
 

103 
 

من وجهة نظر معلمي مدارس المرحلة  في المدير القائد التي تتوفرصفات ال
 فلسطين-جنيناألساسية الدنيا الحكومية في محافظة 

Qualities that are available in the leading principal from the 

point of view of the teachers of the public elementary schools 

-Jenin Governorate, Palestine 

 مويس بوأمحمود  رضوانستا / األ مويس بوأود محم مهندستا / األ
 دارة تربويةإب دكتوراه الط دارة تربويةإب دكتوراه الط
الجامعة العربية _ الدراسات العلياكلية 

 مريكيةاأل

الجامعة العربية _الدراسات العليا كلية 
 مريكيةاأل

 فلسطين –رام الل   فلسطين –رام الل  

10.36529/1811-000-011-006 

Mohannad.abumwais@aaup.edu Radwan.abumwais@aaup.edu  
 الملخص

دارس م وجهة نظر معلمين تتوفر في المدير القائد من أهذه الدراسة الصفات التي يجب  بينت   
 ألهمية دور المدير كقائد تربوي في وذلكجنين، ساسية الدنيا الحكومية في محافظة المرحلة األ

نوعي، واشتمل ال تم اتباع المنهج الوصفي لمنشود.قيادة المسيرة التربوية التعليمية على النحو ا
داة أحيث تم استخدام  6161-6101ة في العام الدراسي \معلم 4,363ى مجتمع الدراسة عل

ومعلمة.  وتلخصت ًا معلم 72عينة قصدية من رت المقابلة المعمقة مع مجموعات بؤرية واختي
فر في ن تتو أهم الصفات التي يجب أ المجموعات على جماع المشاركين في إهم نتائج الدراسة بأ 

هي صفات و  التعيين المستقبلي،و  ختيارلالالتعامل معها كمعيار  وضرورة الناجحالمدير القائد 
تخاذ القرار والنزاهة والقدوة الحسنة وحسن الخلق والتمسك بالمبادئ والقدرة على التفاوض ا القدرة على

 حل المشكالت. و 
 المدرسة، القائد التربوي، صفات .  )مديرالكلمات المفتاحية: 

Abstract 
The study shows the qualities of leading director from the teachers’ 

perspectives of the lower elementary government’s schools in Jenin City, 

due to the importance of educational leader in leading the educational 

process as required. The descriptive approach was followed and the study 

population was defined to include 2023 teachers in the academic year 

2019\2020, where the depth interview instrument was used with focus 

groups and selected an intended sample of (63) male and female teachers. 

The findings summarized by the consensus of the participants in two 

groups on the most important qualities that must be met in a successful 

leading director and the need to use them as criterion for selection and 
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future appointment, these are the qualities of decision making ability, 

integrity, role model, good manners, adherence to principles and ability to 

negotiate and solve problems.  

Keywords: (school principal, educational leader, qualities). 

 مقدمة
يرتبط تحقيق األهداف في أي عمل تربوي بمجموعة من اإلجراءات المتكاملة والمفصلة إلى    

نشاطات ومسؤوليات محددة تضبط عملية تنفيذها، ويتم ذلك عن طريق إشراف وتخطيط مدير 
يتسم بصفات شخصية وقيادية مؤثرة وحكيمة لضمان جودة العمل والمخرجات من خالل العمل 

مرة ق والمسؤولية المشتركة والتنسيق والتنظيم في التطبيق ومراقبة التنفيذ والمتابعة المستبروح الفري
 لألداء.

ظام نتكاد تجمع األوساط التربوية على أن اإلدارة المدرسية هي حجر الزاوية في تمكين الو    
أثير في التاإلدارة المدرسية في جوهرها عملية قيادة وقدرة على فالتعليمي من تحقيق أهدافه، 

داريين، وحفزهم ألداء أدوارهم بكفاءة وفاعلية، وتوفير بيئة مدرسية تسودها ا  العاملين من معلمين و 
 .1نجاز أهدافهاا  نتاجيتها و ا  تطوير المدرسة ورفع كفاءتها و بهدف  الثقة والتقدير والتعاون والمشاركة

التعليمية  رى في نجاح العمليةتتصف القيادة التربوية المتمثلة بشخص مدير المدرسة بأهمية كبو 
المدير القائد  ليه، ويمتازإواضحة وواقعية لما يريد الوصول  القائد التربوي يمتاز برؤيةالمدرسية، ف

دف هبفن معاملة الطبيعة البشرية أو فن التأثير في السلوك البشري لتوجيه جماعة من الناس نحو 
داري قائد اإلا تتمثل بفن االدارة  فالنهأي أ ،اونهمعتهم وثقتهم واحترامهم وتعضمن طامعين بطريقة ت

 فرادبة لعدد من األ، والرقابة بالنسزنسيق والتحفيى التوجيه والتليمارس ذلك الفن المتمثل في القدرة ع
هداف المطلوبة، ولديه القدرة على استخدام السلطة الرسمية وفقًا الذين يعملون معه لتحقيق األ

 .2ستمالة في مواقف أخرى ل، وفي القدرة على التأثير أو اإللمقتضيات وضرورات العم
ومن الجدير بالذكر أن اإلدارة بمفهومها العام عبارة عن عمليات التخطيط والتوجيه والضبط     

والتوزيع للمهام ومراقبة تنفيذها ضمن الموارد المادية والبشرية المتاحة لتحقيق النتائج المرجوة 
ن القيادة هي الموهبة والقدرة الذاتية على تحفيز الطاقات البشرية ضمن بأفضل الطرق، في حين أ

اإلمكانات المتاحة لتحقيق المنفعة المتبادلة في سبيل تحقيق هدف معين. وباجتماع علم اإلدارة 

                                                           
سالة ر ، تقييم أداء المدير كقائد تعليمي من وجهة نظر معلمي المدارس األساسية في القدس حامد،عارف إبراهيم أبو  1

 .6107زيت، فلسطين ماجستير، جامعة بير 
درجة القيادة واالدارة التعليمية مفاهيمها النظرية والتطبيقية، جامعة القاهرة، القاهرة، جمهورية مصر العربية،  جالل، محمود 2
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وفن القيادة سيخلقان معًا بيئة عمل فاعلة وتعاونية وشغف الغتنام الفرص وتجاوز المخاطر 
 نظام وتحقيق رسالة المؤسسة.المحتملة لتمكين ال

 أساسي في قيام جميع العاملين في المؤسسات التربوية بواجباتهم نحو القيادة التربوية لها دورو     
فراد فريقه أي في تنمية الجوانب القيادية فدور القائد فتترك أهمية قيق العملية التربوية ألهدافها، تح

