين.
 -16يعمل رئيس القسم على ٍ
نحو فعال مع فريق العمل.
 -17يشجع رئيس القسم روح العمل الجماعي.
 -18يركز رئيس القسم في عمله على تحقيق النفع لآلخرين ودفع الضررعنهم.
 -19يتصف رئيس القسم باإلنصاف وعدم التحيز.
جديرا بالثقة.
 ُ -20يعد رئيس القسم
ً
المعايير األخالقية العالية في مواقف العمل.
رئيس القسم
 -21يعتمد ُ
َ
 -22ينفتح رئيس القسم فكر ًيا على جميع القضايا المرتبطة بالعملية التربوية.
 -23يتقبل رئيس القسم النقد.
 -24تطابق ُ
أفعال رئيس القسم أقوا َله.

 -25يشجع رئيس القسم العاملين على المشاركة في اتخاذ القرارات المدرسية.
 -26يمنح رئيس القسم العاملين الصالحيات التخاذ القرارات المهمة.
 ُ -27يشجع رئيس القسم كل شخص على أن يكون قائدً ا في عمله.
 -28يستخدم رئيس القسم اإلقناع وليس اإلكراه في أثناء العمل.
 -29يتصف رئيس القسم بالتواضع في تعامله مع اآلخرين.
 -30ال يسعى رئيس القسم إلى تحقيق مصلحة شخصية على حساب العمل.

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري التقدير
3.94

0.95

مرتفع

3.88

0.93

مرتفع

3.91

0.94

3.95

0.95

3.53

1.09

مرتفع
مرتفع
متوسط

3.86

0.98

3.92

0.98

3.82

0.98

3.92

0.99

3.70

1.01

3.70

0.98

3.86

1.05

3.89

1.05

3.73

1.03

3.77

1.05

3.88

1.05

3.99

0.99

3.90

1.01

3.73

1.12

3.86

1.08

3.87

1.03

3.81

1.00

3.46

1.15

3.63

1.11

3.64

1.10

3.52

1.13

3.71

1.11

3.74

1.10

3.94

1.06

3.81

1.10
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مرتفع

مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط
مرتفع

مرتفع
متوسط
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
مرتفع
مرتفع
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الفقرة

توفير

القيادة

 ُ -31يطلع رئيس القسم اآلخرين على رؤية المدرسة المستقبلية.
 -32يضع رئيس القسم أهداف العمل وخططه اإلجرائية بدقة.
  -33يشجع رئيس القسم اآلخرين على اإلبداع والتجديد في العمل.
 -34يمتلك رئيس القسم الكفاءة الالزمة للقيام بدوره الوظيفي.
 -35يمتلك رئيس القسم رؤية مميزة للمستقبل.
 -36يمتلك رئيس القسم القدرة على تحويل السلبيات إلى إيجابياتوالتهديدات
إلى فرص.

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
3.77

1.02

3.82

0.99

3.93

0.97

3.82

1.09

3.68

1.08

3.65

1.11

التقدير
متوسط
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متوسط
متوسط

يالحــظ مــن جــدول ( )5حصــول الفقــرة (« )17يشــجع رئيــس القســم روح العمــل اجلامعــي» عــى أعــى
متوســط حســايب الســتجابة أفــراد العينــة ،تليهــا الفقــرة (« )4يقــدر رئيــس القســم إســهامات اآلخريــن» ،ثــم
الفقــرة (« )1يظهــر رئيــس القســم االحــرام والتقديــر لآلخريــن يف العمــل» ،ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة
باهتــام رؤســاء األقســام هبــذه اجلوانــب بوجـ ٍ
ـه خــاص؛ الســتنهاض الــروح املعنويــة للمعلمــن ،وهــو يعــد
مــن أســس القيــادة اخلادمــة القائمــة عــى تقديــر اآلخريــن وبنــاء املجتمــع املحــي (Crippen, 2010; Laub,
 ،)1999وهــذه النتيجــة جــاءت متوافقــة مــع الدراســات التــي ركــزت عــى الــدور القيــادي اإلرشايف لرئيــس
القســم العلمــي يف تفعيــل برامــج تنميــة املعلمــن وتشــجيعهم واحرتامهــم؛ ممــا يســتثري مهــم املعلمــن وحيفزهــم
عــى املشــاركة والتعــاون واملبــادرات يف أقســامهم ( .)JACA, 2013; Seobi & Wood, 2016وأشــارت دراســة
الغمــراوي ( )Ghamrawi, 2010إىل أن رؤســاء األقســام متخصصــون يف جماهلــم العلمــي ،ويســعون إىل تعزيــز
القيــادة يف املــدارس وإجيــاد جمتمــع مــن املعلمــن الراغبــن يف التعلــم ،مــن طريــق تكاتــف جهودهــم وتضافرهــا
لتطويــر املناهــج الدراســية ،وتدريــب املعلمــن اآلخريــن ومســاعدهتم يف تعزيــز طــرق التعليــم وأســاليبه وإدارة
الصــف ،وإنشــاء جلــان للتنميــة املهنيــة.

