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الممخص
يتفق المختصون في شؤون التربية والتعميم عمى أن القيادة التربوية تمثل أساس العممية التعميمية ،فيي التي تحدد المعالم،

وتوجو وتنظم الجيود في سبيل تحسين النشاط المدرسي واالرتفاع بمستوى األداء وبالتالي تحقيق األىداف التربوية ،ومن

جية أخرى نجد أن السموك القيادي لممدير ىو مفتاح نجاح المدرسة وأن االختالف والتباين بين المدارس سواء في المناخ
المدرسي العام ،أو في تحصيل التالميذ أو في مستوى الرضا الميني لممدرس ،إنما يعود إلى كفاءة المدير وقدرتو عمى

القيادة التربوية  ،ذلك أن قائد المدرسة الفعال (المدير) ىو الذي يميم أعضاء الجماعة المدرسية لبذل الجيود  ،ويساعدىم
عمى فيم التعقيدات وتوضيح الرؤى  ،كما يزرع فييم روح االستقاللية والمبادرة والثقة بالنفس إلى جانب ذلك يحاول خمق
قنوات االتصال بينو وبينيم ،ويرعى حاجاتيم ودوافعيم وبذلك يوفر المناخ المالئم لعمميتي التعمم والتعميم .و من ىنا ىدف
البحث الحالي الي التعرف عمى اىم السمات التي يجب توافرىا في القائد التربوي ،و األسس التي عمي اساسيا يتم اختياره،

ولتحقيق ذلك استخدم الباحث المنيج الوصفي المكتبي الذي يعتمد عمى جمع الدراسات ،والتقارير ،والوثائق من مصادر
متنوعة وتحميميا ونقدىا.
الكممات المفتاحية :القيادة التربوية ،القائد ،سمات.

المقدمة

تيدف ُّ
بوية إلى تحقيق رؤى ،ورسالة ،وأىداف لتنتج مخرجات ذات كفاءة عالية ،قادرة عمى البناء والعطاء في
النظم التَّر ّ
تحديات الحياة.
تحديات
معنية ببناء إنسان متم ّكن من التّعامل اإليجابي مع ّ
متنامية ،فالتّربيَّة في جوىرىا ّ
ّ
مجتمعات تعيش ّ
َّ
عممية تييئة الفرد لكي يكون عضواّ فاعالً في مجتمعو ،محققاً ألغراضو بما يعود عمى
إن من أىداف
عميمية التّ ّ
العممية التّ ّ
ّ
حد سواء ،حيث
العممية إلى
الرفاىيَّة ،وتسعى ىذه
الفرد نفسو ،وعمى المجتمع بالسَّعادة و َّ
العناية بجميع أفراد المجتمع عمى ّ
ّ
ّ

بوية بكفاءة ،من خالل توفير مدخالت بشرّية كفؤة قادرة
يعمل المسؤولون فييا عمى تحقيق أغراض
عميمية والتّر ّ
العممية التّ ّ
ّ
عمى اختيار ما ىو مناسب.

ي التَّربوي ،والكوادر العاممة في و ازرة التَّربيَّة والتَّعميم من ميارات أَساسية من
ىذا ،وتشير الدراسات إلى ضرورة تم ّكن اإلدار ّ
مثل :المقدرة عمى التَّخطيط ،و اجادة التَّعامل مع اآلخرين ،والحوار وادارة ِّ
النقاش ،والمقدرة عمى إدارة الوقت ،وتشكيل وادارة
الفريق الجَّماعي ،وادارة االجتماعات ،وحل المشكالت واتخاذ القرار( .أبوصعميك)ٕٓٓٛ ،
وميماتيم ،ينسق بينيم ،ويسيم في اختيارىم
والمدير ىو اإلنسان والمسؤول الرئيس عن تخطيط عمل الموظّفين وواجباتيم
ّ
وتقنياً ،وىو الذي يقوم بتوجيو التعميمات و اصدار الق اررات ،و مراقبة عمميم
مينياً ّ
لمشاغر المناسب ،وفي تأىيميم وتدريبيم ّ

