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 املمخص 

هدفت الدراسة إلى توضيح األسس الفكرية لمقيادة الخادمة في المؤسسات التربوية،    
وية األمريكية ، إضافة إلىوتحميل واقع ممارسات القيادة الخادمة في المدارس الثان

ممارسات القيادة الخادمة في المدارس الثانوية السعودية باإلفادة سبل تطوير  تحديد 
لمبلئمته لطبيعتها ، وتوصمت إلى  المنهج الوصفي استخدمت الدراسة من الخبرة األمريكية، 

عدة نتائج من أبرزها : معاناة قيادات المدارس الثانوية  السعودية من مشكبلت عدة تحد من 
تعدد مميزات ممارسة مديري المدارس الثانوية و قدراتهم عمى تنمية مهارات القيادة الخادمة ، 

بضرورة عقد دورات تدريبية وبشكل  ة الخادمة. كما أوصت الدراسةاألمريكية لمهارات القياد
دوري مستمر لتعريف مديري المدارس الثانوية بماهية القيادة الخادمة، وأهم مبادئها التي 
ترتكز عميها، وأهميتها ودورها الفعال في تحقيق النجاح والتقدم سواء عمى مستوى العاممين 

 أو مستوى المدرسة ككل. 
 The study aimed to clarify the intellectual foundations of servant 

leadership in educational institutions, and analyze the reality of servant 

leadership practices in American high schools, in addition to identifying 

ways to develop servant leadership practices in Saudi secondary schools by 

benefiting from American experience, the study used a case study approach 

appropriate to its nature, and reached several Results of the most notable: 

Saudi secondary school leaders suffer from several problems that limit their 

ability to develop servant leadership skills, and the multiplicity of the 

advantages of American high school principals practicing servant leadership 

skills. The study also recommended the necessity of holding training courses 

on an ongoing basis to familiarize the secondary school principals with what 

the servant leadership is, its most important principles that underpin it, its 

importance and its effective role in achieving success and progress, whether 

at the level of employees or the school level as a whole. 
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 مقدمة

 أهددافها،اختمفت في  المؤسسات التربوية مهما تميزوتأثيرها عمى  في أهمية القيادة شكال 
يسدتطيع أن يحقدق النجداح  الفعدال التربدوي القائدد بأنطبيعة نشاطها، ولن يبمى القول ورؤاها و 

 المؤسسداتككدل، وينسدحب ذلدك عمدى المدرسدة ك حددى  ولممؤسسدة التربويدة ولمعاممين معهله 
قيددادة واعيددة قددادرة عمددى بوجددود  المدرسددة كمؤسسددة تربويددة مرهونددة فعاليددة أنالتربويددة، حيددث 
 والتشاركية.في جو من الحرية تحقيق أهدافها 

تؤثر القيادة في العمل عمى الموظفين بشكٍل كبير، حيث إن وجود قيادة جيددة تقمدل مدن     
ن القادة ا لمذين يسدتمعون إلدى مدوظفيهم ويتفهمدون شدكواهم اإلجهاد والتوتر لدى الموظفين، وا 

وظروفهم ويعممون عمى تجاوز المشكبلت معهم بشكٍل سمسدل يحدافظون عمدى مدوظفيهم لمددى 
ن الموظددف السددعيد يكددون أداءم فددي العمددل أفضددل، مددن ناحيددة أخددرى عندددما تكددون  طويددل، وا 

ة المدددوظفين القيددادة فددي مؤسسددة مدددا أو شددركة ثيددر جيددددة يددؤثر ذلددك عمدددى معنويددات ونفسددي
 وبالتالي يتوترون في العمل وحتى في حياتهم الخاصة ويشعرون بعدم الراحة .

كما أشارت بعض الدراسات إلى وجود عدد مدن المشدكبلت المرتبطدة بأنمداط القيدادة السدائدة 
فددي المدددارس العربيددة ممددا يددؤثر سددمبًا عمددى مسددتوى األداء المهنددي فددي هددذم المدددارس  حيددث 

(، راثدب 40: 6446(، عبدد الرسدول  47-40: 6446صدبلح الددين   أشارت دراسة كل مدن
( إلدددى بعدددض مدددن هدددذم المشدددكبلت، والتدددي يمكدددن 434: 6446(، ويعقدددوب  022: 6442 

 تمخيصها فيما يمي:

أن المددددارس تعددداني مدددن البيروقراطيدددة، وضدددعف مشددداركة العددداممين بهدددا فدددي صدددنع  -
 القرارات، وقمة تفويض الصبلحيات.

صددددار اعتقدداد بعدددض مدددديري  - المددددارس أنهدددم وحددددهم مصددددر السدددمطة والهيمندددة، وا 
 األوامر.

 ضعف دور بعض مديري المدارس في تحفيز المعممين. -

ثياب القيادة الفعالة التي تنتهج األساليب الحديثدة فدي اإلدارة، وكدذلك ثيداب العمدل  -
 الجماعي التعاوني بين المستويات اإلدارية المختمفة.

لموالء المهندي وضدعف حدبهم لمعمدل القيدادي، ومديمهم افتقار بعض مديري المدارس  -
 لؤلسموب اإلداري الذي يؤكد عمى الرقابة والتهديد والتخويف.
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( عمددى أن االهتمددام العددالمي بموضددوع القيددادة 672-674: 6446وأكدددت دراسددة التمددام  
وأنماطهددا، يجعددل الشخصددية القياديددة تعددد بمثابددة العممددة النددادرة التددي يسددعى الكددل المتبلكهددا 
والحصدول عميهددا، لمدا تمثمدده مدن أهميددة بالفددة وقددرة فائقددة فدي تحقيددق التميدز لممنظمددات التددي 

طدبلق طاقداتهم لتحقيدق األهدداف المرثوبدة وبدرز مدؤخرًا فدي تديرها من خبلل تح فيز العداممين وا 
 هذا المجال نمط القيادة الخادمة 

( إلدددى أن هنددداك العديدددد مدددن أوجددده 47-40: 6446كمدددا خمصدددت دراسدددة صدددبلح الددددين  
القصور التدي تشدير إلدى ضدعف القيدادة الخادمدة بالمددارس العربيدة  منهدا ضدعف تقددير بعدض 

س لممعممدين عمدى أدائهدم المتميدز والتهداون مدع بعدض المعممدين ضدعاف الكفداءة مديري المدار 
واألداء ،كددذلك تحيددز بعددض مددديري المدددارس لددبعض العدداممين دون ثيددرهم أي وجددد شددمميه فددي 
المدرسددة ممددا كددان لدده تددأثير سددمبي عمددى تحقيددق الرضددا الددوظيفي لممعممددين، ممددا يضددعف مددن 

بصددورة سددمبية عمددى فعاليددة األداء العددام داخددل  مسددتوى أدائهددم المهنددي ويددؤثر فددي مجموعدده
 المدرسة.

نمددوذج أ التربويددة يظهددر عمددى السدداحةحديثددة ومددع مددا تزخددر بدده أدبيددات القيددادة مددن نمدداذج 
التفمدب عمدى كثيدر مدن  يعمدل عمدىقيدادي  كأنموذج  Servant Leadership القيادة الخادمة

 .لتطبيق عند ا التي تعرضت لها نماذج القيادة األخرى المشكبلت
( عمدى أن واقدع الحدال 407، ص6444فمقد أكدت دراسة أبو تينة، وخصاونة، والطحاينة  

عمدددى الصدددعيد التنظيدددري لمقيدددادة الخادمدددة فدددي المجدددال التربدددوي مدددا زال قاصدددرًا عمدددى المجدددال 
االقتصددادي، فيمدددا تقدددل األبحددداث والدراسدددات التطبيقيددة المتعمقدددة بالقيدددادة الخادمدددة وممارسدددتها 

   تربويًا.
عدن عددد مدن المعوقدات التدي تحدد  (Al-Daihani, 2017: 11)وكشفت دراسة الديحاني 

من نجاح القيادة الخادمة، حيث أشارت الدراسة إلى أنه يوجد عدد من العوامدل التدي يتوقدع أن 
 :Williams, 2009)تعوق تطبيق القيادة الخادمة في المددارس، حيدث أشدارت دراسدة وليمدز

إلى أن هذم التحديات ترتبط بعدة جوانب منهدا الثقدة، عبلقدات السدمطة، قمدة التركيدز عمدى  (45
النمدددو الجمددداعي داخدددل المدرسدددة، وتأثيرهدددا عمدددى النظدددام المدرسدددي، ومشدددكبلت االتصدددال بدددين 

 المديرين والمعممين، وممارسة السمطة األبوية من قبل بعض المديرين.
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مدديري المددارس يمارسدها  أو منهجيدة عمدلفمسدفة كة القيدادة الخادمد النظر إلدىويمكن     
  الخدارجين.أثناء القيام بمهامهم اليوميدة وخاصدة عندد التعامدل مدع العداممين معده والمسدتفيدين 

Cerit, Y. ,2009).) مهتمدين بتمبيدةوتؤكدد القيدادة الخادمدة عمدى أن القدادة ينبفدي أن يكوندوا 
األولويدة األولدى برعايتهم ، فالقيادة الخادمة ترى أن  والقياممعهم،  والتعاطف العاممين  مصالح
 (6442 بدر بن عبداهلل بن طالب،  .  هؤالء العاممينخدمة تتبمور في  لمقائد

والسدماح لهدم بالمشداركة فدي إدارة مؤسسداتهم تمكين العداممين عمى  يعملوالقائد الخادم 
ال  وهدو فدي ذلدك؛ اإلكدرام ال مدن بدد اإلقنداع أساليب استخداميعمل عمى تنويع ، كما التربوية

كيفيددة  عمددى يركددز اهتمامددهلمحصددول عمددى امتيددازات خاصددة، ، ولكندده  يرثددب فددي الحصددول
 ((Aabed, Adnan ,2005 .مساعدة األخرين 

فدي المؤسسدات التربويدة بالددول المتقدمدة كالواليدات  ومن هنا تؤمن القيادة الخادمدة    
وتحقيدددق  العددداممين معهدددمبخدمدددة  مدددديري المددددارساهتمدددام  بضدددرورةالمتحددددة األمريكيدددة 

 .أهداف المؤسسات التربوية كالمدارسيترتب عميه تحقيق مما مصالحهم، 
لذا تأتي الدراسة بهدف االستفادة من خبدرة الواليدات المتحددة األمريكيدة فدي تطبيدق      

مكانيددة اإلفددادة منهددا فددي ال مممكددة العربيددة منهجيددة القيددادة الخادمددة فددي مدارسددها الثانويددة وا 
 السعودية .