يف حــن حصلــت الفقــرة (« )23يتقبــل رئيــس القســم النقــد» عــى أقــل متوســط حســايب الســتجابات
املعلمــن يف عينــة الدراســة ،ثــم الفقــرة (« )26يمنــح رئيــس القســم العاملــن الصالحيــات الختــاذ القــرارات
املهمــة» ،والفقــرة (« )25يشــجع رئيــس القســم العاملــن عــى املشــاركة يف اختــاذ القــرارات املدرســية» ،وهــذه
ـوف املعلمــن مــن إبــداء النقــد
الفقــرات اخلاصــة بنقــد ســر العمــل واملشــاركة يف القــرارات قــد تعــود إىل ختـ ُّ
جتــاه رئيــس القســم العلمــي واحتامليــة تأثــره يف تقويــم الكفــاءة الســنوي للمعلــم ،كــا أن حصــول الفقــرات
اخلاصــة بمنــح املعلمــن صالحيــات مشــاركتهم يف صناعــة القــرار املــدريس عــى أقــل اســتجابة مــن عينــة
الدراســة؛ قــد يعــود إىل مركزيــة اختــاذ القــرار يف وزارة الرتبيــة ،وذلــك عــى الرغــم مــن أمهيــة مشــاركة القيــادة
وصناعــة القــرار املــدريس يف تطويــر العمــل وتقويمــه؛ فقــد ذكــر كتشــنز ( )Kitchens, 2017أن نجــاح عمليــة
التوجيــه تعتمــد عــى احلــوار املفتــوح بــن املــرف واملعلــم يف اجلانــب املهنــي ،واالســتامع لــآراء وتقبــل رؤيــة
اآلخــر ،ولربــا جيعــل واقــع النظــام املركــزي والتغــرات يف املناهــج الدراســية مــن مشــاركة القــرار والتعبــر
عــن الــرأي أمـ ًـرا صعــب التطبيــق واقع ًيــا.
 -2ما وجهات نظر املعلمني يف دولة الكويت نحو التعلم املهني لفريق العمل يف القسم العلمي؟
يوضــح جــدول ( )6املتوســطات احلســابية واالنحرافــات املعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة نحــو فقــرات
التعلــم املهنــي لفريــق العمــل.
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جدول ( :)6املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة عىل بعد التعلم املهني لفريق العمل.
الفقرة

-1أعمــل أنــا وزمالئــي فــي القســم بانســجام لتطويــر
مســتوى التحصيــل األكاديمــي للطلبــة.
-2أعمــل أنــا وزمالئــي فــي القســم لتطويــر طــرق تدريــس
المــادة واســتراتيجياتها.
-3لــدى زمــاء القســم التــزام جماعــي لتحقيــق أهــداف
الفريــق.

-4لــدى زمــاء القســم معاييــر تربويــة مشــتركة نحــو تعلــم
الطــاب.

-5لــدى زمــاء القســم تقديــر للمقترحــات التعليميــة
الخاصــة بتعلــم الطــاب.

-6يشــجع زمــاء القســم بعضهــم علــى التميــز فــي طــرق
التدريــس.