العممية ومن ثم مقارنتيا باألىداف المنشودة
الفعمية لنشاطاتيم
ومتابعة إنجازاتيم ،وكذلك تقييم أدائيم الوظيفي وتقييم النتائج
ّ
ّ
وفق الخطط المرسومة والمعايير المحددة من قبل المؤسسة ،فدور المدير ميم وذلك من خالل إعطاء اإلرشادات والتَّعميمات
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الالزمة لمعاممين والكوادر البشرية ،لكي يتم ّكنوا من تنفيذ ما ىو مطموب منيم تنفيذاً دقيقاً وسميماً ،ضمن استراتيجيات
وبرامج أىداف العمل الموضوعة.

وليذا ،فمن الضروري اعتماد طرق وأساليب و إجراءات في اختيار اإلداريين التربويين في كل مستويات اإلدارة
وفق معايير نزيية ،تراعي فيو المقدرات ،و الميارات ،والكفايات ،والقيم واألخالق ،ويمكن أن يتم ذلك عبر استخدام طرائق
متنوعة كإجراء االمتحان ،والمقابمة الشخصية ،ومقاييس الرتب ،وغيرىا ،فالمدير ىو األساس في أي منظمة ومؤسسة ،يقوم
بميام وأعمال متنوعة تكمن في تحقيق رؤية المؤسسة ورسالتيا ،لذا ينبغي أن تتم عممية اختياره بدقة ون ازىة وموضوعية لما
ينعكس ذلك عمى نجاح المؤسسة ،وتحقيق اإلصالح التربوي ،والتنمية المستدامة.
بوية ،والتَّفاعل مع معطيات القرن الحادي والعشرين ،واالنسجام مع النمو المتسارع
ولضمان استمرار التَّطور في اإلدارة التّر ّ
في استخدام التكنولوجيا ووسائل االتصال ،وانتقال المجتمعات من االقتصاد المبني عمى األيدي واآللة إلى االقتصاد المبني
عمى المعرفة ،يفترض عمى الميتمين التجاوب مع الحاجات الجديدة وذلك بتأمين كوادر بشرية قادرة عمى العمل المتواصل
لتحقيق التقدم ،وانتقال المجتمعات إلى االقتصاد المبني عمى المعرفة ،وما يتطمبو ذلك من تغيرات عمى جميع المستويات:

ي بناء قادة تربويين قادرين عمى ممارسة ال تَغيير ،والتَّحميل ،والتفنيد،
المحميَّة ،واإلقميميَّة ،والعالميَّة أصبح من الضرور ّ
و َّ
الدحض ،والبناء عمى ذلك لتحقيق َّ
العممية التَّعميميَّة والتَّر َّ
بوية.
النيضة التَّنمويَّة الالزمة ،وتحسين
ّ

مشكمة البحث
تتمثل مشكمة البحث في السؤال الرئيسي اآلتي :
ما ىي السمات االساسية التي يجب ان تتوفر في القائد التربوي و ماىي المعايير التي يتم عمي اساسيا اختياره؟
و يتفرع منو التساؤالت اآلتية :
ٔ .ما مفيوم القيادة التربوية ؟
ٕ .ما أنواع القيادة التربوية و ما وظائف القائد التربوي ؟
ٖ .ما المعايير الذاتية و الخمقية الختيار القائد التربوي ؟

ٗ .ما التوصيات التي تسيم في تطوير أداء القائد التربوي ؟
أىداف البحث

ييدف البحث إلي :
ٔ .تحديد مفيوم القيادة التربوية.
ٕ .بيان أىمية القيادة التربوية.
ٖ .بيان أنواع القيادة التربوية و وظائف القائد التربوي .
ٗ .تحديد المعايير الذاتية الختيار القائد التربوي.
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٘ .تحديد المعايير الخمقية الختيار القائد التربوي.
 .ٙتقديم بعض التوصيات التي تسيم في تطوير دور مدير المدرسة الثانوية كقائد تربوي.