لقيام بها وحسن ا دوار والمسؤوليات القياديةفتأدية األ ادة العملية التربوية،من خالل دوره في قي
ون القائد في قد يك لى نجاح القائد التربوي في مهامه. هذا وضمن عمليات القيادةإوكفايتها توصل 
ائد والمهارات قوبنمط شخصية ال والمسؤولية تبط مفهوم القيادة بمفهوم الدور، لذا ير اً موقف ما تابع

 .1دارة التعليمية لضمان نجاحه في العملتصف بها رجل اإلن يأدارية الواجب اإل
ن ا    سلبًا على  سينعكس جتماعية والعلميةاالو  المهنيةو  الشخصيةفتقار مدير المدرسة للصفات وا 

مكانياته في التعامل مع األزمات وحل المشكالت والتخطيط الالزم لتمكين نظام  أدائه وسلوكه وا 
بوية المرجوة منه. ومن الجدير بالذكر أن المرحلة األساسية الدنيا هي التعليم وتحقيق الغايات التر 

من أكثر المراحل المهمة والمعقدة في نفس الوقت، وليس من السهولة السيطرة والوصول إلى ما 
هو مخطط له في هذه المرحلة، حيث يتعامل مدير المدرسة والمعلمين مع فئات عمرية صغيرة 

تطلب مزيدًا من الجهد والعمل الدؤوب وامتالك صفات قيادية من أجل يصعب التعامل معها وهذا ي
تحقيق األهداف. باإلضافة إلى أهمية وحساسية هذه المرحلة في أنها تعتبر نقطة اإلنطالق لتهيئة 

 الطلبة وتأسيسهم للمراحل التعليمية األخرى.
ر القائد تتوفر في المديومن خالل هذه الدراسة سوف يتم التعرف على الصفات التي يجب أن     

من وجهة نظر معلمي مدارس المرحلة األساسية الدنيا الحكومية في محافظة جنين، وذلك ألهمية 
وضرورة التوصل إلى معايير محددة وواضحة في عملية اإلختيار والتعيين لمدراء المدارس القادة 

 التعليمية. مرجوة من العمليةفي مؤسسات التعليم الفلسطينية سعيًا لتحقيق الغايات التربوية ال

 مشكلة الدراسة
معرفة صفات القائد التربوي من وجهة نظر المعلمين  الحاجة إلى تتلخص مشكلة الدراسة حول   

لرئيسية ، كونهم هم الفئة اا الحكومية في محافظة جنينوالمعلمات في مدارس المرحلة األساسية الدني
خروج بنتائج نوعية من شأنها تحقيق األهداف المرجوة المسؤولين عن ضبط العمليات التربوية لل

للرقي بمستوى التربية والتعليم في فلسطين. وتماشياً مع أهداف التنمية التي دعت إليها األمم المتحدة 
في  6171-6161نحو إمكانية جعل العالم أفضل ضمن خطتها إلستدامة التنمية  6100عام 

عايير تحديد م لى، تعكس حاجتنا الماسة في فلسطين إأن التعليم وجودة مخرجاته حق للجميع

                                                           
 .6112، 0االدارة المدرسية في ضوء الفكر االداري المعاصر، دار الحامد، عمان، ط المعايطة، عبد العزيز عطا الله 1
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 مهاراتكفاءات علمية و  ذومدراء يتسمون بصفات القائد  واضحة تساعد أصحاب القرار على إختيار
ستراتيجي والتخطيط المستقبلي اإلقادرين على ضبط القواعد واألنظمة المدرسية  فنية وشخصية

. فيةوحد ونظام يسوده العدل والشفاطار تنظيمي وعمل ملتحقيق األهداف التربوية المنشودة ضمن إ
 : تيولهذا تتمحور مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيسي اآل

ما الصفات التي تتوفر في المدير القائد من وجهة نظر معلمي مدارس المرحلة األساسية الدنيا 
 فلسطين؟-الحكومية في محافظة جنين

 أهمية الدراسة
ق األهداف قيدور المدير في قيادة المسيرة التربوية والتعليمية نحو تحبتكمن أهمية الدراسة    

 .ماعيةجتوا  قيادية وعلمية ن يتسم به من صفات شخصية ومهنية ومهارات أالمرجوة، وما مطلوب 
 من وجهة نظر المعلمين الصفات التي يجب توفرها في مدير ومن هذا المنطلق علينا أن نحدد

على  ة والتطبيقيةالنظريوعليه سنقوم بتوضيح أهمية الدراسة من الناحية ًا، يالمدرسة كونه قائدًا تربو 
 ي: النحو اآلت

 األهمية النظرية
ج عن سرعة نات اً متزايد دارة المدرسية الكثير من التحديات التي تشكل ضغطاً تواجه قيادات اإل    

 حة ومحددة المعالم حولسفة واضلى فلإفتقار المتطورة والمتجددة منها اإلتغير ظروف الحياة 
باإلضافة  .1هداف التربويةألاق من مدى تنفيذ لى معايير واضحة ومحددة للتحقا  دارة المدرسية و اإل
ر لى معاييإفتقار لى واقع، واالإرجم فلسفة التعليم ستراتيجية واضحة ومحددة تتالى عدم وجود إ

الالزمة،  جهزة التعليميةلوسائل واألداري وفعاليته، وعدم توفر اواضحة للحكم على نجاح العمل اإل
 .2شح الحوافز المادية والمعنوية المجزية للقيادات التربوية الناجحةو 

ولضمان تأهيل جيل متعلم وتأسيسه خاصة في المرحلة األساسية الدنيا، تحتاج المؤسسات    
اإلختيار  ليةالتربوية بما فيها المدارس إلى معايير علمية تستند إلى أسس منهجية واضحة لعم

والتعيين، بهدف جذب واستغالل الكفاءات والطاقات البشرية المبدعة ذوي المهارات اإلدارية والفنية 
والشخصية القادرين على وضع رؤية واضحة ومنهجية عمل متينة. باإلضافة إلى أهمية التخطيط 

كنولوجية تطورات تاالستراتيجي الالزم لتقريب المستقبل للحاضر خاصة مع ما نعيشه اليوم من 

                                                           
 .6102كيف تصبح مديرًا قائدًا، ورقة ارشادية مقدمة الى مؤتمر اإلدارة التربوية، بيت لحم، فلسطين،  شتيوي،عمر م 1
دور اإلدارة المدرسية في تحقيق غايات المناهج المدرسية، رسالة دكتوراه، الجامعة األردنية، عمان، األردن،  شكري،سليم  2
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وتغيرات حياتية سريعة تحتم علينا النظر الى أهمية التخطيط السليم في استنباط العقبات المحتملة 
 مستقباًل قبل حدوثها والعمل على تجنبها بما ال يضر بمسيرة العمل التربوي.