 مػكمة الدزاضة 

، الكثيدددر مدددن الصدددعوبات والتحدددديات، تماًمدددا ككدددل التعمددديم بالمممكدددة العربيدددة السدددعوديةيواجددده  
المجاالت والقطاعات التي تممك مشروًعا نهضويًّا وتنمويًّا، فدالتعميم، بمدا ُيمثمده مدن رافعدة قويدة 

، ولكندده أصددبح منظومددة متكاممددة لهددا أدواتهددا لصددناعة تنمويددة شدداممة ، لددم يعددد مجددرد عندداوين 
 (  6442  راشد العبدالكريم،.وآلياتها ومقوماتها

لم تكن المدرسة ددددد خاصة دددد الثانوية يوًما في عصدرنا الحدديث  المجتمع السعوديوفي    
تدددلا المؤشددرات عمددى أنا المدددارس الثانويددة السددعودية  تمددر بأزمددة حيددث بمعددزل عددن النقددد، 

والتدى اشدارت اليهدا قيادة ، ويمكن تمخيص أهم مشكبلت القيادة التربوية بالمدارس الثانويدة 
 :في التالي العديد من الدراسات 

عدم وجود رؤية محددة لمديري المدارس الثانوية، مبنية عمدى إطدار نظدري واضدح،  -4
دارتهددم  فمدديس هندداك رؤيددة واضددحة يتفددق عميهددا مددديري المدددارس  فددي قيددادتهم وا 
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لممدارس ؛ ولذلك فمدن الصدعب التعدرف عمدى مسدار محددد لتقددم المددارس، بدل إن 
كثيرًا من المشروعات والمبادرات التطويرية  تنتج إما ردة فعدل أو نتيجدة اجتهدادات 

 (6442 ,بدر بن عبداهلل بن طالب  .شخصية من بعضهم

تدني تأهيل مديري المدارس بالرثم من اهتمام وزارة التعميم بالتدريب والتأهيل لمديري  .4
المدارس إال أنها تعد عممية شكمية في معظم األحيان ومظهرية في أحيان أخرى يقبل 
عميها المديرون بفرض الترقية والحوافز المالية دون النظر إليها باعتبارها آلية لمتحسين 

 حصة السعدان ر لؤلداء مما يكون له أبرز األثر في زيادة انتاجيتهم . والتطوير المستم
,6446) 

بيروقراطيددددة إدارة المدددددارس ، إذ يفمددددب عمددددى إدارة المدرسددددة  الثانويددددة الطددددابع اإلداري  .6
البيروقراطي الرتيدب، الدذي يقتصدر فدي كثيدر مدن األحيدان عمدى تنفيدذ التعميمدات بأقدل قددر 

د تكون معدومة لدى مدير المدرسة، ويقتصر دورم فدي كثيدر من الكفاءة. فالصبلحيات تكا
من األحيان عمى تسيير األمور اليومية الروتينيدة فدي المدرسدة. وهدذا الوضدع جعدل مددير 

 (:المدرسددة مهدددًدا دائًمددا بالمحاسددبة لمخالفددة النظددام، وبالتددالي إعادتدده معمًمددا كمددا كددان. 
 (6446عبداهلل بن عمي اإلمام ،

لقياس أداء مديري المدارس ، فميس هناك آلية واضحة لمعرفة عدم وجود آلية  -4
مدى تحقيق مدير المدرسة ألهدافها. فبل يوجد اختبارات مقننة أو معايير محددة 

 حصة السعدان معتمدة يمكن من خبللها الحكم عمى أداء مديري المدارس. 
,6446) 

بلت سالفة الذكر ضعف العبلقات اإلنسانية لمديري المدارس ؛ حيث انعكست المشك -6
عمى جودة العبلقات اإلنسانية بين مديري المدارس والعاممين بها وثمبة المظهرية 
لتمك العبلقات والتي تتبمور في حضور المديرين احتفاالت المدرسة باألعياد 
الرسمية وحفبلت التخرج النهائي دون سواها ، وعدم رثبة المديرين في حل 

مين واإلدارة المدرسية وبينهم وبين بعضهم عمى المشكبلت التي تطرأ بين المعم
بدر اعتبار أن ذلك يقمل من وقار وهيبة مديري المدارس في عيون العاممين بها .  

 (6442 ,بن عبداهلل بن طالب
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يتضدح ممدا سدبق أن هندداك العديدد مدن أوجدده القصدور التدي تشددير إلدى ضدعف القيددادة       
األداء الكمدي لممددارس ، مما كان لده تدأثير سدمبي عمدى السعوديةالثانوية الخادمة بالمدارس 

. (6443،و إبددراهيم  (6440الفامدددي  بعددض الدراسددات مثددل دراسددة الثانويددة عبددرت عنهددا 
مهددارات القيددادة الخادمددة  ضددعفوالتددي أشددارت إلددى انخفدداض األداء الكمددي لممدددارس نتيجددة 

عبلقدات المدرسدية تكدوين نسبة رضا المعممدين عدن ال لدى مديري المدارس ومن ثم انخفاض
 . عبلقات إنسانية جيدة مع زمبلئهم ورؤسائهم

 :في ضوء ما سبق يمكن بمورة مشكمة البحث الحالي في السؤال الرئيس التالي     

كيف يمكن اإلفادة من ممارسات القيادة الخادمة في المدارس الثانوية األمريكية في     
 تطوير ممارسات القيادة الخادمة في المدارس الثانوية السعودية  ؟

 :ويتفرع من هذا السؤال األسئمة الفرعية التالية

 لمقيادة الخادمة في المؤسسات التربوية ؟والنظرية  ما األسس الفكرية  .4

 قع ممارسات القيادة الخادمة في المدارس الثانوية األمريكية ؟ما وا .6

كيف السبيل نحو تطوير ممارسات القيادة الخادمة في المدارس الثانوية السعودية  .3
 باإلفادة من الخبرة األمريكية ؟  

 الدزاضة أيداف 

  تتمثل أهداف الدراسة الحالية  فيما يمي :
 الخادمة في المؤسسات التربويةتوضيح األسس الفكرية لمقيادة  .4
 تحميل واقع ممارسات القيادة الخادمة في المدارس الثانوية األمريكية .6
تحديد سبل  تطوير ممارسات القيادة الخادمة في المدارس الثانوية السعودية باإلفادة   -3

 من الخبرة األمريكية. 
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 أيمًة الدزاضة:

األولي نظرية والثانية تطبيقية، وفيما يمي  تنبع أهمية هذم الدراسة من زاويتين
 إشارة لكل منهما:

 :األيمًة مو الهاحًة الهظسية 

وهي  اهتمت هذم الدراسة بموضوع القيادة الخادمة في المدارس الثانوية األمريكية ، -4
من الموضوعات التي يجب االهتمام بدراستها لتأثيرها البالغ في تحقيق الفعالية 

 اإلدارية لممؤسسات التربوية السعودية بوجه عام والثانوية بوجه خاص .
في المؤسسات  االستراتيجيةكما يعتبر موضوع القيادة الخادمة هاما في بناء القيادة  -6

 وية منها دددددد عمى اختبلف أنواعها.التربوية السعودية دددد خاصة الثان

كما تضع هذم الدراسة نظرية القيادة الخادمة عمى المحك لتوفر إطار نظريا يمكن أن   -3
يساعد القائمين عمى إدارات المؤسسات التربوية السعودية من االستفادة من هذم 

 النظرية سعيا نحو تحقيق الفعالية اإلدارية.
 ًة:األيمًة مو الهاحًة التطبًق 

تم  عرض وتحميل القيادة الخادمة وممارساتها التطبيقية في المدارس الثانوية 
األمريكية األمر الذي من شأنه توفير معمومات يمكن أن تكون ذات قيمة عالية إلدارة 

السعودية حول ممارسات قادتها، وهو األمر الذي يمكن أن يسهم في  المدارس الثانوية
في تحقيق مزيد من النمو والتطور والمهنية في أداء  المدارستطوير وتنمية قادة هذم 

 الوظيفة القيادية.
 :الدزاضة مصطمحات 

 : ترتكز الدراسة الحالية عمى المصطمح الرئيسي التالي 

 Servant Leadershipالقيادة الخادمة 

مهامهدا يقصد بالقيادة الخادمة إجرائيدا فدي هدذا البحدث قيدادة المددارس الثانويدة التدي تمدارس 
اعتمادًا عمى خدمدة العداممين معهدا وتحقيدق مصدالحهم وتمبيدة احتياجداتهم ، وبالتدالي تتحقدق 
األهداف المدرسية، مع تركيزها الشديد عمى  تنميتهم مهنيا وسموكيًا ؛ مما يسهم فدي تحقيدق 

 .المدرسة الثانوية السعودية الفعالة
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 لدزاضات الطابقة ا

( بعنوان درجة مساهمة القيادة الخادمة في 6442  دراسة بدر بن عبداهلل بن طالب .4
 تحقيق الثقة التنظيمية لقادة المدارس الثانوية بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق .