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

التقدير

4.21

0.94

مرتفع

4.23

0.90

مرتفع

4.03

1.04

مرتفع

4.09

1.00

مرتفع

4.08

0.93

مرتفع

4.06

0.92

مرتفع

تبــن النتائــج التــي وردت يف جــدول ( )6أن مســتوى التعلــم املهنــي لفريــق العمــل جــاء مرتفعــا وفــق
اســتجابات عينــة الدراســة ،وحصلــت الفقــرة (« )2أعمــل أنــا وزمالئــي يف القســم لتطويــر طــرق تدريــس
املــادة واســراتيجياهتا» عــى أعــى متوســط حســايب ( ،)4.23ثــم جــاءت يف املرتبــة الثانيــة الفقــرة (« )1أعمــل
أنــا وزمالئــي يف القســم بانســجام لتطويــر مســتوى التحصيــل األكاديمــي للطلبــة» ،يف حــن حصلــت الفقــرة
(« )3لــدى زمــاء القســم التــزام مجاعــي لتحقيــق أهــداف الفريــق» عــى أقــل اســتجابة ،بمتوســط حســايب
بلــغ( ،)4.03وجــاءت هــذه النتيجــة متوافقــة مــع دراســة املنــوري ( )2004التــي كشــفت نتائجهــا عــن قيــام
املعلمــن بالتعلــم املهنــي للفريــق ،مــن طريــق تبــادل الزيــارات بــن املعلــات ،ومناقشــة اجلوانــب املهنيــة
يف اجللســات غــر الرســمية ،التــي تعــد مــن أقــرب مصــادر التعلــم للمعلمــن ،كــا اتفقــت نتيجــة الدراســة
احلاليــة مــع دراســة الراســبي ( )2011التــي توصلــت إىل إجيابيــات تدريــب الزمــاء وقناعــة العينــة بــه وتشــجيع
اإلدارة املدرســية لــه.

ويمكــن تفســر حصــول التعلــم املهنــي لفريــق العمــل عــى اســتجابات مرتفعــة ،بإجيابيــة عينــة الدراســة
نحــو التعلــم التشــاركي مــع أعضــاء القســم العلمــي ،وإحساســهم بــروح الفريــق املوجــه نحــو حتقيــق أهــداف
التعليــم ،كــا قــد يرجــع إىل تو ّفــر الظــروف املشــجعة عــى تبــادل اخلــرات وطــرق التعليــم واملالحظــات عــن
املـ�ادة العلميـ�ة ،وتو ّفـ�ر القيـ�ادة الداعمـ�ة واملشـ�جعة ،وهـ�ذه العوامـ�ل بينتهـ�ا دراسـ�ات ٍّ
كل مـ�ن أهلسـ�ون (�Ohls
 )son, 2013والراســبي ( )2011واملنــوري ( ،)2004التــي دلــت عــى إيــان املعلمــن بــرورة التعلــم املهنــي
مــع الفريــق الــذي يعــدّ عمليــة التعلــم قائمــة عــى تبــادل األفــكار واملــواد ،واحلــوار النقــدي والتفكــر اجلامعي،
باإلضافــة إىل دور رئيــس القســم يف تشــجيع تعليــم الفريــق .كــا يمكــن تفســر هــذه النتائــج باتبــاع املعلمــن
لقوانــن املدرســة والتوجيــه الفنــي للــادة العلميــة؛ وذلــك بعقــد اجتــاع القســم العلمــي أســبوع ًيا ومناقشــة
الوحــدات الدراســية يف الكتــاب املــدريس ،وهــو مــا أكــده أهلســون ( )Ohlsson, 2013والراســبي ( )2011مــن
أمهيــة إجيــاد جــو مهنــي مشــجع ومدعــم بالقوانــن واإلجــراءات التنظيميــة.
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أمــا كريتــش وغرميــك ( )Krečič & Grmek, 2008فقــد أوضحــا أن التعلــم املهنــي لفريــق العمــل ال يف َّعل
مــن طريــق اللوائــح والقواعــد والقيــود والضغــط القانــوين فحســب ،وهــو مــا حيــد مــن اســتقاللية املعلــم،
أيضــا – بتقديــم الدعــم املعنــوي املســتمر للمعلــم يف أثنــاء قيامــه بــدوره عــى نحـ ٍ
ـو مســتقل،
وإنــا يكــون – ً
مــع رضورة تزويــده باالســراتيجيات احلديثــة يف التعليــم ،والتغذيــة الراجعــة ،وتوفــر اإلرشاف ،وتشــجيع
التفكــر ،وبنــاء ثقافــة تعاونيــة حمفــزة عــى التعلــم الفعــال ،وحــل املشــكالت الصفيــة ،كــا أن عالقــات
الصداقــة والزمالــة املهنيــة هلــا دور مؤثــر يف تشــجيع املعلــم عــى طلــب املســاعدة مــن زمالئــه ،الذيــن يســعون
إىل األهــداف التعليميــة نفســها ،ويبذلــون اجلهــد والوقــت يف التعلــم املتبــادل .ويف هــذا االجتــاه حــذرت دراســة
املنــوري ( )2004مــن املبالغــة يف تغليــب اجلانــب الرســمي يف عمليــة تدريــب الزمــاء وتعلمهــم؛ وهــو مــا قــد
يــؤدي إىل فصــل عمليــة التعليــم عــن الواقــع ،كــا قــد تكــون النقاشــات بــن الزمــاء حمــددة ســاب ًقا؛ األمــر
الــذي ال يشــجع املعلــم ،وأوصــت الدراســة بــرورة تقليــص الفجــوة بــن الواقــع املــدريس والتطبيــق العمــي
لربامــج التنميــة املهنيــة للمعلــم.
-3مــا درجــة قــدرة أبعــاد القيــادة اخلادمــة لرؤســاء األقســام عــى التنبــؤ بالتعلــم املهنــي لفريــق العمــل مــن
وجهــة نظــر املعلمــن؟