 األهمية التطبيقية
لرئيسية نهم هم الفئة اإين، حيث ونها من وجهة نظر المعلمفي ك أهمية الدراسة التطبيقية تكمن   

ية وواقعية ذات قيمة جوهر نتائج ب الخروجمن خاللهم سيتم تعاملون مع المدراء بشكل مباشر و الذين ي
 دق التفاصيل لمعرفة صفات القائد التربوي الناجح ووضع توصياتأى إليعيشونها يوميًا والتطرق 

 ستنادا لهذه الصفات. إمدراء القادة بأهم المعايير التربوية الختيار ال
ويؤمل أن تستفيد وزارة التربية والتعليم الفلسطينية والمسؤولين التربويين وأصحاب النفوذ والقرار    

يرين دختيار والتعيين المستقبلي للمهدف تبني معايير محددة لعملية االمن هذه الدراسة، وذلك ب
ات التربوية ذات العالقة. باإلضافة القادة ضمن إطار علمي ممنهج وتعميمها على جميع المؤسس

إلى الباحثين الذين يرغبون مستقباًل في إجراء دراسات جديدة من أجل متابعة تحديث الصفات التي 
يجب أن تتوفر في المدير القائد بما يتماشى مع التطورات والتغيرات التكنولوجية التعليمية 

 المتسارعة.

 أهداف الدراسة
ظر معلمي من وجهة ن ديد الصفات التي يجب أن تتوفر في المدير القائدتحلى إتهدف الدراسة     

ماعية جتاالو المهنية، و الدنيا الحكومية في محافظة جنين )الشخصية،  مدارس المرحلة األساسية
  .لهذه الصفات ينالحالي ارسالمد يري متالك مدالى معرفة مدى إوالعلمية(، باإلضافة 

 حدود الدراسة
حافظة في مالحكومية ساسية الدنيا دراسة المكانية مدارس المرحلة األشمل حدود الالحد المكاني: ت

 جنين.
 .6101/6161 الدراسيهذه الدراسة خالل العام طبقت الحد الزماني: 

الهامة في قادة مدارس المرحلة الحد الموضوعي: صفات القائد التربوي ومدى توفر الصفات 
 المعلمين. ة جنين من وجهة نظرومية في محافظساسية الدنيا الحكاأل

مدارس المرحلة األساسية الدنيا  اتمعلم/الحد البشري: تشمل حدود الدراسة البشرية جميع معلمين
 فلسطين.-الحكومية في محافظة جنين

  مصطلحات الدراسة
يعرفها الباحثان على أنها المؤهالت والقدرات والمعارف والتدريبات التي يمتلكها  :الصفات -

 ويتميز بها عن غيره من األفراد. الفرد
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يذ األهداف شراف وتنفو اإلأي المجموعة ويقوم بالتوجيه الشخص الذي يؤثر ف :القائد التربوي  -
بهدف  جتماعي بين العاملينالمرسومة، ويوفر الدافعية للعاملين ويقوم بتحسين التفاعل اال

 .1تحقيق األهداف التربوية المنشودة
دارية يمية واإلاألنشطة التربوية والتعلجميع  تنفيذ المشرف على على أنهيعرفه الباحثان : المدير -

 . داخل المدرسة جتماعيةواإل
ما يتماشى بعن تقديم الحصص التعليمية للطلبة  المسؤوليعرفه الباحثان على أنه  :المعلم -

 والخطط الدراسية المدرسية.
ومية هي المدارس الحكان على أنها يعرفها الباحث: الحكومية مدارس المرحلة االساسية الدنيا -

 التي تتوفر فيها الصفوف من الصف األول وحتى الصف الرابع األساسي.
 اإلطار النظري 

 مفهوم القيادة التربوية
 مدرسةالتربوي بين مدير التماعي و جوية بأنها ذلك التفاعل النفسي اإلتعرف القيادة الترب    
هذا التفاعل من عمليات التأثير ما يتضمنه تالميذ( و ال –المدرسي –العملالجماعة المدرسية )و 

  .2هداف التربويةالت لغرض تحقيق األحل المشكوالتواصل والتوجيه، واتخاذ القرارات و 
يث حية عن مخرجات المنظمة المدرسية، المسؤولية القانونية واألخالقاإلدارية تتحمل القيادة ف   

العملية  جوهراهل المدير كقائد للمدرسة، ومنها تحسين تتعدد المهام والمسؤوليات الملقاة على ك
 ياجح هو الذنالمدير القائد التربوي الفعال الف النجاح،طريق وتوجيه جميع الطلبة نحو التعليمية 

 التنفيذ.شراف والتوجيه والمتابعة و يتفهم دوره تمامًا من نواحي اإل
 صفات ومهارات المدير القائد الناجح

ولكنهم لم  يؤدون مجموعة متنوعة من المهام أن المديرين، 6101عام  3هانا أوضحت دراسة    
ن القائد التربوي ئد لقااهو ذلك  فعالال يحققوا التوازن بين إدارة المدرسة وقيادة البرنامج التعليمي، وا 

 أن يوظف المعلمين والعاملين والتالميذ واآلباء بل والمجتمع لتحقيق الذي يستطيع بحنكته اإلدارية
وانب حقق للمدير ما لم يكن ذا وعي لكافة جما تصبو إليه العملية التعليمية التربوية، وهذا ال يت

السليم مع تربوي القادرًا على التطوير والتنفيذ والتعامل  ،عمله حريصًا على تطوير ذاته وأساليبه
                                                           

قيادة االبتكارية لدى القادة التربويون وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر عمداء جبريني سماح، درجة ممارسة ال 1
الكليات ورؤساء األقسام األكاديميين في الجامعات الفلسطينية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 

 .6102، 00ص 
، كانون الثاني، 0ه، الجامعة االردنية، المجلة العربية للنشر العلمي، عدد اختيار  وكيفيةالتربوي عالية مقبل، سمات القائد  2

6102. 
3 Hanna, P. A., Instructional leadership and the impact on student achievement, doctoral 

dissertation, University of Calgary, Canada, 2010. 

https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=47966&s=ebd2d5d181eab42dc6343463cc0df9a1
https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=47966&s=ebd2d5d181eab42dc6343463cc0df9a1
https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=47966&s=ebd2d5d181eab42dc6343463cc0df9a1
https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=47966&s=ebd2d5d181eab42dc6343463cc0df9a1
https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=47966&s=ebd2d5d181eab42dc6343463cc0df9a1
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من  ةجتماعية، وعلميإصفات شخصية، مهنية،  يجب أن يتصف بعدةولكي يتحقق ذلك . الجميع
سة حترام مواعيد المدر إوالتصرف والنضوج المتكامل، أهمها القدوة الحسنة في المظهر والمخبر 