بحثت هذم الدراسة درجة مساهمة القيادة الخادمة في تحقيق الثقة التنظيمية لقادة 
نظر المعممين من خبلل المدارس الثانوية بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق من وجهة 

األبعاد التالية  التمكين، اإليثار، التواضع(، واستخدم المنهج الوصفي المسحي، وطبق 
( معمما حيث وزع 447( مدارس ثانوية وعدد  2عمى مجتمع الدراسة والذي ثطى  

 استبيان تناول ثبلثة أبعاد لمقيادة الخادمة  التمكين، اإليثار، التواضع(، والتي تم ربطها
بأبعاد الثقة التنظيمية  الثقة ب دارة المنظمة، الثقة بزمبلء العمل، الثقة بالمشرفين(. 

جاءت إجابة السؤال األول حول مساهمة -وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية: 
"التمكين" في تحقيق الثقة التنظيمية لقادة المدارس الثانوية في محافظتي حوطة بني 

(، 4.23( بانحراف معياري  3.47نظر المعممين بمتوسط  تميم والحريق من وجهة 
جاءت -وهذا المتوسط يعني أن درجة توافر جميع عبارات السؤال األول معا عالية. 

إجابة السؤال الثاني حول درجة مساهمة "اإليثار" في تحقيق الثقة التنظيمية لقادة 
هة نظر المعممين المدارس الثانوية في محافظتي حوطة بني تميم والحريق من وج

(، وهذا المتوسط يعني أن درجة توافر جميع 4.22( بانحراف معياري  0.40بمتوسط  
جاءت إجابة السؤال الثالث حول درجة مساهمة -عبارات السؤال الثالث معا عالية. 

"التواضع" في تحقيق الثقة التنظيمية لقادة المدارس الثانوية بمحافظتي حوطة بني تميم 
(، وهذا المتوسط يعني أن درجة 4.42( بانحراف معياري  0.60وسط  والحريق بمت

حث قادة -توافر جميع عبارات السؤل الثالث معا عالية جدا. أبرز توصيات الدراسة: 
المدارس الثانوية في المممكة العربية السعودية عمى تبني ممارسات القيادة الخادمة من 

دورات تدريبية وورش عمل لتطبيقات القيادة عقد -خبلل اإلبعاد المذكورة في الدراسة. 
إحداث أنظمة لمحوافز المالية والمادية والتي تعزز من -الخادمة لقادة المدارس الثانوية. 

 ممارسات القادة لتطبيقات القيادة الخادمة في المدارس الثانوية.

يز الثقة م( بعنوان: "دور القيادة األخبلقية في تعز 6444دراسة درادكة وهدى المطيري   .6
 ".التنظيمية لدى مديرات المرحمة االبتدائية بمدينة الطائف من وجهة نظر المعممات
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هدفت الدراسة إلى التعرف عمى مستوى ممارسة مديرات المدارس االبتدائية لمقيادة 
األخبلقية، ودورها في تعزيز الثقة التنظيمية من وجهة نظر المعممات. وتحقيقًا ألهداف 

االرتباطي. حيث تم اختيار عينة عشوائية -المنهج الوصفي التحميمي الدراسة استخدم
( فردًا من مجتمع الدراسة الذي تكون من جميع معممات المرحمة 036تتألف من  

( معممة، وطبقت أداة 3347االبتدائية الحكومية في مدينة الطائف، والبالغ عددهن  
لى عدة نتائج، أهمها: أن ممارسة االستبانة كأداة لجمع البيانات. وتوصمت الدراسة إ

مديرات المدارس االبتدائية بمدينة الطائف لمقيادة األخبلقية، والثقة التنظيمية من وجهة 
نظر المعممات جاءت بدرجة عالية جدًا، وتوصمت الدراسة إلى وجود عبلقة إيجابية ذات 

الثقة التنظيمية  داللة إحصائية بين متفيري القيادة األخبلقية بجميع مجاالتها، وبين
 .بجميع مجاالتها

 

م( بعنوان: "واقع ممارسة القيادة األخبلقية لدى مديرات 6446دراسة حصة السعدان   .3
 ".مدارس المرحمة الثانوية الحكومية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعممات

هدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع ممارسة القيادة األخبلقية لدى مديرات مدارس 
مرحمة الثانوية الحكومية بمدينة الرياض من وجهة نظر المعممات، ومعوقات التطبيق، ال

والمقترحات التطويرية كذلك. وتحقيقًا ألهداف الدراسة استخدمت المنهج الوصفي 
( فردًا من مجتمع 644المسحي، حيث تم اختيار عينة عشوائية بسيطة تتألف من  

وطبقت أداة االستبانة كأداة لجمع البيانات.  ( معممة،44043الدراسة الذي تكون من  
وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها: أن درجة ممارسة مديرات المدارس 
الحكومية بمدينة الرياض لمقيادة األخبلقية بأبعادها الثبلثة: الخصائص الشخصية 

بيرة، وتوصمت األخبلقية، والخصائص اإلدارية األخبلقية، والعبلقات اإلنسانية(، كانت ك
أيضًا إلى أن المعوقات التي ّتحد من تطبيق القيادة األخبلقية في مدارس المرحمة 

 .الثانوية الحكومية؛ جاءت بدرجة كبيرة

 

م( بعنوان: " درجة توافر سمات القائد الخادم لدى مديري 2014دراسة الفامدي   .0
 المدارس الثانوية بالطائف"

هدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة توافر سمات القائد الخادم  التمكين، دعم 
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ومساندة اآلخرين، المحاسبية، التسامح مع اآلخرين، والتحمي بالشجاعة وبالنزعة 
الواقعية في العمل والتواضع واالشراف( لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة الطائف 

( 0.05الفروق اإلحصائية عند مستوى الداللة   من وجهة نظر المعممين، والكشف عن
في درجات تقدير المعممين لتوافر سمات القائد الخادم لدى مديري المدارس الثانوية 
بمحافظة الطائف وفقًا  لسنوات الخبرة، المؤهل العممي، والدورات التدريبية، والتخصص(، 

انة كأداة لمدراسة، وتكونت واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحميمي، واستخدم االستب
( معممًا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية، ومن 400عينة الدراسة الفعمية من  

أبرز النتائج التي توصمت إليها الدراسة: أن درجة توافر سمات القائد لخادم  االشراف، 
ة عالية المحاسبية، التمكين، الشجاعة، التواضع، دعم ومساندة اآلخرين( كانت بدرج

 بينما ظهرت في الواقعية والتسامح مع اآلخرين بدرجة متوسطة.
( بعنوان: "درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في 2013دراسة إبراهيم   .7

محافظة عمان لمقيادة الخادمة وعبلقتها بمستوى الثقة التنظيمية السائدة من وجهة نظر 
 المعممين"

ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في عمان  هدفت الدراسة إلى تعرف درجة
لمقيادة الخادمة وعبلقتها بمستوى الثقة التنظيمية السائدة في مدارسهم من وجهة نظر 

( معمما ومعممة تَم اختيارهم بالطريقة 327المعممين. وتكَونت عينة الدراسة من  
يم تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية النسبية من ثبلث مديريات لمتربية والتعم

العنقودية من مجموع مديريات التربية والتعميم. وقد استخدمت أداتان: األولى لقياس 
درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في عمان لمقيادة الخادمة، والثانية 
 لقياس مستوى الثقة التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية الخاصة، وتوصمت الدراسة
إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في 
عمان لمقيادة الخادمة من وجهة نظر المعممين كانت متوسطة، أما مستوى الثقة 
التنظيمية السائدة في المدارس الثانوية الخاصة في عمان من وجهة نظر المعممين 

الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند فكان مرتفعًا بشكل عام. كما توصمت 
( في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في عمان a_<0.05مستوى 

لمقيادة الخادمة ُتعزي لمتفيرات الجنس، والخبرة، والمؤهل العممي، ووجود عبلقة إيجابية 
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لمدارس ( بين درجة ممارسة مديري اa_<0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى  
الثانوية الخاصة في عمان لمقيادة الخادمة، ومستوى الثقة التنظيمية السائدة في هذم 

 المدارس.
 ( بعنوان:Babb,2012دراسة باب   .6

نجازات الطبلب في المدارس  تحميل العبلقة بين القيادة الخادمة التنظيمية وا 
 المتوسطة 

المتوسطة في والية بنسمفانيا هدفت الدراسة إلى تحديد ما إذا كان ب مكان المدارس 
في الواليات المتحدة األمريكية، والتي تمتمك كفاءات ومهارات عالية فيما يخص القيادة 
الخادمة أن تحقق نتائج أفضل من مثيبلتها التي تمتمك مستوى ومهارات وكفاءات أقل 