الختبــار درجــة تنبــؤ أبعــاد القيــادة اخلادمــة لرؤســاء األقســام بتنميــة فريــق العمــل مــن وجهــة نظــر
املعلمــن ،اســتخدمت الباحثــة حتليــل االنحــدار اخلطــي ،وتبــن مــن خــال النتائــج يف جــدول ( )7أن أبعــاد
القيــادة اخلادمــة لرؤســاء األقســام تفــر مــا نســبته  % 22مــن التنبــؤ بتنميــة فريــق العمــل مــن وجهــة نظــر
املعلمــن؛ إذ بلــغ معامــل التحديــد )=.(0.220R²
جدول ( :)7حتليل االنحدار البسيط للمتغريات املستقلة (أبعاد القيادة اخلادمة)
للتنبؤ باجتاه املعلمني التعلم املهني لفريق العمل.
المعامالت غير القياسية

البعد

تقدير اآلخرين
تنمية األفراد

بناء المجتمع المدرسي
إظهار األصالة
توفير القيادة

مشاركة القيادة

المعامالت القياسية

Sig

Β

Std. Error

Beta

T

0.010

0.075

0.010

0.134

0.894

0.177

0.085

0.064

1.417

0.038

-0.223

0.088

-0.244

-2.64

0.008

0.142

0.088

0.146

1.64

0.106

0.275

0.073

2.97

3.67

0٫00

0.058

0.078

0.06

0.74

0.45

ويوضــح اجلــدول ( )7وجــود ثالثــة أبعــاد فقــط تتنبــأ باجتــاه املعلمــن نحــو التعلــم املهنــي لفريــق العمــل،
مرتب ـ ًة حســب نتائــج معامــات االرتبــاط ،وهــي :توفــر القيــادة ( ،)=p= 0.275-β .0بنــاء املجتمــع املــدريس
( ،)β= -0.223. p= 0.008تنميــة األفــراد( ،)=0.038p= , 0.177βوتــدل النتائــج عــى أن املعلمــن الذيــن يــرون
أن رئيــس القســم العلمــي جديــر بالقيــادة وحيمــل صفاهتــا ويــارس صالحياتــه بفاعليــة ،مــن طريــق وضــع
رؤيــة مســتقبلية ،ورســم أهــداف واضحــة يســعون مجي ًعــا لتحقيقهــا  -يتجهــون أكثــر نحــو التعلــم املهنــي لفريق
ويكونــون جمتمعــات تعليميــة فاعلــة؛ كــا أن املعلمــن الذيــن يشــعرون برغبــة رئيــس القســم يف تنميتــه
العمــل،
ّ
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هلــم مهن ًيــا وحتفيــزه هلــم  -يتعاونــون م ًعــا أكثــر بصفتِهــم فريــق عمــل واحــد ،وقــد أشــارت الدراســات يف
هــذا االجتــاه إىل رضورة تبنــي املــرف لصفــات القائــد اخلــادم ،وهــو مــا يؤثــر يف تعلمهــم ونجاحهــم املهنــي
).(Ebbrecht, 2013; Kitchens, 2017; Steinbeck, 2009