بالمسؤولية، اإلخالص في األداء والعدالة، يجمع بين الحزم والعطف  والمواظبة عليها، لديه شعور
، يتصف بالحذر واليقظة والحيطة، ديمقراطيًا في التفكير والتصرف، والمحبة، يكون دمث األخالق

ن نفسه بكل ع على التعبيرقادرًا  رق جل وقته في األمور الروتينية،األمور وال يستغ يهتم بجوهر
أن ى اآلخرين، عل اإليجابي قوي الشخصية لديه القدرة على التأثير ،دقة ووضوح بالكتابة والحديث

 ،استمرارب نفسه طور، يأن يكون واعياً لكافة جوانب عمله ،رهة المشاكل واألمو في مواجيكون مرن 
في تجدد وتطور مستمر، يعرف مواطن القوة والضعف في مختلف البرامج التربوي ألن العمل 

لى تطوير العمل عو  قادراً على رسم السياسات التربوية وتنفيذها دراسية واألنشطة ذات العالقة بها،ال
 .1باإلضافة الى الكفايات اإلدارية والمالية المختلفة ضمن بطاقة الوصف الوظيفي للمدير ،وتجديده

ك ثالث ن هناألى إعن الكفاءات  Robert. L. Kats يضًا نظريةأتشير في هذا المجال و    
نسانية إي الفعال من مهارات فنية تقنية ومهارات ن يتمتع بها القائد التربو أساسية يجب أمهارات 

 .2لى جانب المهارات التصويريةإ
ا ستخدمهالذي ية الذاتية للمدير و عن المهارات العرفي تعبر ت الفنيةاالمهار  ن أنيرى الباحثاو    

ق لخعن قدرة المدير على التعامل و  نسانية فهي تعبراإل ما المهاراتألمواجهة المواقف المختلفة، 
 ةويريت التصاراالمهفي حين أن  جو تعاوني تشاركي جماعي في ظل بيئة عمل مريحة ومناسبة،

ضافة إلة، باترابطاتها الداخليفهم عن قدرة المدير على فهم واستيعاب المؤسسة التي يقودها و  تعبر
دراك و تيجي السليم استر لى التخطيط االإ  ثها والسيطرةحدو تحدث قبل ن أالمشكالت التي من الممكن ا 

 ضمن الموارد المتاحة. عليها
ة يبالبحث في السبل التي يمكن أن تؤثر القيادة المدرس 6100عام  3واهتمت دراسة يازورلو    

Habegger, Shelly L بينت دراسةمن خاللها في عملية التعلم، و 
يمية أن القيادة التعل 6112عام  4
 تعتبر عنصرًا أساسيًا في فعالية البرامج المدرسية ونجاح الطلبة.

 
 

                                                           
1 Yazurlo, M. P., The role of the principal in schools in need of improvement: Leadership of 

student achievement, doctoral dissertation, Fordham University, New York, 2011. 
، كانون الثاني، 0اختياره، الجامعة االردنية، المجلة العربية للنشر العلمي، عدد  وكيفيةالتربوي سمات القائد ، عالية مقبل 2

6102. 
3 Yazurlo, M. P., The role of the principal in schools in need of improvement: Leadership of 

student achievement, doctoral dissertation, Fordham University, New York, 2011. 
4 Habegger, Shelly L., What is the principal's role in successful school? Study of OHIO'S 

schools of promise at the elementary level, doctoral dissertation, Kent State University, 2007. 

https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=47966&s=ebd2d5d181eab42dc6343463cc0df9a1
https://www.teacher-sa.com/showthread.php?t=47966&s=ebd2d5d181eab42dc6343463cc0df9a1
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 المدرارس يري مدختيار ا
عايير د على ماعتمتفكيرهم وشخصياتهم يعكس ضرورة االإن اختالف قدرات األفراد وأنماط     

التدرج فع و لتر استناد إلى ، وأن ال يتم االللمدراء والعادل المناسب ختياروواضحة لعملية اال مدروسة
على  6101في دراسته عام  1شينج طويلة األمد كمعايير لتعيينهم. وأكد الخبرة العمليةو الوظيفي 
ختيار المسؤولين التربويين وفق معايير نزيهة، فالمدير القائد الناجح يستطيع بدوره أن اضرورة 

بوية بشكل ة التر ة العمليالذي يصب في مصلحرسة وقيادة البرنامج التعليمي دارة المدإبين  ئميوا
 مةقي ن تحددأقات التي من الممكن المعيشكاليات و ة الحكيمة لألزمات واإلدار فعال من خالل اإل

قبلية نحو تنمية مستدامة ورؤية مستالتنظيم المدروسين التخطيط و لى إباإلضافة نجاز المرغوب، اإل
 نيرة.

 التدريب والتطوير
وجيههم ي تطوير وتنمية مهارات المدراء وتكبرى ف ت العمل أهميةً ن للتدريب وورشاأيرى الباحثان    
متنوعة الصفات الو مستوى معين من المهارات  لديهم يتوفرن أيجب لكن لى الطريق الصحيح، و إ

دارة إلى ع ائد التربوي المناسب القادرالق ختيارللمساعدة في ا، وذلك التعيينو  مرحلة اإلختيار قبل
  ضمان استدامتها على النحو المطلوب.طويرها و المسيرة التعليمية وت

فقط  ن ال يقف األمروأ تأهيل المديرينبد من اإلستمرار في تطوير و  ومن الجدير بالذكر، أنه ال
حاكي ومستمرة ت بورشات عمل داعمة ومساندتهمتدريبهم بختيار والتعيين، وذلك عند مرحلة اال

 تواصلالتعامل والو  هم وطرقهم في العملير أساليبتطو الواقع وتواكب التطورات الجديدة من أجل 
 ،شكاالت في مدارسهم، وكيفية توفير البيئة المالئمة والمناسبة للمعلمين والطلبةحل األزمات واإلو 

  .واإلستفادة من المناقشة الفعالة وتبادل األفكار واآلراء والخبرات والتجارب السابقة فيما بينهم
 الدراسات السابقة

حيث هدفت الدراسة إلى ، 2كيفية اختياره""سمات القائد التربوي و بعنوان   4092)بل دراسة مق
ا يتم هساسأ لىسس التي عاألفي القائد التربوي، و  هاالسمات التي يجب توافر  أهم علىالتعرف 

من الصفات  مجموعة هروري أن تتوفر فيالقائد التربوي من الض نألى إتوصلت الدراسة و  ختياره،إ
، فاءة ونجاحة دوره كقائد تربوي بكبممارس هقية التي تسمح لالخاألو فعالية اإلنجتماعية و إلوا يةلالعق