يئية فيما يخص القيادة الخادمة، وهدفت هذم الدراسة أيضًا إلى تحديد العوامل الب
الداخمية المرافقة لمدرجات العالية أو المتوسطة لمقيادة الخادمة في المنظمات، وكانت 

( 295(، وقد شارك في هذم الدراسة المسحية  olaأداة الدراسة المستخدمة هي  
( من مجموع العاممين في المدارس ممن أتيحت لهم فرصة 298مشاركًا من أصل  

استخدمت لتحديد العبلقة بين القيادة الخادمة وفاعمية  المشاركة، ، أما المتفيرات التي
المدرسة فمنها: االستقرار الوظيفي لمدير المدرسة. وأشارت نتائج هذم الدراسة إلى أًن 
العوامل المرتبطة بالحالة االجتماعية واالقتصادية لمطمبة والعرق لها تأثير كبير جدا في 

 دة الخادمة.مستوى أداء الطالب من تأثير ممارسة القيا
( بعنوان: "درجة ممارسة مديري المدارس االستكشافية األردنية 2011دراسة الديرية   .4

في محافظة العاصمة لمقيادة الخادمة من وجهة نظر المعممين وعبلقتها بالدافعية تجام 
 عممهم"

هدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة ممارسة عمداء كميات التربية في الجامعات 
لمقيادة الخادمة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية وعبلقتها برضاهم األردنية 

الوظيفي، اتبع الباحث المنهج الوصفي التحميمي، وكانت أداة الدراسة استبانة تقييم 
( عضوًا من أعضاء هيئة 189القيادة الخادمة التنظيمية، وتكونت عينة الدراسة من  

ة العشوائية، وقد توصمت الدراسة إلى أن عمداء التدريس تم اختيارهم بالطريقة الطبقي
كميات التربية في الجامعات األردنية يمارسون القيادة الخادمة بدرجة متوسطة من وجهة 
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نظر أعضاء الهيئة التدريسية، وال توجد فروق دالة إحصائيًا ألثر الجنس والخبرة 
مل في الكمية، إذ بدا ومصدر شهادة الدكتورام، بخبلف الرتبة األكاديمية وطبيعة الع

واضحًا وجود داللة إحصائية ألثر الرتبة األكاديمية لصالح رتبة أستاذ مساعد، ووجود 
داللة إحصائية ألثر طبيعة العمل الحالي لصالح اإلداري وعضو هيئة التدريس، كما 
أظهرت النتائج وجود عبلقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيًا بين درجة ممارسة عمداء 

 ات التربية لمقيادة الخادمة والرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية.كمي
 ( بعنوان:Jackson,2010دراسة جاكسون   .2

 دراسة تجريبية لمقيادة االستراتيجية بين قيادات المدارس في المدارس الحضرية 

قام ب جراء دراسة شبه تجريبية هدفت إلى تحديد العبلقة بين نتائج القيادة الخادمة 
المتفيرات المهنية والديموثرافية والتصورات والممارسات لمقيادة الخادمة ضمن قادة و 

( مشاركًا من قادة المدارس في المناطق 74المدارس. وتكًونت عينة الدراسة من  
الحضرية في االباما في الواليات المتحدة األمريكية التي تواجه تحديات مالية وأكاديمية. 

لمشاركين بأنهم قادة خدم. وأظهرت النتائج أنه ال يوجد ( من ا30%وتًم تصنيف  
اختبلف كبير لمفهوم القيادة الخادمة من وجهة نظر مديري المدارس سواء من الذكور 

( من المشاركين لم 68.9%أم اإلناث، أم بين قادة المدارس االبتدائية والثانوية، وأًن  
نسبة التي شكمت القادة الخدم ُيصًنفوا بأنهم قادة خدم، وهذم النسبة هي ضعف ال

(. لقد تحدث عشرة مديرين من خبلل مقابمة أجريت معهم عن القيادة %31.1 
الخادمة وأجمعوا عمى أنها أسموب قيادي ناجح وحددوا خمسة موضوعات أساسية 
متعمقة بالقيادة الخادمة وهي: التواضع والقيادة الُممِهمة، وتقديم الخدمة لآلخرين، 

ع، واإليمان. كما حددوا ثبلثة موضوعات أخرى ُتسهم في دعم وخدمة المجتم
 الموضوعات الخمسة السابقة وهي: التأثير، والمسائل األخبلقية، والدروس المتعممة.

 ( بعنوان:Stephen,2007دراسة ستيفن   .2

القيادة الخادمة كاختبار لقيادة المدارس العامة : خصائص القيادة الخادمة كأسموب 
 قيادي ناجح. 

هدفت الدراسة إلى اختبار نجاح القيادة الخادمة كأسموب قيادي لمديري المدارس 
الحكومية. فقد وزعت استبانة عمى مجموعتين من مديري المدارس الحكومية في 
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تكساس في الواليات المتحدة األمريكية: إحدى هاتين المجموعتين من المديرين تم 
ارسهم، فيما كان أعضاء المجموعة ترشيحهم كأفضل مديرين لمسنة بسبب تفوق مد

األخرى من المديرين الذين لم يترشحوا لهذا المستوى. وأوضحت االختبارات اإلحصائية 
بأنه ال يوجد اختبلف كبير في التصور الشخصي لمقيادة الخادمة بين المجموعتين 

الشخصي األولى والثانية من المديرين. بينما لوحظ أن هناك اختبلفًا كبيرًا في التصور 
لمقيادة الخادمة بين المديرين والمديرات، وبين مديري المدارس االبتدائية ومديري 
المدارس الثانوية، وبين المديرين ذوي االختبلفات العرقية. وأًكد المديرون الذين تمت 

( مديرًا عمى نجاح القيادة الخادمة كأسموب قيادي، وتم 12مقابمتهم والبالغ عددهم  
راء لمقيادة الخادمة وأكدت هذم الدراسة أًن مديري المدارس الحكومية ( إج60تحديد  

 ينظرون إلى أنفسهم عمى أنهم قادة خدم.
  الدزاضةمهًج 

يقصد بالمنهج تمك الطرق والوسائل واألساليب التي تستعين بها فروع العمم   
ة بحثية بعض المختمفة فى عممية جمع البيانات واكتساب المعرفة ، من الميدان ولكل مشكم

الخصائص التي تفرض عمى الباحث منهجًا معينًا لدراستها، وفى هذم الدراسة سوف يستعين 
الباحث المنهج الوصفي لكونده المدنهج المناسدب لدراسدة الظدواهر االجتماعية واإلنسانية، 

در وقد اعتمد الباحث في جمع البيانات عمى المصادر الثانويدة واألوليدة، وتتكدون المصا
خبلل خطوات  الثانوية من الكتب واألبحاث والرسائل العممية والدوريات وشبكة اإلنترنت فمن 

واقع القيادة الخادمة من الناحية الفكرية المنهج الوصفي فان الباحث يقوم بوصف 
والفمسفية ثم واقعها في الواليات المتحدة االمريكية نظريا من خبلل األدب اإلداري والتربوي ، 
ثم رتبت وحممت ونوقشت وفقًا ألهداف الدراسة، حتى يتثنى وضع التوصيات والمقترحات في 

 ضوء تمك الدراسة 
 : الدزاضةخطىات 

 مخطوات التاليةا لوفقلحالية تسير الدراسة ا

الخطوة األولى: تحديد اإلطار العام لمبحث، ويشمل: المقدمة، مشكمة البحث،   
حدودم، وأهدافه، وأهميته، والدراسات السابقة، وأدوات البحث، والمصطمحات، ومنهج 

 .البحث، وخطواته
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القيادة الخادمة الخطوة الثانية وضع اإلطار النظري لمبحث، ويدور حول ممارسات   
 في المدارس في االدبيات االدارية المعاصرة

الخطوة الثالثة وضع اإلطار النظري لمبحث، ويدور حول ممارسات القيادة الخادمة   
 .في المدارس الثانوية األمريكية

: تحديد سبل اإلفادة من ممارسات القيادة الخادمة لممدارس الثانوية  الخطوة الرابعه  
 .األمريكية بما يحقق تطوير تمك الممارسات في المدارس الثانوية السعودية 

  اوال القًادة اخلادمة يف ضىء االدبًات االدازية املعاصسة :

قيدادة جيددة تقمدل مدن تؤثر القيادة في العمل عمى الموظفين بشكٍل كبيدر، حيدث إن وجدود     
ن القدددادة المدددذين يسدددتمعون إلدددى مدددوظفيهم ويتفهمدددون  اإلجهددداد والتدددوتر لددددى المدددوظفين، وا 
شددكواهم وظددروفهم ويعممددون عمددى تجدداوز المشددكبلت معهددم بشددكٍل سمسددل يحددافظون عمددى 
ن الموظف السعيد يكدون أداءم فدي العمدل أفضدل، مدن ناحيدة أخدرى  موظفيهم لمدى طويل، وا 

قيدادة فدي مؤسسدة مدا أو شدركة ثيدر جيددة يدؤثر ذلدك عمدى معنويدات ونفسدية عندما تكدون ال
 الموظفين وبالتالي يتوترون في العمل وحتى في حياتهم الخاصة ويشعرون بعدم الراحة .

 مفهدوم القيدادة الخادمدةيتناول المحور االول  من لمدراسة القيادة الخادمة من حيث   
و  السددمات والخصددائص األساسددية لمقيددادة الخادمددةو  مراحددل تطددور مفهددوم القيددادة الخادمددةو 

يمكددن تندداول هددذم الجوانددب و  متطمبددات القيددادة الخادمددةو  المبددادئ األساسددية لمقيددادة الخادمددة
 بالتفصيل كما يمي.