أىمية البحث

ٔ .تنطمق أىمية البحث مما يمر بو نظامنا التربوي من تطوير.
ٕ .المسؤولية الممقاة عمي كاىل مديري المدارس من أجل تطوير أنفسيم.
ٖ .الحاجة إلي التركيز عمي التطوير اإلداري لمنيوض بمستوى دور وأداء المدير حتى يرقى إلى الدور
المنوط بو كقائد تربوي .

حدود البحث
نظر ألن ىذا البحث يحدد معايير اختيار القائد التربوي فانقسمت الي معايير خمقية و اخري ذاتية.
ًا
منيج البحث

إن المنيج المالئم استخداميا ليذا البحث ىو المنيج االستنباطي  :وىو " طريقة من طرق البحث الستنتاج أفكار

ومعمومات " من النصوص وغيرىا وفق ضوابط وقواعد محدده ومتعارف عمييا ( .يالجن ،صفحة ٕ)
ويستخدم الباحث ىذا المنيج الستنباط المعايير التي عمي اساسيا يتم اختيار القائد التربوي وذلك من خالل
المصادر األصمية ،وكذلك عند إبراز كيفية تطبيق ىذه المعايير لمقائد التربوي .

مصطمحات البحث
المعيار  " :ىو نموذج متصور لما ينبغي أن يكون عميو الشيء  " .أو "ىو " ( ما اتخذ أساساً لممقارنة ).
و يقصد الباحث بالمعايير  :الصفات و الميارات و القدرات التي تساعد القائد التربوي عمى تحقيق األىداف التربوية.
القائد  (( :ىو الشخص المسؤول عن تخطيط مستقبل المؤسسة من خالل موقفو الوظيفي ،و ىو مسؤول عن توجيو
مرؤوسيو و اإلشراف عمييم  ،و مراقبة أدائيم  ،و التأكد من أنو يتفق مع األىداف  ،و يمارس توزيع العمميات بين

مرؤوسيو  ،و تحديد سمطتيم و مسئوليتيم و محاسبتيم عمى أعماليم( .الحاج ،صفحة ٖٓ)
ويقصد الباحث بالقائد التربوي  :ىو الشخص المسئول عن المؤسسة التربوية المتمثمة في ( المدرسة ) من حيث توجيو

مرؤوسيو من مدرسين واداريين وطالب واإلشراف عمييم والتأكد من أنيم ماضين في تحقيق األىداف المنشودة من إنشاء
المؤسسة التربوية .
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الدور:

يعرفو الباحث بأنو  :جميع األعمال الفنية واإلدارية المخططة والمنظمة التي يقوم بيا مدير المدرسة من أجل نجاح العممية
التعميمية في مدرستو .

الدراسات السابقة
األردنية في ضوء
الجامعات
ّ
ٔ .دراسة آمنة خميفة (  ) 7002وعنوانيا " تطوير معايير اختيار القادة األكاديميين في ّ
الجامعات األردنية في ضوء
الواقع واالتّجاىات المعاصرة ،فقد ىدفت إلى تطوير معايير اختيار القادة األكاديميين في ّ
مية من العمداء ورؤساء األقسام
الواقع واالتّجاىات المعاصرة،
وتكون مجتمع الدراسة من جميع القيادات األكادي ّ
ّ
أكاديمياً ،وقامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة،
األكاديميين في الجامعات
األردنية العامة بمغ عددىم ( ٘ٓٗ ) قائداً
ّ
ّ
لموقوف عمى المعايير التي يجب أن تتوافر في القادة األكاديميين ،تكونت من ( ٖ٘ ) فقرة ،توصمت الباحثة إلى