هداف يكمن في حث الجماعة على تحقيق األالذي السلوك القيادي  وأن من أهم معايير اإلختيار هو

                                                           
1 Cheng. Y. 2010. A Topology of Three -Wave Models of Strategic Leadership in Education. 

ISEA... (38):1. 
، كانون الثاني، 0ره، الجامعة االردنية، المجلة العربية للنشر العلمي، عدد اختيا وكيفيةالتربوي عالية مقبل، سمات القائد  2
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تماسك في لة واثارة الدافعيا  وتكاتف الجهود وتفهم الظروف و يجابي المطلوبة بالتنسيق والتفاعل اإل
 .االنسانيةظل جو من الديمقراطية و 

تقييم أداء المدير كقائد تعليمي من وجهة نظر معلمي  بعنوان "  4093) دراسة أبو حامد
تقييم أداء المدير كقائد تعليمي من  لىإحيث هدفت الدراسة ، 1المدارس األساسية في القدس"

ذلك حسب المتغيرات المستقلة المتمثلة وجهة نظر معلمي المدارس األساسية في مدينة القدس، و 
 ،في الجهة المشرفة على المدرسة، وعدد سنوات عمل المعلم مع المدير، ومدة خبرته في التعليم

 %20على جميع مجاالت االستبانة دون  ،سواء يرينإلى أن مستوى أداء المد توصلت الدراسةو 
لترتيب وتبين أن ا ،ناجح لمدير المدرسةاسة لألداء العتمدته الدر ا وهو المستوى االفتراضي الذي 

التنازلي لمجاالت القيادة التعليمية حسب مستوى أداء مديري المدارس األساسية في القدس لهذه 
المجاالت كان كما يلي: إيصال أهداف المدرسة، وضع األهداف التعليمية للمدرسة في إطار إداري 

واضح،  ظة على حضور وتواجدالتعليم، المحاف ومهني، اإلشراف وتقييم التعليم، الحفاظ على وقت
 متابعة تقدم الطلبة، توفير الحوافز للتعلم، تنسيق المناهج، التطور المهني، وحوافز للمعلمين. و  تعزيز

حيث هدفت  ،2"خصائص القائد التربوي الفعان" مهارات و بعنوان   4099)دراسة رشيد سعادة 
حديثة التي نادى بها التربويون في المدارس الجزائرية من الدراسة إلى تحقيق األهداف التربوية ال

المدرسة  ن مديرأ إلى الدراسة خالل وجود قيادة تربوية واعية متعددة الكفاءات والمهارات، وتوصلت
خالقية التي نفعالية واألجتماعية واالفيه مجموعة من الصفات العقلية واال ن تتوفرأمن الضروري 
لب ن للقائد التربوي طابع خاص مميز يتطأو  نجاح،قائد تربوي بكفاءة و مارسة دوره كتسمح له بم

التخطيط و منه أن يكون على دراية تامة بطبيعة البيئة المدرسية والتركيبة البشرية الموجودة فيها 
 طوره.التي أيضًا يتوقف عليها تقدمه وتو  السليم لتحقيق األهداف التربوية على النحو المطلوب

 Leadership qualities necessary for“بعنوان   Irish S.C. (4092دراسة 
3educational leaders to become effective turnaround principals” ،        
نموذج نظري  نشاءإدة القادة التربويين للمدارس في حيث هدفت هذه الدراسة الى فهم كيفية مساع  

من المدارس  يرينمشاركة أربعة مد من خالل حقيادية الالزمة للتحول الناجلشرح الصفات ال
لقيادية تشكيل نموذج نظري للصفات اإلى توصلت الدراسة و اإلعدادية والثانوية في والية ميشيغان، 

                                                           
سالة ر ، تقييم أداء المدير كقائد تعليمي من وجهة نظر معلمي المدارس األساسية في القدس، عارف إبراهيم أبو حامد 1

 .6107ماجستير، جامعة بيرزيت، فلسطين 

ر تطوير ، مخبوتربويةنفسية التربوي الفعال، المركز الجامعي غرداية، دراسات خصائص القائد و مهارات  رشيد سعادة، 2
 .6100جوان، الجزائر،  2، عدد والتربويةالنفسية المهارات 

3 Irish, S.C., Leadership qualities necessary for educational leaders to become effective 

turnaround principals, a grounded theory study, PhD Dissertation in education, Liberty 

University, Lynchburg VA, July 2014. 
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لتعليمية ابصيرة ضمن القيادة  اذ ن يكون المدير قائداً أعلى  يدراء بحيث استندت بشكل رئيسللم
 بات.الثوالظرفية والتعاون والتواصل الجيد و 

 Key characteristics of Teacher“بعنوان   Lumpkin & others (4092دراسة 
1Leaders in school” ة ركة مدير المدرسمشالى وصف تأثير تواصل و إ، حيث هدفت الدراسة

ب وأهمية هذا يصف الصفات المرتبطة بالقادة من التركيز على تعلم الطالعلى المعلمين والطلبة، و 
إلى اسة توصلت الدر و  ،فكار والمبادراتخالص األتلى اسإقات والتعاون، باإلضافة التمكين والعال

تواصل لتزام ومهارات القادة يتسمون بصفات النزاهة واإل يرينلى مدإالمدارس تستحق وتحتاج  أن
ؤولية المسالخالقة وحل المشكالت و المبادرات التنظيم و و والخبرة والفطنة والشجاعة والتخطيط 

 التربوية.
 :The preferred Principal“بعنوان   Costellow & Troy Dan (4099دراسة 

Leadership Traits, Behaviors and Gender characteristics school 
2Teachers Desire In a Building Leader” لى تحديد صفات إ، حيث هدفت الدراسة
أهم ألنفسهم و  رينيم المديلى تقيإضافة ا المعلمين في كنتاكي، باإلسلوكيات القيادة التي يفضلهو 

 الدراسةوصلت تسمة قيادية، و  60من خالل التركيز على  يجابية الفعالة المتكررةالسلوكيات اإل
ية والتركيز لرؤ اوتبعها االنضباط والثقافة و  ،تقييم على أعلى حصلت سمة التواصل الفعالأن لى إ

لسلوك اباإلضافة إلى أن  ،ين ومديري المدارسلكل من المعلمسمات مفضلة  أعلى خمس اباعتباره
يع مجراءات وواجبات واضحة لجإمن خالل تحديد  كثر تقييمًا لدى المعلمينالتشاركي كان اال

 لى السلوك التحويلي.إعلى أ عطوا تقييمًا أ الموظفين على غرار المديرين الذين 
 التعقيب على الدراسات السابقة