 مفًىم القًادة اخلادمة .1

عمى فكرة ذكية وهي أن   Leadership Servant تقوم القيادة الخادمة
القيادة عندما تقود األفراد تخدمهم لكي يكونوا أكثر استعدادًا لكي يقوموا هم أنفسهم بخدمة 
اآلخرين، وأن مما يكمل تمك الفكرة هو أن األفراد الذين يجب استخدامهم أو تحفيزهم 

لمخدمة أواًل، أي  وتشجيعهم إلنجاح القيادة الخادمة أن يكونوا من نمط األفراد الذين يميمون
لديهم االستعداد عند خدمتهم أن يكونوا من خدمًا لآلخرين، والقادة في ذلك هم القادة 
الخادمين الذين يقدمون النموذج في أن يخدموا أًواًل ومن ثم يقودوا أو يستطيعوا أن يقودوا 

بالمثل، لكي يستطيعوا خدمة العاممين ويكونوا محفزين ومشجعين عمى أن يقوم العاممين، 
 (.442: 6444بخدمة اآلخرين  نجم ،
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( القيادة الخادمة بأنها األسموب الذي يمارسه 664: 6446َعرف التمام   فقدومن هنا 
عبلء شأنهم  يثارهم والتفاني في خدمتهم والرفع من كرامتهم وا  القائد لمساعدة العاممين وا 

هم لتحقيق أهداف المنظمة، ليؤثر ذلك عميهم إيجابًا، بما يضمن التوظيف األمثل لطاقات
( بأنها: " تبني القائد لفمسفة إدارية من أجل الوصول 6446عرفها أبو فراس  وبالمثل، 

إلى األهداف المنشودة لممنظمات، والمبنية عمى خدمة المرؤوسين مع القيام بممارسة 
 يق العمل ".اإلقناع والتشجيع عمى المشاركة والمبادرة واالبتكار ضمن اإلطار الذي يحتوي فر 

( بأنهدددا: " فمسدددفة القيدددادة التدددي تركدددز عمدددى تطدددور 6443كمدددا عرفهدددا بدددن إبدددراهيم       
المرؤوسين والتألق والتوجه بشكل كامل تجام تنفيدذ المهدام المنوطدة بهدم بالكفداءة المطموبدة، 

 باإلضافة إلى إفساح المجال في اتجام ممارستهم لؤلدوار القيادية في المستقبل.
( بأنهددا: " نددوع جديددد مددن أنمدداط القيددادة، Spears, 1996سددبيرز   ظددر إليهددانكمددا      

حيث يتمثل جوهرها في وضع خدمة اآلخرين في المقام األول، وتشديد التوجهات نحو تعزيدز 
خدمة اآلخدرين كمدنهج شدمولي لمعمدل، مدع االهتمدام بدالتعزيز المتعمدق باإلحسداس لمجماعدة، 

 الخطط الحالية والمستقبمية لممنظمة ".والمشاركة في صنع القرارات ووضع 
( القيادة الخادمة بأنها القيادة 42: 6446وفي إطار السياق المدرسي ُتعرف صبلح الدين  

التي تعتمد عمى خدمة العاممين وتحقيق مصالحهم وتمبية احتياجاتهم أواًل، وبالتالي تتحقق 
كة العاممين في صنع القرارات األهداف المدرسية. ويقوم هذا النمط من القيادة عمى مشار 

المدرسية، والحرص عمى تنميتهم مهنيًا وشخصيًا ووجدانيًا، وذلك ب تباع مدير المدرسة 
ألبعاد القيادة الخادمة، والتي تتضمن اإليثار، والتبلحم العاطفي والحكمة والتخطيط المقنع، 

 والرعاية التنظيمية، مما يسهم في تحقيق أهداف المدرسة الفعالة.
 مساحن تطىز مفًىم القًادة اخلادمة .2

من خبلل النظرة العميقة تجام مفهوم القيدادة األخبلقيدة مندذ نشدأته عمدى يدد جرينميدف فدي 
 لخضدر  ، وهدي م، يبلحظ أنه مر في العديدد مدن المراحدل فدي إطارهدا المفداهيمي4244العام 

 (:6446ووحدة، 
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 املسحمة األوىل: اإلدازة بالقًم 

القيم والمعتقدات لدى األفراد من المداخل المبلئمة لمتأثير عميهم، وتمثل  تعد
شريعتنا اإلسبلمية دليل متكامل لجوانب الحياة اإلدارية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية، 

 فضبًل عما تمتمكه من القيم التي تكسب األفراد ذاتيتهم وتحققها.
 ازة التحفًصاملسحمة الجانًة: القًادة اخلادمة بإد 

اتجه القادة الذين يتخذون نمط القيادة الخادمة في هذم المرحمة إلى التوازن بين القيادة 
طفيان وتفشي الجوانب المادية، والضعف الذي  نتيجةالخادمة واإلدارة بالتحفيز، وذلك 

 أصاب القيم في بعض المجتمعات.
 املسحمة الجالجة: تممظ حاجات احملًطني وحن مػكالتًم 

شباعها، والتعرف عمى المشكبلت  إن التعرف عمى احتياجات األتباع والعمل عمى سدها وا 
التي تواجههم في العمل وفي معتركات الحياة، ومساعدتهم عمى التفمب عيها والحد منها، 

 تعد من أولى الخطوات في اتجام تحقق معايير القيادة الخادمة.
 املسحمة السابعة: اخلدمة 

مجردًا وله أهميته التي ينم نها عن ضرورة االهتمام بترسيخ  يعتبر مفهوم الخدمة
الجوانب التطبيقية، ومحاولة تجنب أن تكون القيادة الخدامة مجرد كبلم وشعارات يتم 

 اطبلقها من حين آلخر.
  اضتمسازية التطبًق لمقًادة اخلادمةاخلامطةاملسحمة : 

القيادة الخادمة، خاصة وبعد وتعتبر هذم المرحمة هي آخر مراحل تطور مفهوم 
تبمور الفكرة من مرحمة اإلدارة بالقيم، والتحفيز، وتممس حاجات األتباع والمباشرة في 
خدمتهم، وبعد العمل عمى تجاوز القصور لدى بعض القادة باستخدام التدريب واإلعداد، 

نحو األفضل، ف نه يتوجب تقويم هذا النمط والعمل عمى توجيهها والحفاظ عمى استمراريتها 
 وباتجام السعي نحو التميز وعدم التكاسل أو التراجع عنها.

اعتمادها عمى  من منطقية التسمسل المرحمي لمفهوم القيادة الخادمة، ومن المبلحظ    
العمل مما يمكن من  ممارسةالتحفيز الكامل أثناء  واستخدام آلياتالقيم والمبادئ العامة، 

 .ن ثم إحداث تطوير وتحسين جوهري لمخدمة تممس حاجاتهم ومتطمباتهم وم
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 الطمات واخلصائص األضاضًة لمقًادة اخلادمة .3

تشدد مبادئ القيادة الخادمة عمى األهمية الكبرى لمسمات الشخصية والمعتقدات أكثر من 
 إلى أن خصائص القيادة الخادمة تتمثل فيما يمي: وتعد من أبرزالتقنيات المطموبة لمقيادة، 

 ( 6440عبد الرحمن  
 اخلصائص الػخصًة 

ويقصد بها الخصائص التي تتعامل مع القادة، وتبنى عميها نظرية القيادة الخادمة بوصفها 
أساسًا له، وهي عادة ما تهتم بموقف القادة والعواطف والمشاعر واألفكار التي يحممها 

 والتي تنطمق مواقفه وتوجهاته بناًء عميها.
 ى األتبا اخلصائص املىجًة حن 

ويقصد بها الخصائص التي تؤثر في المجتمع وثقافته ومن ضمنهم المرؤوسين، وهذم 
الخصائص تبين الكيفية التي يقوم فيها القائد الخادم بالتعامل مع المرؤوسين مثل االهتمام 

 بالمرؤوسين وتنكينهم وتطويرهم.
 اخلصائص املىجًة حنى املًمات 

ي نطاق المؤسسة والتي تهتم بالفعاليات والنشاطات ويقصد بها الخصائص التي تكون ف
القيادية، كما وتركز عمى مهام القيادات الخادمة والمهارات التي يمتمكها والتي تضمن له 

 النجاح كالرؤية والرسالة ورسم الخطط ووضع األهداف.
 اخلصائص املىجًة حنى العممًات 

العمميات في المنظمة بالكفاءة ويقصد بها خصائص القائد التي تؤثر في كيفية تنفيذ 
والفاعمية المطموبة، وتركز عمى مدى قدرة القادة عمى تطوير نظام كفؤ ومرن مثل النمذجة 

 وبناء الفريق والمشاركة في صنع القرار.
 (Shaw & Newton, 2014: 102)ولقد اضافت دراسة تشاو تشاو ونيوتون 

 عددًا من سمات أو خصائص القيادة الخادمة ومنها: 
  الحب أو الود: وذلك من خبلل إظهار المودة في التعامل مع اآلخرين، حيث يعد ذلك

 بمثابة الرابطة التي تحدد عبلقة القائد بتابعيه أو مرؤوسيه. 

  ،التواضع: ويتطمب ذلك االعتراف بأوجه النقص بصورة أكثر من إظهار نقاط القوة
يتطمب ذلك أن يأخذ القادة الخادمين بالمشورة من اآلخرين، ألنهم مدركين أنهم ليس و 
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لديهم جميع اإلجابات لكل األسئمة. ذلك يؤدى بأن القائد الخادم ينتقل من القيادة 
 الدكتاتورية إلى القيادة بالمشاركة.