ونتيجــة الدراســة احلاليــة تبــن بوجـ ٍ
ـه عــام إســهام أبعــاد القيــادة اخلادمــة يف تشــكيل وجهــات نظــر املعلمــن
نحــو التعلــم املهنــي لفريــق العمــل بنســبة  ،% 22وتعــد مــن العوامــل املؤثــرة يف التعلــم املهنــي هلــم داخــل القســم
العلمــي ،ال ســيام مــا يتصــل بتنميتهــم املهنيــة عــى نحـ ٍ
ـو أوســع .والدراســات الســابقة يف هــذا املوضــوع تؤكــد
هــذه النتيجــة؛ فقــد أشــارت بعــض الدراســات إىل ارتبــاط خصائــص القيــادة اخلادمــة ارتبا ًطــا وثي ًقــا بتعلــم
الفريــق تبــادل املعرفــةترــلجنإو يــبمهم ةــسارد تــنيبو (Song, Park, & Kang, 2015; Zahn, 2011)،
 )(Mahembe & Engelbrecht, 2014وجــود عالقــة بــن القيــادة اخلادمــة وفعاليــة الفريــق ،كــا كشــفت
دراســة فيلــد وآخريــن ( )Fields et al., 2016عــن عالقــة القيــادة اخلادمــة بالتنميــة املهنيــة للعاملــن ،أما دينس
( )Dennis, 2018فــرى أن اتبــاع القيــادة اخلادمــة يزيــد مــن مشــاركة املعلمــن يف العمــل ،وبــن أن االحــرام،
والتعاطــف ،واإلقنــاع ،والتصــور ،واإلرشاف ،وااللتــزام بنمــو األفــراد وبنــاء املجتمــع— يؤثــر إجيا ًبا يف مشــاركة
املعلمــن يف العمــل يف مدارســهم ومــع اآلخريــن ،وجيعلهــم أكثــر إجيابيــة ومبــادرة .وأوضحــت دراســتا املنــوري
( )2004والراســبي ( )2011أمهيــة قيــادة رئيــس القســم ودوره يف تفعيــل التنميــة املهنيــة للمعلمــن.
-4هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف وجهــات نظــر املعلمــن نحــو أبعــاد القيــادة اخلادمــة لرؤســاء
األقســام العلميــة ،وللتعلــم املهنــي لفريــق العمــل تب ًعــا حلصــول املدرســة عــى التميــز اإلداري؟

الختبــار داللــة الفــروق حــول القيــادة اخلادمــة لرؤســاء األقســام العلميــة وللتعلــم املهنــي لفريــق العمــل
تب ًعــا حلصــول املدرســة عــى التميــز اإلداري ،اســتخدم اختبــار(ت) للعينــات املســتقلة Independent Sample
 ،T-Testواجلــدول ( )8يوضــح داللــة الفــروق بــن متوســطات اســتجابات عينــة الدراســة.
جدول ( :)8قيمة اختبار ت إلجابات أفراد عينة الدراسة حول أبعاد االستبانة
تب ًعا حلصول املدرسة عىل التميز اإلداري ودالالت الفروق بينها.

المدارس المتميزة

األبعاد
تقدير اآلخرين
تنمية األفراد

بناء المجتمع المدرسي
إظهار األصالة
توفير القيادة

مشاركة القيادة

التعلم المهني لفريق العمل

المدارس غير المتميزة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجات
الحرية

قيمة ت

الداللة

Cohen’s d

3.93

0.80

3.75

0.92

799

2.84

*0.05

0.20

3.92

0.80

3.71

0.93

799

3.39

*0.01

0.24

3.95

0.84

3.76

1.00

799

2.83

*0.05

0.20

3.82

0.92

3.63

1.00

799

2.83

*0.005

0.18

3.85

0.87

3.70

0.98

799

2.28

*0.02

0.16

3.80

0.94

3.66

1.00

791

2.06

*0.03

0.14

4.17

0.76

4.06

0.91

792

1.71

0.08

-

* دالة عند مستوى (.)0.05
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تبــن النتائــج التــي وردت يف اجلــدول ( )7وجــود فــروق دالــة إحصائ ًيــا بــن اســتجابات أفــراد العينــة نحــو
أبعــاد القيــادة اخلدميــة لرؤســاء األقســام ،تب ًعــا حلصــول املدرســة عــى التميــز اإلداري ،وكانــت دالــة إحصائ ًيــا
عنــد مســتوى داللــة ( ،)0.05وذلــك يف مجيــع األبعــاد؛ األمــر الــذي يــدل عــى اســتجابات أكثــر إجيابيــة
للمعلمــن نحــو أبعــاد القيــادة اخلادمــة لرؤســاء األقســام يف املــدارس احلاصلــة عــى التميــز اإلداري ،مقارنــة
باملــدارس غــر احلاصلــة عــى التميــز اإلداري ،ومل توجــد فــروق دالــة إحصائ ًيــا يف اســتجابات األفــراد نحــو
التعلــم املهنــي لفريــق العمــل .وبعــد احتســاب حجــم األثــر ( )Cohen’s dلألبعــاد ذات الداللــة اإلحصائيــة،
تبــن أن الفــروق تــرز يف بعــد تنميــة األفــراد ،ثــم تقديــر اآلخريــن ،ثــم بنــاء املجتمــع املــدريس .وبالرغــم
أنــه يــدل عــى أثــر قليــل ،يــويص بيكــر وآخــرون ( )Bakker et al., 2019بــرورة مقارنــة حجــم األثــر
بالدراســات الســابقة؛ للتوصــل إىل الداللــة العمليــة لــه ،وهــو مــا حيتــاج إىل مزيــد مــن الدراســة.