سات السابقة أنها تشابهت من حيث الهدف في ضرورة تحديد تبين من خالل إستعراض الدرا   
صفات القائد التربوي الفعال ووجود قيادات تربوية واعية متعددة المهارات والكفاءات مثل دراسة 

، أما Costellow & Troy Dan (6100)( ودراسة 6100( ودراسة رشيد سعادة )6102مقبل )
 ليميتقييم أداء المدير كقائد تعف فمنها من ركز على الدراسات األخرى فقد اختلفت من حيث الهد

دة القادة التربويين للمدارس فهم كيفية مساع(، ومنها من ركز على 6107حامد ) مثل دراسة أبو
 .Irish S.Cمثل دراسة  قيادية الالزمة للتحول الناجحنشاء نموذج نظري لشرح الصفات الإفي 
لى وصف تأثير تواصل إ( فقد هدفت 6104) Lumpkin & othersأما دراسة ، (6104)
 .ركة مدير المدرسة على المعلمين والطلبةمشاو 

                                                           
1 Lumpkin, Angela, Claxton, Heatheri and Wilson Amanda, Key characteristics of Teacher 

Leaders in School”, Administrative Issue Journal: Vol. 4, ISS. 2, Article 8, 2014. 
2 Costellow, Troy Dan, The Preferred Principal: Leadership Traits, Behaviors, and Gender 

Characteristics School Teaches Desire in a Building Leader, Dissertation, Paper9, 2011. 
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يستند على  ستنباطي التحليلي الذيات السابقة في اتباعها المنهج االكذلك تشابهت بعض الدراس   
( ودراسة رشيد سعادة 6102مراجعة وتحليل النصوص واألدبيات السابقة مثل دراسة مقبل )

(، في حين اتبعت مجموعة من الدراسات 6104) Lumpkin & othersاسة ( ودر 6100)
اإلستبانة كأداة لجمع وتحليل البيانات ولكنها اختلفت في منهجية البحث المتبعة مثل دراسة أبوحامد 

 Costellow & Troy Dan( التي اتبعت المنهج الوصفي المسحي بعكس دراسة 6107)
( فقد اتبعت المنهج 6104) .Irish S.Cالمقارن. أما دراسة  ( التي اتبعت المنهج الوصفي6100)

 ستبانة.أداة المقابلة والمالحظة واال النوعي التحليلي باستخدام
لتي يجب ا صفاتال أهم علىالتعرف  وتتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في ضرورة   
( ودراسة رشيد سعادة 6102ة مقبل )نها تتشابه مع دراس، حيث إالقائد التربوي المدير في  هاتوافر 
قيادات تربوية متميزة  في ضرورة إيجاد Costellow & Troy Dan (6100)( ودراسة 6100)

دارية كافية إلدارة المدرسة  Lumpkinبشكل فعال، كذلك تتشابه مع دراسة  تتسم بمهارات فنية وا 
& others (6104 في )لي التخطيط المستقبن على مدراء قادة قادري المدارس تستحق وتحتاج أن

الذي يعتمد التعاون والمشاركة أساسًا لرسم الطريق األمثل الالزم لتحقيق األهداف التربوية من 
 Irishكما تشابهت هذه الدراسة مع دراستي  خالل إشباع رغبات المعلمين والطلبة على حد سواء.

S.C. (6104( ودراسة أبوحامد )في أن المدير يجب أن يكو 6107 ) ن قائدًا ذو بصيرة ضمن
 إلدارتها بشكل مهني مدروس منوضع األهداف التعليمية للمدرسة القيادة التعليمية عن طريق 

خالل تنسيق المناهج والتحفيز على التعليم بالمتابعة واإلشراف والتقييم وتحفيز المعلمين وتوفير 
 . المناخ التدريسي المالئم من أجل إيصال أهداف المدرسة وتحقيقها

وقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في كونها اتبعت المنهج الوصفي النوعي باستخدام     
 المجتمع الذي أجريتباختالف و ، المعلماتمن المعلمين/أداة المقابلة المعمقة مع مجموعات بؤرية 

تيار لدراسة باخ. كذلك تميزت هذه االحكومية المرحلة األساسية الدنيامدارس  وهو عليه الدراسة
ن توفر مجموعة من الصفات وذلك لكي يضمن الباحثا المعلمات،/عينة قصدية من المعلمين

 جتماعي ومدة الخدمةن ناحية الفئة العمرية والنوع االالمشتركة في كل مجموعة بؤرية مصممة م
 .المعلمات/الفعلية للمعلمين

ري والبحثي في مجال العهم النظط  ة اخالل الدراسات السابقة في زيادن من اوتمكن الباحث   
ستفادة من الفئة المستهدفة وبعض اإلجراءات البحثية المستخدمة والنتائج والتوصيات الدراسة، واال

التي خرجت بها والتي ساعدت في تطوير أفق تفكيرهم. وعليه فإن الدراسات السابقة كان لها أهمية 
حل البحث ستنباط المشكلة من الواقع مالباحثين في ا توجيهها وتعزيز دوركبيرة في إثراء الدراسة و 

وتحديد منهجية الدراسة والمجتمع والعينة واألداة بدقة من أجل الوصول الى نتائج تلمس الوضع 
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الراهن، باإلضافة إلى أنها ساعدت على تنمية قدرات الباحثين وزيادة مهاراتهم في كتابة البحوث 
 وعة.واستخدام األساليب البحثية المتن

 منهجية الدراسة
قائد لى تحديد الصفات التي تتوفر في الإالذي يهدف  النوعي الدراسة المنهج الوصفي اتبعت   

المعلمين في محافظة جنين،  من وجهة نظرالدنيا الحكومية  في مدارس المرحلة األساسية التربوي 
، انات النوعية وتحليلهاوجمع البي ،المعلماتآراء عينة قصدية من المعلمين/ من خالل استطالع

وعرض النتائج وتقديم التوصيات التي تسهم في تحسين صفات المدير وممارساته ليكون قائدًا من 
 .أجل تحقيق التقدم والتطور في مجتمع التربية

 مجتمع وعينة الدراسة
معلم/ة في  4727تم تحديد مجتمع الدراسة ليشمل جميع المعلمين في محافظة جنين وعددهم    
م حيث ت حسب إحصائيات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 6101/6161لعام الدراسي ا
وذلك لضمان مراعاة عينة  معلم ومعلمة من مجتمع الدراسة (72)عينة قصدية مكونة من  ختيارإ

 الدراسة لمجموعة من الصفات المشتركة التي ستفي بدورها الغرض المستهدف من البحث.
 أداة الدراسة

 حيت تم إعدادها، المعلماتموعات بؤرية من المعلمين/أداة المقابلة المعمقة مع مج عتمادا  تم   
تحتوي كل مجموعة مركزة  ات( مجموع7حيث تم عقد )دبيات المتعلقة بالدراسة، إلى األ ستنادباال