  ين كما نحب العطاء: يعني تقديم المساعدة لآلخرين عند الحاجة، والبذل من أجل اآلخر
 أن اآلخرين يبذلون من أجمنا.

  الرؤية: وتعنى القدرة عمى رسم صورة عقمية لما يجب أن تكون عميه المؤسسة
والعاممين فيها، حيث أن القائد الخادم يمتمك القدرة لمنظر لآلخرين ورؤية التوقعات التي 

 ال يمكن اآلخرين رؤيتها أو التنبؤ بها.

 :تنمية العبلقة بين القائد وجميع المستفيدين من المؤسسة، كما تعد البناء الرئيس ل الثقة
تعد حجر الزاوية لمثقافة السائدة في المنظمة، أو المؤسسة، كما تتيح الثقة لمعاممين في 
المؤسسة فرصة المحاولة والخطأ، وفي نفس الوقت إدراك أن األخطاء تعد أحد جوانب 

 الخبرة في المؤسسة.

احة الفرصة لآلخرين لتحمل المسئولية، كما أنها تفويض تعنى إت تفىيض الطمطة:
 السمطة يقوم عمى تعميم اآلخرين كيفية استخدام الصبلحيات المتاحة لهم.

الخدمة: تعنى إعطاء اآلخرين الوقت والجهد والفكر وفي بعض األحيان بعض األشياء 
 المادية التي يحتاجون إليها.

أظهرت النتائج  الخادمة القيادة وخصائصلمفهوم  عرض من تقدم ما عمى وبناء
الخاصة بأدبيات القيادة الخادمة أنه ال يوجد إجماع من قبل الباحثين عمى مجموعة موحدة 

في  الباحثين أن من الخصائص والقدرات والمقاييس الخاصة بها ؛ إال أنه من المبلحظ 
قيادة  باعتبارها الخادم لمقائد المميزة أو الصفات الخصائص إبراز عمى اتفقوا الخادمة القيادة
 الحسنة ولكن بالقدوة القوة أو بالسمطة ليس أهدافها تحقق

 املبادئ األضاضًة لمقًادة اخلادمة .4

هناك العديد من المبادئ التي يتحتم عمى القادة اتباعها في حال رثبتهم باتخاذ نمط     
إطار المنظمة أو المؤسسة التي اإلدارة الخادمة كأسموب لممارسة المهام الموكمة إليهم في 

 (:6446يعمموا بها، والتي تتمثل فيما يمي  البداح، 
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 األمانة - أ

وتعني أن يضطمع القائد الخادم بالمسؤوليات والواجبات المنوطة به، وأن يقوم بها 
باالقتدار واألمانة التامة، واألفراد مسئولين أمام من يقوموا بخدمتهم سواء كانوا 

 عمبلئهم، والرؤساء يعامموا عمى أنهم مقدمين لمخدمات.المرؤوسين أو 
 الثقة بالنفس والمصداقية والصدق. - ب

 القوة وتعني الكفاءة. - ت

 العناية واالهتمام والوالء لؤلتباع - ث

حيث يتم فرض االلتزام بالتصرفات والعمل حسب ما تتطمبه المصمحة العامة لممنظمة، 
تنبع من الدخل، ورفض التسمط في الرأي والعمل عمى دعم وتفعيل الحمول المحمية التي 
 الرافض لممشورة بهدف فرض رأي شخصي أوحد.

 المبادرة - ج

حيث يجب عمى المرؤوسين أن يقوموا بعممية اإلقناع تجام ما يتم تقديمه كم خدمات، 
ثبات قيمة اآلراء والقرارات التي من شأنها المساهمة في رفعة ورقي العمل في المنظمة  وا 

 وتنميتها.
ة فرص االختبار أمام األفراد األكثر قربًا في العمل، باإلضافة إلى إعادة الدمج بين زياد - ح

 اإلدارة وبين سير األداء في العمل، حيث أن المسئولية تقع عمى عاتق الجميع.

أهمية أن تكون قياسات األداء والضوابط والمعايير في خدمة العدالة األساسية، ووضع  - خ
 حد لمسرية والتكتم.

 القًادة اخلادمة: متطمبات .5

هناك عدد من المتطمبات التي ينبفي توافرها في القيادة التربوية وقد ذكر كل من 
 -( هذم المتطمبات في النقاط التالية :636: 4030العجمي وحسان  

دراسة دينامية الجماعة: حيث البد أن تتخذ خطوات إيجابية لدراسة دينامية الجماعة،  -
دراسة خصائص الجماعة، وبناء الجماعة، وتماسك الجماعة  مما يمقى عمى القائد عبء

 وتكاممها، ومعاييرها وقيمها واألدوار المختمفة واالتجاهات السائدة فيها.

إقامة عبلقات إنسانية: فالقائد عميه أن يدرس سيكولوجية العبلقات اإلنسانية وأن يراعيها  -
 ترام والتشجيع والتقدير.بحيث تتوافر فيها عناصر حسن الخمق واالستماع واالح



 ................................................................ آليات تطبيق القيادة الخادمة في المدارس السعودية

- 042 - 

التصرف بذكاء اجتماعي: حيث يجب أن يتميز سموك القائد بالذكاء االجتماعي الذي  -
يتمثل في القدرة عمى إدراك العبلقات االجتماعية وفهم الناس والتفاعل السميم معهم مما 

 يؤدي إلى التوافق االجتماعي.

تفاعمه مع الجماعة عمى ضوء إتقان التفاعل االجتماعي: والحرص عمى أن يكون  -
 المعايير االجتماعية.

تحمل المسئولية االجتماعية: حيث يشكل القائد قدوة بالنسبة ألعضاء الجماعة الذين  -
يعممون معه وهي مسئولية الفرد أمام نفسه أوال وأمام الجماعة ثانيا وعميه يجب أن 

االهتمام بالجماعة، فهم  تتوفر لدى الجماعة عناصر المسؤولية االجتماعية التالية:
 الجماعة، المشاركة وتقبل األدوار االجتماعية

 ثانًا مالمح القًادة اخلادمة يف املدازع الجانىية األمسيكًة

لتحميل واقع القيادة الخادمة بالمدارس األمريكية يجدر بالباحث تناول عدد من 
 النقاط االتية :  

 فمطفة القًادة اخلادمة 

يدعو التوجه األمريكي  في القيادة التربوية لممدارس الثانوية إلى التخّمي عن       
المفهوم التقميدي لمقيادة ، وتبني أنماط ونماذج قيادية جديدة تشّجع عمل الفريق التعاوني 

 Bearden, Pamela Diane (2015,واالهتمام بالمرؤوسين وتعزيز نموهم؛

Patterson(  القيادة الخادمة“ :من هنا لم يكن مستفربًا السعي نحو تطبيق أنموذج“ 
ع األفراد عمى إحداث توازن في حياتهم بين ممارسة القيادة وخدمة اآلخرين، فهي  التي ُتشجِّ

تحّث القادة عمى أن أولويتهم األولى هي خدمة أتباعهم، وفي الوقت نفسه تشّجع األتباع 
 )Rebecca  ;Fridell, Maxعمى استثمار الفرص الموقفية لممارسة القيادة

(2009) Messner, Phillip E ;ewcom BelcherN 

م القديم لبلدارة التى ومن ثم تعتمد  تمك القيادة الخادمة في فمسفتها عمى المفهو 
تعني الخدمة ومن هنا فان قوام تمك لقيادة يستند عمى الرائ القائل عندما تقوم القيادة 
بخدمة افرادها والمرؤسين لها فان المرؤوسين يكونوا أكثر استعدادًا لكي يقوموا هم أنفسهم 

  (Bausch, T. A. ,1998 )بخدمة اآلخرين

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Bearden,+Pamela+Diane+Patterson/$N?accountid=35493
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Bearden,+Pamela+Diane+Patterson/$N?accountid=35493
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Bearden,+Pamela+Diane+Patterson/$N?accountid=35493
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Rebecca+Newcom+Belcher/$N?accountid=35493
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Rebecca+Newcom+Belcher/$N?accountid=35493
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Fridell,+Max/$N?accountid=35493
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لذلك فان مفهوم القائد الخادم في الرؤية األمريكية  تتجمى من خبلل جعل المفهوم أكثر      
 تجسيدًا لحقيقة القيادة في تحقيق أهداف المؤسسات التربوية بشقها اإلنساني.

, 2001 ) Temperley, Austin J 

ُيركاز المفهوم األمريكي لكممة القيادة الخادمة عمى أن القيادة تمثل القدرة التي  حيث  
يستطيع من خبللها القائد توجيه جهود اآلخرين نحو تحقيق الهدف الُمراد إنجازم بالمؤسسة 

   Bearden, Pamela Diane Patterson (2015, .التربوية بكفاءة وفعالية
ويمكن القول مما سبق ان فمسفة القيادة الخادمة فى الرؤية األمريكية لئلدارة يركز عمى 

 زم عمى الجوانب اإلدارية األخرى الجانب اإلنساني اكثر من تركي
 مًصات القائد اخلادم 

يتسم القائد الخادم في المفهوم األمريكي  بعدد من المميزات والتى حصرها ببلك 
Black   : فيما يميBlack, G. L. ,2010).) 