ويمكــن تفســر هــذه النتيجــة بِ َعــدِّ القيــادة أحــد املكونــات الرئيســة يف معايــر التقويــم اإلداري للمــدارس،
ومــن املرجــح أن يقــوم رؤســاء األقســام بدورهــم يف ممارســة القيــادة اخلادمــة يف املــدارس احلاصلــة عــى
التميــز اإلداري عــى نحـ ٍ
ـو أكثــر فاعليــة ،كــا أهنــم أقــرب قياديــي املدرســة إىل املســتوى األكاديمــي للطــاب
وأكثرهــم معرفــة بــه ،وباملــادة العلميــة يف ضمــن ختصصاهتــم ،واملامرســات التدريســية داخــل الفصــول .وقــد
أكــدت الدراســات الســابقة ارتبــاط القيــادة اخلادمــة بالتميــز اإلداري ،مثــل دراســة احليلــة والشــوبكي (Hila
 ،)& Shobaki, 2017وبينــت دراســة هريبســت ( )Herbst, 2003وجــود عالقــات إجيابيــة بــن القيــادة اخلادمة
واإلنجــاز األكاديمــي للطالــب؛ إذ إن املــدارس التــي ُتــارس فيهــا درجــات أعــى مــن القيــادة اخلدميــة حيقــق
طالهبــا معـ ً
ـدل أعــى ممــا هــو عليــه يف املــدارس التــي ُتــارس فيهــا درجــات أدنــى مــن القيــادة اخلدميــة ،ويف
املــدارس الثانويــة يف الكويــت ،أشــارت دراســة الســعيد ( )2019إىل اهتــام إدارات املــدارس يف احلصــول
عــى التميــز اإلداري ووجــود عالقــة ارتباطيــة بــن القيــادة الرياديــة والتميــز اإلداري ،أمــا دراســة بــاب
( )Babb, 2012فأشــارت نتائجهــا إىل أن أبعــاد القيــادة اخلادمــة كان هلــا تأثــر ضئيــل يف متغــرات الفعاليــة
املدرســية.

ولعــل عــدم وجــود فــروق يف التعلــم املهنــي لفريــق العمــل يعــود إىل وجــوده يف املــدارس بغــض النظــر عــن
حصوهلــا عــى التميــز اإلداري؛ إذ جــاءت اســتجابات املعلمــن نحــوه مرتفعـ ًة يف جــدول ( ،)6ال ســيام أن تو ّفــر
التعلــم املهنــي لفريــق العمــل يعــد ضمــن متطلبــات العمــل املــدريس ،األمــر الــذي قــد تعارضــه نتائــج دراســة
زان ( ،)Zahn, 2011التــي أظهــرت أن املعلمــن يف املــدارس منخفضــة األداء يشــاركون يف ممارســات التعلــم
املهنــي لفريــق العمــل أكثــر مــن املعلمــن يف املــدارس عاليــة األداء ،كــا بينــت دراســة املنــوري ( )2004قيــام
املعلمــن بالتعلــم املهنــي لفريــق العمــل ،مــن طريــق تبــادل الزيــارات ومناقشــة اجلوانــب املهنيــة يف اجللســات
غــر الرســمية.
-5هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف وجهــات نظــر املعلمــن نحــو أبعــاد القيــادة اخلادمــة لرؤســاء
األقســام العلميــة وللتعلــم املهنــي لفريــق العمــل تب ًعــا لســنوات اخلــرة؟

الختبــار داللــة الفــروق حــول القيــادة اخلادمــة لرؤســاء األقســام العلمية تب ًعــا لســنوات اخلربة ،اســتخدمت
الباحثــة حتليــل التبايــن األحــادي  ،One-Way ANOVAوجــدول ( )9يوضــح داللــة الفــروق بــن متوســطات
اســتجابات عينــة الدراســة.
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جدول ( :)9حتليل التباين األحادي ( )One-Way ANOVAالستجابات أفراد العينة
نحو أبعاد االستبانة تب ًعا ملتغري سنوات اخلربة
أبعاد
تقدير