د دع توازن لعمرية ومراعاة شتراك معلمين من نفس الفئة اامع مراعاة  المعلمات معلمين/ 06على 
 دةم ناث في مجموع عدد المستهدفين في كل المجموعات وتوزيعهم على فئات تراعيواإل الذكور

 الخدمة الفعلية للمعلمين ضمن المرحلة األساسية الدنيا. 
راء آلجماع اا  المعلومات ورؤية ما مدى تطابق و تم تحليل المقابالت عن طريق جمع البيانات و و    

ى ية التي يجب توافرها في القائد التربوي الناجح، باإلضافة البين المعلمين في الصفات الرئيس
ث المستقبلي التوصيات بغرض البحفي النتائج و برازها إالتباينات وأهمية ختالفات و تحليل اإل أهمية

 المعمق فيها كونها جزء ال يتجزأ من الهدف المنشود للدراسة.
 ي:ت أسئلة المقابلة على النحو اآلتوتلخص

القائد  المديرالواجب توافرها في  (العلميةو االجتماعية، و المهنية، و الشخصية، )ما الصفات  -
 الناجح؟

 ؟المدير القائد لضمان نجاحما الصفات األكثر أهمية  -
 سفي مدراء المدار  توفرت لتيا (العلميةو االجتماعية، و المهنية، و الشخصية، )ما الصفات  -

 الحاليين والذين قمتم بالعمل معهم؟
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 جتماعي والعمر والمؤهل العلمي؟يري المدارس تبعًا للنوع االصفات مدهل تختلف  -
 صد  األداة 

 وذوي الخبرة لمحكمين من حملة شهادة الدكتوراهعلى مجموعة من ا أسئلة الدراسة تم عرض    
بالت التي تلخصت أهمها في أخالقيات المقا توصياتهم عتبارخذ بعين االفي العمل التربوي، واأل

ستنباط اإلجابات والسيطرة على المقابالت، والطرق الفعالة إلثارة النقاش وا العلميفي البحث 
اضح من حيث تعديل صياغة األسئلة بشكل و  على أسئلة المقابلة التعديل والتنقيحب وبمالحظاتهم

وبلغة سليمة وبضرورة التركيز في األسئلة على الهدف الرئيسي من الدراسة فقط وهو "الصفات 
 .لمقترحةا الدراسة حتى أصبحت فعالة وتفيد بغرضوافرها في المدير القائد الناجح" الواجب ت

 نتائ( الدراسة 
نتهاء من المقابلة بتحليل النتائج مباشرة، وتحليل البيانات من خالل تنظيمها عقب اال قام الباحثان   

نها المشاركون لتي يبيوفق األولوية ا تهاموضوعات ومن ثم تطويرها إلى فئات وصياغفي عناوين أو 
 لكل سبب من األسباب.

 وقد تلخصت النتائ( على النحو اآلتي:
لمدير االواجب توافرها في  (العلميةو االجتماعية، و المهنية، و الشخصية، )ما الصفات السؤان األون: 
 القائد الناجح؟ 

جابات أفراد عينة الدراسة )المعلمين والمعلمات( م    فات الصجموعة من تبين من خالل النقاش وا 
 المدير القائد الناجح، حيث جاءتالواجب توافرها في والمهنية واإلجتماعية والعلمية  الشخصية

 :تياآلعلى النحو إجاباتهم على كل صفة 
نزاهة الو  داري، والقدوة الحسنة،للعمل اإل امتالك الدوافع والطموحاتالصفات الشخصية، ب  -

تزام لاالو ، حسن الخلق والتمسك بالمبادئو  ار،االبتكالقدرة على االبداع و و  سعة الصدر،و 
 ، والتواضع مع االخرين.خالقيات مهنة التعليمأب

تخاذ القرارات المناسبة، القدرة على تحفيز المرؤوسين ودفعهم إالقدرة على ب الصفات المهنية، -
مالية المتعلقة وال دارية والفنيةلمام بالنواحي اإلبخبرة كافية في مجال العمل، واإل للعمل، التمتع

 .ستراتيجي، والمقدرة على تدريب اآلخرينمتالك مهارة التخطيط االإ، بعمله
شة واللباقة البشاو  حسن التصرف، القدرة على التفاوض وحل المشكالتب جتماعية،الصفات اال -

فهم ت إقامة عالقات إنسانية، إشاعة جو من األلفة والمحبة بينه وبين العاملين، ،مع اآلخرين
الرأي والمواقف بداء ا  جتماعية، و اشخصية  اعمل على حلها، أن يكون ذأوضاع اآلخرين وال
 تجاه قضايا المجتمع.
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ثارة الدافعية للعاملين، الحرص على ما يستجد في عمل المدير من الصفات العلمية، بإ -
وث جراء البحإدرة على توصيل المادة العلمية، الق التحدث بلغة سليمة وواضحة، ،معلومات

اسع و أن يكون ، البساطة والوضوح في توضيح متطلبات العمل ،العلمية في مجال عمله
 .االطالع والمعرفة في مجال عمله

جب أهم الصفات التي ي ستنباطاوبعد إنهاء المقابالت وتجميع إجابات المجموعات المشاركة، تم 
نيا ارس المرحلة األساسية الدمعلمي مد من وجهة نظر أن تتوفر في المدير القائد التربوي الناجح

 قبلي،ختيار والتعيين المسترة أن يتم إدراجها ضمن معايير اال، وضرو الحكومية في محافظة جنين
تخاذ القرار وحسن الخلق والتمسك بالمبادئ، إالقدرة على و  والقدوة الحسنة وهي صفات النزاهة

  باإلضافة الى القدرة على التفاوض وحل المشكالت.
 ؟المدير القائد لضمان نجاحما الصفات األكثر أهمية  لثاني:السؤان ا

هتمام بها إيالء االبد من  مهمة الصفات أخرى أن هنالك  المجموعاتن في و المشارك وضح   
يجابية إلمتالك الشخص لصفات المدير  همالهاإ وعدم  لضرورتها في إعطاء صورة أولية جلية وا 

، مواقفالذكاء في التعامل مع ال، روح التحدي والمثابرة المدير ومنها ضرورة أن يمتلك القائد المراد،
 يحافظ على صحة جسمه وسالمة حواسه.طالع والمعرفة في مجال عمله، وأن يكون واسع اال أن

 يري ي مدف توفرت لتيا (العلميةو االجتماعية، و المهنية، و الشخصية، )ما الصفات  السؤان الثالث:
 م بالعمل معهم؟الحاليين والذين قمت المدارس
 المرحلة األساسية الدنيا الحكوميةمدارس  يري مدمتالك ا على أفراد عينة الدراسةأجمع       

ديهم خبرة ل مجموعة من الصفات المشتركة والتي تكمن في أنل الحاليين والذين قاموا بالعمل معهم
هم اينت آراؤ ، في حين تبمتعليخالقيات مهنة الألتزام باولديهم  ،في مجال العملإدارية ومالية كافية 

 ن و يمتاز  مأنه غير ،قدوة حسنة في معظم األحيان ون يمثلو  ينطموح المدارس يري مد كون حول 
 بأداء غير مقبول في صفات أخرى مثل القدرة على االبداع واالبتكار. 