القائد الخادم ال يعتبر نفسه أرقى شأنًا من الذين يقودهم، فهو يرى الذين يقودهم  -4
 له يعّممهم ويتعّمم منهم.  زمبلئاً 

ُيَعّد القائد الخادم بانيًا بارعًا لمفريق. فهو يعتمد عمى نقاط قّوة العاممين معه، ويكون  -6
 هو ذاته تابعًا لهم عندما يكون ذلك مناسبًا.

القائد الخادم ال يقود باألوامر والنواهي، بل من خبلل اتاحة الفرصة لمعاممين معه  -3
 بشكل جّيد. بالقيام بما يقومون به

القائد الخادم يوّجه العاممين معه إلى مواقعهم الصحيحة، ثّم يخرج من تحت األضواء   -0
 .ويتركهم ليممعوا

القائد الخادم يّتبع أسموَب قيادة يتسم بالدتواضع. حيث يتمّكن العاممين معه ، من  -7
 .التعبير عن همومهم والعمل بأقصى طاقاتهم 

فهو يستخدم القيادة والسمطة ، لمصمحة  .بنزاهةالقائد الخادم يستخدم السمطة   -6
 العاممين معه الذين يخدمهم. 

القائد الخادم يساعد العاممين معه عمى القيام بأمور لم يعرفوا أّنه بوسعهم القيام بها.   -4
 .وهو يجمس مع فرق العمل لوضع أهداف تستثير امكاناتهم ً 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Temperley,+Austin+J/$N?accountid=35493
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Bearden,+Pamela+Diane+Patterson/$N?accountid=35493
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ّل شيء بمفردم فهو يريد أن يعمل مع القائد الخادم يعرف أّنه ليس ب مكانه القيام بك  -2
اآلخرين ومن أجمهم. لذلك، عميه أن يكون قادرًا عمى إلهام الذين يخدمهم لكي يخدموا 

 .اآلخرين بدورهم

 أيمًة القًادة اخلادمة االمسيكًة 

من خبلل جعل  تمعب القيادة الخادمة دورا كبيرا في المدرسة األمريكية وذلك
قيق األهداف الموضوعة لها ويرى البعض أن القيادات الخادمة المدرسة أكثر قدرة عمى تح

  )Rebecca Newcom  ;xFridell, Maيسعون لتحقيق األهداف التالية هي:

(2009 Messner, Phillip E ;Belcher 

 . مساعدة العاممين في التطور المهني  والثقافي 

  خبلل حرية التعبير والتخطيط بشكل   بالمهنية والتعاون منالمحافظة عمى ثقافة تتصف
 .تعاوني وتشجيع المسؤولية المشتركة

  زيادة الدافعية في العمل وهذا يتحقق عندما يتمكن القائد من ربط أهداف التطوير المهني
 بأهداف المرؤوسين.

  منح العاممين بالمدرسة دورا في حل المشكبلت والتعامل الجدي مع األزمات. 

  خمق الرثبة لدى العاممين في بذل المزيد من الجهد والعمل بشكل أكثر ذكاء من خبلل
 العمل ضمن جماعة قادرة عمى تطوير حمول افضل . 

 خصائص ومسات القًادة اخلادمة.

إن الوفاء بمتطمبات العاممين بالمدارس الثانوية األمريكية تطمب قدرات مميزم لدى القيادة 
ان القادة الخدميين األمريكيين قد تمتعوا بخصائص معينة جعمتهم الخادمة ويعني ذلك 

 ,.McNeely, C. A)قادرين عمى الوفاء بتمك المتطمبات ومن أبرز تمك الخصائص: 

Nonnemaker, J. M., and Blum, R. W. ,2002). 

 القدزة عمى الرتكًص واالنتباه: 

قدرم عمى اإلصفاء واالنتبام لما يقوله تتمتع القيادة الخادمة بالمدارس الثانوية األمريكية ب
العاممين باإلضافة إلى التركيز الكبير عمى األمور المهمة في المواقف التي يواجهها من 

 .خبلل تحديد األولويات التي يقوم بها

  

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Rebecca+Newcom+Belcher/$N?accountid=35493
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Rebecca+Newcom+Belcher/$N?accountid=35493
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Fridell,+Max/$N?accountid=35493
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Messner,+Phillip+E/$N?accountid=35493
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 حتمن املخاطسة: 

القيادة الخادمة بالشجاعة وتحمل المخاطرة، والتي ال تعني الببلهة والفباء كما قد  تتسم   
يتبادر لمذهن، فالشجاعة هنا تعني أن يكون لمشخص موقف واضح يتحمل من أجمه 

 ).Temperley, Austin J  ,المخاطرة المحسوبة ويرفض الوضع القائم ثير المبلئم

2001 ) 
  القدزة عمى خدمة اآلخسيو 

تفهم احتياجات العاممين والعمل عمى الوفاء بها، وااللتزام  تتسم القيادة الخادمة بالقدرة عمى
 بمشاركتهم في اتخاذ القرارات المدرسية، والتحسين المستمر ألدائهم. 

 الجقة بالهفظ وبالعاممني معًا: 

تتسم القيادة الخادمة بأنها تثق بالعاممين معها ويثق العاممين بها بعيدا عن التسمط 
 .والدكتاتورية

 اتاحرتام الر: 

تحمل القيادة الخادمة مجموعة من القيم والمثل األساسية التي في ضوئها تتشكل أقواله     
وتصرفاته ويؤمن دائما بأن الفعل أبمغ من القول، كما أنه يدرك أن انسجام األقوال مع 

 Aabed, Adnan .األفعال يولد الثقة واالحترام والتقدير والوالء عند اآلخرين

,2005)) 

  بالعاممني معًا:اإلحطاع 

تسعى القيادة الخادمة إلى جعل مهام ومسؤوليات العاممين بالمدرسة أكثر قيمة ومعنى، 
فضبل عن ذلك، ف نها تعمل عمى إيجاد درجة عالية من االنسجام والتعاون بين األفراد 

 Bearden, Pamela (2015, .والجماعة ورفع الروح المعنوية بين أعضائها

Diane Patterson(   
 أدواز القًادة اخلادمة - أ

ة بالمدارس الثانوية أما أهم الوظائف واألدوار التي تقع عمى عاتق القيادة الخادم   
األمريكية من اجل تحقيق االنتقال بالعاممين وبمشاعرهم وقناعاتهم واتجاهاتهم بما يعزز 

 (.(Cerit, Y. ,2009القيم السامية في العمل وتحقق أهداف المدرسة فهي تشمل: 
  

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Temperley,+Austin+J/$N?accountid=35493
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 إدزاك احلاجة لمتغًري  -1

بالحاجة لمتفيير واستثارة ويظهر ذلك من خبلل قدرة القائد الخادم عمى اقناع االخرين 
 عقول العاممين لتجديد اهدافهم وتحديد احتياجاتهم وبالتالي قبول افكار التفيير ودعمها.

 شيادة إنتاجًة العاممني . 2

القيادة الخادمة عممت عمى الوصول بالعاممين إلى تحقيق انتاجية عالية تفوق األهداف 
القيم واالخبلقيات، كما نظرت القيادة  وتفوق ما هو متوقع منهم ومن المدرسة عمى ضوء

الخادمة الى التعمم عمى انه ال ينتهي لذا يجب ان يتعمم كل منا من اخطائه بقدر ما 
 .من أخطاء األخرين يتعمم

 إغساك العاممني يف اختاذ القسازات  .3

عممت القيادة الخادمة عمى إشراك العاممين بالمدرسة في اتخاذ القرارات؛ من خبلل    
نهم بالمجالس المدرسية وأخذ أراءهم في القضايا الحاسمة والهامة، وتشكيل فرق تضمي

 Bearden, Pamela (2015,العمل لتنفيذ المهام والمسؤوليات المختمفة. 

Diane Patterson(   

 التطىيس املًين لمعاممني  .4

سعت القيادة الخادمة األمريكية إلى دعم البرامج والسياسات التي تستهدف تحقيق 
 التطوير المهني لمعاممين بالمدارس الثانوية؛ من خبلل تبني المدرسة لآلليات التالية:

Cerit, Y. ,2009).) 
مراعاة مديري المدارس أن تتضمن استراتيجية المدرسة تحفيز العاممين ماديًا ومعنويًا  -

 عمى التطوير المهني.
اعتماد أساليب قياس تساعد عمى التحديد الدقيق لمعاممين الذين لديهم الرثبة والقدرة  -

 عمى التطوير المهني.
لتحديد الدقيق لممهارات التي يرثبون في اعتماد أساليب قياس تساعد العاممين عمى ا -

 صقمها أو اكتسابها لتطوير مهاراتهم وقدراتهم بالعمل.
تشجيع مديري المدارس العاممين الذين لديهم القدرة عمى التطوير الذاتي بتوفير الوقت  -

 وبث الثقة بينهم.

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Bearden,+Pamela+Diane+Patterson/$N?accountid=35493
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التخطيط المقنع: يصف التخطيط المقنع القدرة عمى استخدام النماذج العقمية وصوت  .7
المنطق لتشجيع التفكير لدى العاممين، فالقائد الخادم بالمدارس الثانوية األمريكية لديه 
قدرة عالية عمى رسم الخطط المقنعة بحيث يكون بارع في التعبير عن القضايا وتصور 

اسم أفكارم، كما أنه يممك المعرفة البلزمة لمساعدة ودعم االحتماالت من خبلل تق
 ((Aabed, Adnan ,2005اتباعه بشكل فعال. 