اآلخرين
تنمية األفراد
بناء المجتمع

المدرسي
إظهار

األصالة
توفير القيادة

مشاركة
القيادة

مصدر التباين

بين المجموعات

داخل المجموعات

المجموع

بين المجموعات

داخل المجموعات

المجموع

المجموعات

بين المجموعات

المجموع

بين المجموعات

داخل المجموعات

المجموع

المجموعات

داخل المجموعات

المجموع

بين المجموعات

داخل المجموعات

المجموع

بين المجموعات

التعلم
المهني لفريق داخل المجموعات
العمل
المجموع

مجموع المربعات

درجات الحرية متوسط المربعات

1.86

3

0.622

570.97

797

0.71

572.84

800

2.03

3

0.67

607.01

797

0.76

572.84

800

2.57

3

0.85

691.08

797

0.86

693.65

800

5.03

3

1.67

761.61

797

0.95

766.557

800

4.161

3

0.212

694.67

797

0.463

698.83

800

4.81

3

1.60

755.56

797

0.94

760.37

800

4.81

3

1.21

755.56

797

0.716

760.37

800

قيمة F
0.86

0.89

0.98

1.75

0.457

0.169

1.69

مستوى الداللة
0.45

0.44

0.39

0.15

0.633

0.848

0.16

يظهــر مــن النتائــج الــواردة يف جــدول ( )9عــدم وجــود فــروق ذات داللة إحصائيــة يف أبعــاد القيــادة
اخلادمــة تب ًعا ملتغــر ســنوات اخلربة ،وتتفق نتائــج الدراســة يف هذا مــع نتيجــة العالونــة ( )2018التــي
خلصــت إىل عــدم وجــود فــروق بــن اســتجابات أفــراد العينــة نحــو القيــادة اخلادمــة تعــزى إىل متغــر ســنوات
اخلربة ،ويمكــن تفســر هــذه النتيجة باتفــاق املعلمــن – باختالف ســنوات خربهتــم – عــى ســلوك القيــادة
اخلادمــة لرؤســاء األقســام؛ لتعاملهــم املبــارش معهــم يف القســم العلمــي.

كــا دلــت النتائــج عــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائ ًيــا يف وجهــات نظــر أفــراد العينــة نحــو التعلــم
املهنــي لفريــق العمــل تب ًعــا لســنوات خربهتــم؛ ممــا يــدل عــى أن التعلــم املهنــي لفريــق العمــل ال خيتلــف
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باختــاف خرباهتــم الوظيفيــة ،ولعــل ذلــك يرجــع كــا بــن هــارود ( )Hord, 2008إىل أن تعلــم الفريــق
يتضمــن املشــاركة املهنيــة الفعالــة للمعلمــن ،بتكويــن فــرق تعلــم تعاونيــة مهنيــة قائمــة عــى احلــوار املهنــي
املرتبــط بخرباهتــم وجتارهبــم ،األمــر الــذي يشــمل املشــاركة ومجــع خــرات املعلمــن باختالفهــا؛ وذلــك لتفعيــل
االســراتيجيات التعليميــة ،والرتكيــز عــى تعلــم الطــاب.

وختا ًمــا هلــذه الدراســة ،فبعــض املحــددات لنتائجهــا منهــا مــا هــو خــاص بعينــة الدراســة ،التــي شــملت
فقــط وجهــات نظــر املعلمــن يف مــدارس التعليــم العــام نحــو واقــع القيــادة اخلادمــة لرؤســاء األقســام العلميــة
يف مــدارس التعليــم العــام بدولــة الكويــت ،ال ســيام أن العينــة تتصــف بتفــاوت نســب الذكــور واإلنــاث ،كــا
ِ
بوصفهــا أدا ًة للدراســة ،وهــو
أن نتائــج الدراســة حمــددة باســتخدام املنهــج الوصفــي التحليــي بتطبيــق االســتبانة
منهــج يتصــف بإعطــاء بيانــات كميــة قــد تفتقــر إىل كثــر مــن العمــق يف تنــاول ممارســة القيــادة اخلادمــة والتعلــم
املهنــي لفريــق العمــل؛ األمــر الــذي يتصــف بــه املنهــج النوعــي.
توصيات الدراسة

−إدراج موض ــوع القي ــادة اخلادمــة يف الــدورات التدريبي ــة اخلاصــة برؤســاء األقس ــام العلمي ــة ،والتوجي ــه
خصوص ــا قب ــل توليه ــم للمناصــب القياديــة؛ وذلــك ألمهيتهــا يف بنــاء العالقــات القائم ــة عــى
الفن ــي
ً
الثقــة بــن رؤســاء األقس ــام وبــن معلميه ــم.
ِ
ـق عم ــل ،وحتفيزه ــم
−تشــجيع املعلمــن داخــل األقس ــام العلمي ــة عــى التعل ــم املهن ــي
بوصف ه ــم فريـ َ
عــى تبن ــي احل ـوار املوجــه لتطوي ــر التعلي ــم ،والتغذيــة ال راجعــة ،والتفكــر الناقــد ،خاص ـ ًة في ــا يتعلــق
بمامرســاهتم التدريس ــية واملهني ــة.
ِ
ـارا مرجع ًي ــا ملنظومــة عم ــل
−تبن ــي معايــر التمي ــز اإلداري م ــن ق ب ــل قيادي ــي املــدارس ،باعتبارهــا إطـ ً
لــإدارات املدرســية؛ لقيــاس كفــاءة العمليــات اإلداريــة الداخليــة واخلارجيــة.