 مي؟لجتماعي والعمر والمؤهل العيري المدارس تبعًا للنوع االهل تختلف صفات مد السؤان الرابع:
الذكور  نيريمدال تبين أن المعلمين والمعلمات التي أجريت عليهم الدراسة يفضلون العمل مع   

، في حين ريقدراة الفإقدرة واتزانًاعلى العتقادهم أنهم يمتلكون الصفات القيادية والشخصية األكثر 
الفرد  متالكوأنثى شريطة ابعض المشاركين أنه ومن وجهة نظرهم ال يوجد فرق بين ذكر  أشار

مجموعة من الصفات التي تجعله قادرًا على قيادة المدرسة وتحقيق األهداف التربوية المنشودة 
  ضمن ضوابط مدروسة ومتينة.

 يرينالمد أن أفضل يرى  فمنهم منالمدارس،  ديري ات بما يخص أعمار ماختلفت آراء المجموعو     
رين الشباب أن المدي يرى  ومنهم من، ابقة والمتراكمةهم كبار السن ذوي الخبرة التربوية واإلدارية الس
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 الشخصية فضل الصفاتلديهم أأن و  لتطورات في الميدان التربوي هم األكثر مرونة في االستجابة ل
 يرهم.أكثر من غ لطاقة والطموح والقدرة على العملولديهم ا ،وحتى المهنية والعلمية واالجتماعية

الصفات  في المشاركون أنهم الحظوا تغيرًا إيجابياً  أشار، فقد لمؤهل التربوي ما يخص افيأما    
امج لتحاقهم في برامج الماجستير التربوي أو بر ا بعدالذين عملوا معهم  يرينوفي السلوكيات للمد

 .التأهيل األخرى 
،  4093)بو حامد أ ودراسة  4092)وقد توافقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة عالية مقبل     
باختيار معايير الختيار المدير القائد التربوي الناجح في حث الجماعة على تحقيق األهداف  وذلك

ثارة الدافعية في ظل جو من الديمقراطية وبأن ا  المطلوبة من خالل تكاتف الجهود والتنسيق و 
يصال األداء ألعلى مستوياته مما ينعكس ذلك إساس الصفات الشخصية والمهنية للمدير هي أ

 قيق األهداف التربوية المنشودة من العلمية التعليمية.على تح
في مدير المدرسة  في ضرورة أن تتوفر  4099)وتوافقت أيضًا مع نتائج دراسة رشيد سعادة     

بضرورة أن يتحلى   Irish (4092الشخصية واألخالقية، ودراسة نفعالية اإلو  الصفات العقلية
 عليمية والظرفية والتعاون والتواصل الجيد والثبات.المدير القائد ببصيرة ضمن القيادة الت

ن المدراء في أ  Lumpkin & others (4092كما توافقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة 
درات لتزام والتواصل والتخطيط المستقبلي السليم والمبان يتسمون بصفات النزاهة واإلأالقادة يجب 

ت والتعامل مع مختلف المواقف، كما هو الحال في نتائج دراسة الخالقة والقدرة على حل المشكال
Costellow & Troy Dan (4099   نضباط الفعال واإلن سمة التواصل أحيث توصلت الى

 اتهم.ذ يرينالمدو أعلى خمسة سمات مفضلة لكل من المعلمين هم  والثقافة والرؤية والتركيز
لحالية امع الدراسة   4091)مالك دراسة ، و  4097)وقد اتفقت معظم الدراسات كدراسة شتيوي   

ت تربوية الذين يحملون مؤهال يرينالمددارية والقيادية التربوية يمتلكها في أن أفضل الممارسات اإل
 عليا.
  4097)أما ما يتعلق بأثر العمر الزمني للمدير على امتالكه للصفات فقد أكدت دراسة شتيوي     

عامًا، أما دراسة مالك  40ر الشباب الذين ال تتجاوز أعمارهم ال هم في عم يرينالمدأن أفضل 
 .40ـداري التربوي الناجح يبدأ بعد سن الى عكس ذلك وأن النضج القيادي واإلفتر   4091)
القادة  رينيالمدجماع الدراسات السابقة على الصفات التي يجب أن يمتلكها إهنا نستنتج  ومن  

كة خصية من التعاون والتواصل الجيد والتنسيق بين الجهود المشتر خاصة فيما يتعلق بالصفات الش
ية باألزمات والتخطيط المسبق لحلها، وكذلك أهم ؤية االنضباط وحل المشكالت والتنبالموحدة وكيف
 مستحدثة دائماً و  طورةتمستناد لمعايير محددة عتماد واالتربوي للمعلمين، وبالتالي فإن االالتأهيل ال

وضع الرجل المناسب في المكان المناسب للخروج بأفضل النتائج والمخرجات  يساعد على ما
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النحو  أكمل وجه وعلىالعملية التربوية واإلدارية داخل المدرسة على  التي تضمن سيرالتعليمية 
  المطلوب والمتوقع.

 التوصيات
ة في تحديد للدراسالتي تم استنتاجها من األهمية الرئيسية  يقدم البحث مجموعة من التوصيات    

طوير وما له من تأثير واضح على ت وحصر معايير إلختيار المدير القائد التربوي الناجح والفعال،
يلي تلخيص  وفيماصحيح، العمل التربوي بشكل  ربوية والحفاظ عليها وضمان سيرالمؤسسات الت

 للتوصيات األساسية للبحث: 
 القيادية. العمل على تأهيل المديرين إلكسابهم الصفات  (0
 العمل على إزالة المعوقات التي تحد من امتالك القائد التربوي للصفات القيادية. (6
تضمين مناهج التدريس في كليات اعداد المعلمين وكليات التربية كل ما يسهم في  (7

 امتالك الصفات الالزمة للقادة التربويين.
 مة لهم.تالك الصفات الالز توفير حوافز مادية ومعنوية لتشجيع القادة التربويين على ام (4
 ضمان الصفات الالزمة للقادة التربويين ضمن أسس االختيار والتعيين لهم. (0
تضمين مدى امتالك القائد التربوي للصفات الالزمة ضمن عناصر تقييم األداء الوظيفي  (2

 له.
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