وعميه يمكن القول ان القيادة الخادمة تمعب أدوارًا في ثاية األهمية بحيث تخدم       
العاممين والمدرسة عمى حد سواء وهذا ما يعطي لمقيادة الخادمة صفة التوازن بين أهداف 

االستراتيجيات  لعاممين وأهداف المدرسة وهذا يجعمها أكثر قدرة عمى إنجاح العديد منا
 اإلدارية الحديثة في المدارس األمريكية الحديثة.

 إعداد القًادات اخلادمة   - ب

الفرد وليس  يستقيهاإّن التحّول إلى القائد خادم هو باألساس حالة ذهنية عميقة     
فمن الطبيعي ال يّتبع هذا التحّول خطوات متتالية، ولكن،  مجموعة من التوجيهات. لذلك،

ثّمة أمور يقوم بها القائد الخادم، بداًل من أن يؤمن بها فقط. يمكنه العمل عمى هذم 
المهارات حتى يبقى الجزء "الخادم" من" القائد الخادم" حيًا في أذهان القادة الجدد. فهي 

 (.(Cerit, Y. ,2009 تتضّمن

 ى اآلخرين االستماع إل 

  إشراك اآلخرين 

  الترويج لمعمل الجماعي بداًل من اّتخاذ القرارات فرديًا 

  تعزيز مهارات حّل المشكبلت 

وهناك بعض األمور أو التوصيات التي يمكن لمفرد القيام بها حتى يصبح قائدًا خادمًا     
 ((Aabed, Adnan ,2005 ومتحّمسًا لعممه، والتي من أبرزها:

 وقت لمتدريب عمى تنمية مهارات القيادة الخادمة. تخصيص -3

القراءة واالطبلع عمى خبرات ونماذج ناجحة لقيادات خادمة في مؤسسات تعميمية  -0
 مناظرة. 

 الحصول عمى دعم العاممين بالمدرسة.  -7
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 الدزوع املطتفادة مو خربة الىاليات املتحدة األمسيكًةثالجا 

مددن أبددرز الدددروس المسددتفادة مددن خبددرة الواليددات المتحدددة األمريكيددة فددي تطبيددق منهجيددة    
  القيادة الخادمة بمدارسها الثانوية ؛ ما يمي : 

 تشّجيع عمل الفريق واالهتمام بالمرؤوسين وتعزيز نموهم المهني . -4

مين حددّث مددديري المدددارس الثانويددة عمددى أن تكددون أولويدداتهم األولددى هددي خدمددة العددام -6
بالمددددارس، وفدددي الوقدددت نفسددده تشدددّجيعيهم عمدددى اسدددتثمار الفدددرص لممارسدددة القيدددادة 

 الخادمة. 

نشر ثقافة القيادة الخادمة في المدارس الثانوية من  خبلل  البدرامج التدريبيدة ، وورش  -3
 العمل وتشجيع حرية التعبير والتخطيط بشكل تعاوني .

المدرسة تحفيز العاممين ماديًا ومعنويًا مراعاة مديري المدارس أن تتضمن استراتيجية  -0
 عمى التطوير المهني وتطبيق مبادئ القيادة الخادمة .

االطبلع عمى خبرات ونماذج ناجحة لقيادات خادمة في مؤسسات تعميمية مناظرة ،  -7
 وتحديد سبل االستفادة من تمك النماذج . 

دارة األزمات والمخاطر لممدير  -6 ين والعاممين بالمدارس تعزيز مهارات حّل المشكبلت وا 
 الثانوية . 

 نتائج الدزاضة 

تعاني قيادات المدارس الثانوية  السعودية من مشكبلت عدة تحد من قدراتهم عمى   -4
تنمية مهارات القيادة الخادمة والتي من أبرزها : عدم وجود رؤية محددة لمديري 

عدم وجود ، إدارة المدارسبيروقراطية المدارس الثانوية، تدني تأهيل مديري المدارس،  
 أداء مديري المدارس، ضعف العبلقات اإلنسانية لمديري المدارس. آلية لقياس 

تعدد مميزات ممارسة مديري المدارس الثانوية األمريكية لمهارات القيادة الخادمة والتي  -6
 من أبرزها : 

 عبلقات إنسانية بين المعممين وزمبلئهم بالعمل في المدرسة، وذلك من خبلل  توافر
 الخادمة.ينمي من مهارة القيادة  استخدام أسموب فرق العمل وتعزيز العمل الجماعي
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  يسمح باالبتكار واإلبداع عمى كافة المستويات، وذلك من خبلل  عملتوفير مناخ
وتوفير الهدوء والثقة  لممبتكرين،ز إعطاء مزيد من الحرية في العمل، والتحفي

 التنظيمية.
 مع المعممين وتشجيع االلتزام المستمر  بين مديري المدارس االهتمام بمدى التفاعل

تباع معايير واضحة وصريحة لتطبيق القرارات  من خبلل مراعاة تحقيق العدالة وا 
 الخاصة بمستحقيها.

  توافر عبلقات إنسانية ؛ من خبللتنمية عبلقات جيدة بين مدير المدرسة والمعممين
ت التي ترتبط مشاركة المعمم في القراراعممه، طيبة بين المعمم وكل من يشرف عمى 

 بتدريب المعممين وتنميتهم مهنيا بشكل مستمر. باإلشراف عمى أدائه، االهتمام
  االهتمام بتوفير بعض الخصائص الشخصية لدى المدير وهي الصدق واألمان والثبات

 مواقف واالتصال الفعال واالنفتاح.عند ال
  التزام قادة المدارس  المديرين( بنشر القيم اإليجابية التي من شأنها أن تمزم كافة

 .منسوبي المدرسة باالهتمام واإلنصات لبعضهم البعض

  تقييد مديري المدارس بالسموكيات اإلنسانية واإلجراءات اإلدارية الفاعمة، والتي تعالج
لى تطورهم المهني جوانب القصور ف ي األداء وتقود إلى إشباع حاجات المعممين، وا 

 وضمان تحسين أدائهم.
  االهتمام بالتطبيق العممي لبعض الصفات التي يجب أن يقوم بها القائد الخادم

 ممين كاالحتواء العاطفي واإليثار. توثر إيجابيا في المعحيث أنها  المدير( 

  األمسيكًةيف ضىء اخلربة الًات تطبًق القًادة اخلادمة باملدازع الطعىدية زابعا : 

عقد دورات تدريبية وبشكل دوري مستمر لتعريف مديري المدارس الثانوية بماهيدة القيدادة  .4
الخادمددة، وأهددم مبادئهددا التددي ترتكددز عميهددا، وأهميتهددا ودورهددا الفعددال فددي تحقيددق النجدداح 

اممين أو مسدتوى المدرسدة ككدل، وذلدك مدن خدبلل اآلليدات والتقدم سدواء عمدى مسدتوى العد
 التالية:

عقد الدورات التدريبية لممديرين عمى كيفيدة التعامدل اإلنسداني مدع المرؤوسدين مدن خدبلل  .6
االهتمددام بتحقيددق السددعادة الشخصددية لهددم، ومسدداعدتهم فددي حددل مشددكبلتهم الشخصددية 
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تهم لمتركيددز فددي إنجدداز المهددام بالشددكل الددذي يرفددع عددنهم المعاندداة الشخصددية ويحددرر طاقددا
 المسندة إليهم.

أن يتدوافر لدددى مددديري المدددارس الحكمدة، وذلددك مددن خددبلل أن يكدون مدددير المدرسددة لديدده  .3
القدرة عمى التنبؤ بسموكيات المعممين، وذلك من خدبلل معرفتده بهدم، وأن تتدوافر ثقدة بدين 

والكفاءة باعتماد عدالدة التعامدل المعمم والمدير، وتعزيز الثقة الجديرة من خبلل االستقامة 
بدددين المددددير والمعممدددين، وكدددذلك مدددن خدددبلل إتاحدددة الفرصدددة لبلتصددداالت الرسدددمية وثيدددر 

 الرسمية، ومشاركة المعممين في اتخاذ القرارات في بعض مشكبلت العمل بالمدرسة.

فضبل عن الوعى بأهمية التنمية الذاتيدة بشدكل دائدم؛ حتدى يصدبح المدديرون عمدى درجدة   .0
يددة مددن الفهددم واإلدراك لممتفيددرات التددي تحدددث فددي البيئددة المحيطددة، وهددو األمددر الددذي عال

 .يسهم أيضا في الحصول عمى ثقة المعممين

توافر القدرة لدى المديرين عمى التعامل الفعدال مدع المتفيدرات بالشدكل الدذي يعظدم  ضرورة .7
 .المنافع لممدرسة، ويقمل المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها

أن يكددون مدددير المدرسددة لديدده القدددرة عمددى التخطدديط المقنددع والرعايددة، وذلددك مددن ضددرورة  .6
خبلل: أن يتوافر لدى مديري المدارس القدرة عمى رسم خطط مقنعدة تعبدر عدن الطموحدات 
والقضايا المهمة لممدرسدة، كمدا يتدوافر لدديهم معرفدة بدالمعممين لكدى يسدتطيعوا أن يقددموا 

 .  وا األقناع بدال من السيطرة والسمطةالدعم المناسب لهم، وان يستخدم

ضرورة اإلفادة من الخبدرات العالميدة فدي تنميدة المهدارات القياديدة الحديثدة واالطدبلع عمدى  .4
ممارسددداتهم المختمفدددة وكيفيدددة أداء تمدددك الممارسدددات والصدددعوبات التدددي تدددواجههم وكيفيدددة 

 التعامل معها . 
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