−إرشاك املعلمــن يف اخت ــاذ الق ـرار املــدريس املتعلــق بالتعلي ــم ،وتقب ــل تغذيته ــم ال راجعــة والنقــد اهلــادف
املوجــه للتطوي ــر ،واتب ــاع الشــفافية يف العم ــل داخــل األقس ــام العلمي ــة ،ويف اإلدارات املدرس ــية بوجـ ٍ
ـه
عــام.
−اتب ــاع أســاليب اإلرشاف والتوجي ــه غ ــر الرس ــمية ،كتدريــب الزمــاء وتب ــادل الزيــارات الصفي ــة؛ وذلــك
لتقوي ــم آراء املعلمــن ،وإرشاكه ــم يف عملي ــة التنمي ــة املهني ــة هل ــم ولزمالئه ــم.

−تفعي ــل قن ـوات االتصــال بــن أف ـراد املجتمــع املــدريس :قياديــن ،ومعلمــن ،وأولي ــا َء أم ــور ،اعتــا ًدا عــى
منظــور القيــادة اخلادمــة ،وإبــراز دورهــم يف دفــع عجلــة التغيــر املــدريس اإلجيــايب املهتــم بالطالــب
ِ
ـورا للعملي ــة التعليمي ــة.
بوصفــه حم ـ ً
−النظ ــر يف معايــر الرتق ــي الوظيف ــي اخلــاص برؤســاء األقس ــام ،وإخضاعه ــم لــدورات تدريبي ــة لتنمي ــة
مهاراهت ــم القياديــة – ومنهــا مهــارات القي ــادة اخلدمي ــة – الت ــي ترتكــز عــى تلبي ــة حاجــات املدرســة
وتطوي ــر العاملــن مهن ًي ــا.

−القيــام بدراســات مســتقبلية نوعيــة تشــمل ممارســة القيــادة اخلادمــة وعالقتهــا بالتعلــم املهنــي
ً
وتفصيــا خلدمــة جمــال اإلدارة املدرســية.
للمعلمــن؛ إلعطــاء صــورة أكثــر عم ًقــا
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المراجع

ً
أول :املراجع العربية

إبراهيــم ،حســام الديــن والشــهومي ،ســعيد .)2018( .درجــة توافــر أبعــاد القيــادة اخلادمــة لــدى مديــري مــدارس التعليــم
األســايس بمحافظــة الظاهــرة يف ســلطنة عــان يف ضــوء نمــوذج لــوب  .Laub Modelاملجلــة الدوليــة للدراســات
الرتبويــة والنفســية.159-136 ،)1(4 ،

إبراهيــم ،منــى .)2013( .درجــة ممارســة مديــري املــدارس الثانويــة اخلاصــة يف حمافظــة عــان للقيــادة اخلادمــة وعالقتهــا بمســتوى
الثقــة التنظيميــة الســائدة يف مدارســهم مــن وجهــة نظــر املعلمــن (رقــم املســتخلص  ])722949رســالة ماجســتي .جامعــة
الــرق األوســط كليــة العلــوم الرتبويــة ،قاعــدة بيانــات دار املنظومــة.
بــن طالــب ،بــدر .)2018( .درجــة مســامهة القيــادة اخلادمــة يف حتقيــق الثقــة التنظيميــة لقــادة املــدارس الثانويــة بمحافظتــي حوطة
بنــي متيــم واحلريــق مــن وجهــة نظــر املعلمــن .جملــة كليــة الرتبيــة ،جامعــة أســيوط.34(3)، 529-505 ،
الدليـ�ل اإلرشـ�ادي للمـ�دارس الفاعلـ�ة .)2017( .تــم االســرجاع بتاريــخ  2020/11/18مــن �http://www,alrawda
school,com/teacher/guides/g1.pdf

دليــل املــدارس املتميــزة( .د .ت) .تــم االســرجاع مــنhttps://www,moe,edu,kw/schools/Pages/
guide,aspx

الراســبي ،زهــرة .)2011( .متطلبــات تطبيــق تدريــب الزمــاء يف مــدارس التعليــم األســايس احللقــة الثانيــة ( )10-5بســلطنة
عــان يف ضــوء اإلســراتيجيات احلديثــة .جملــة كليــة الرتبيــة جامعــة بنهــا.44-1 ،)88(22 ،
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