الدقة والمرونة ،ومنيا:
اقتراح مجموعة من المعايير الختيار القادة األكاديميين ترتكز عمى
الموضوعية و ّ
ّ
َّ
االجتماعية مثل :التعاون ،واإلسيام في األنشطة
(كالذكاء ،والثّقافة) ،وتوافر السمات
العقمية
توافر السمات
ّ
ّ
أن يتصف بالتّفكير المبدع( .خميفة)ٕٓٓٚ ،
ّ
االجتماعية ،و ْ
المينية في و ازرة التّربية والتّعميم في
ٕ .ىدفت دراسة الخوالدة (  ) 7000وعنوانيا " تطوير معايير الختيار مشرفي التّر ّبية
ّ
األردنية ،وتطوير معايير
المينية في و ازرة التّر ّبية والتّعميم
التعرف عمى واقع اختيار مشرفي التّر ّبية
األردن" إلى
ّ
ّ
ّ
وتم استخدام أسموب المسح ال ّشامل لمجتمع الدراسة ،إذ ُوِّزعت االستبانة
الختيار مشرفي التّربية
ّ
المينية في األردنّ ،
المينية ،ورؤساء أقسام التّعميم الميني في المديرّيات ،ومديري المدارس
طورىا الباحث عمى جميع مشرفي التّر ّبية
التي َّ
ّ
وبينت نتائج الدراسة َّ
طورىا الباحث كانت جميعيا
المينية؛ وبمغ عددىم
جميعا ( ٓ ) ٔٛفرداًّ ،
ّ
ً
أن المعايير التي ّ
تصمح الختيار المشرف التربوي ،وجاء المتوسط الحسابي لمموافقة عمى ىذه المعايير مرتفعاً ،وخرج الباحث باقتراح

بالدرجة
يحدد المؤىل العممي بالمشرف التّربية
المينية ّ
مجموعة من المعايير من مثل :معيار المؤىالت و الخبراتّ :
ّ
المينية بخمس سنوات في مجال
وتحدد خبرة مشرف التّر ّبية
المينية المختمفة،
الجامعية األولى في التّخصصات
ّ
ّ
ّ
ّ
الدقة في الوقت والمواعيد ،والحرص عمى تحقيق العدالة،
التدريس ،ومعيار األخالق :التّعامل مع العاممين بأمانة ،و ّ

الزمالء وتقديرىم ،والعمل بروح الفريق الواحد،
واتخاذ مواقف تتصف بالنزاىة ،واإليمان بفمسفة التربية والتعميم ،واحترام ّ
واالبتعاد عن َّ
الذاتية ،وامتالك قيم الصبر والتسامح( .الخوالدة)ٕٓٔٓ ،
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اإلطار النظري لمبحث
مفيوم القيادة التربوية

يمكننا القول بأن القيادة التربوية  ،ىي ذلك التفاعل النفسي االجتماعي والتربوي بين مدير المدرسة والجماعة المدرسية (

العمال – المدرسين – التالميذ)  ،وما يتضمنو ىذا التفاعل من عمميات التأثير واتصال وتوجيو  ،واتخاذ الق اررات وحل
المشكالت  ،لغرض تحقيق األىداف التربوية .
و القيادة التربوية تعتبر عممية:
 تفاعل اجتماعي تربوي بين المدير والجماعات المدرسية . تأثير يمارسو القائد عمى األعضاء الذين يشرف عمييم. مجموعة من السمات والخصائص التي يجب أن تتوفر في القائد. عممية تفجير طاقات ومواىب األفراد في المدرسة . عممية تتأثر بالظروف المحيطة بالمدرسة ( المجتمع ) . -عممية تسعى إلى تحقيق األىداف التربوية

ميارات القائد التربوي الفعال
إن مدير المدرسة الناجح ىو الذي يتفيم دوره تماما وما يتضمنو ىذا الدور من إشراف وتوجيو ومتابعة وتنفيذ  ،وأعظم
دور يجب أن يؤديو المدير كقائد تربوي فعال ىو خمق ما أسماه  hloow h ulSoH ylloHبمدرسة التعمم ognlarae
 loHlloالتي تتميز بأنيا :
 تفاعمية و مفاوضة مبتكرة وحالة لممشاكل. سباقة وممبية تشاركية و تعاونية. مرنة ومتحدية مخاطرة ومقدمة.( Arab Journal for Scientific Publishing ) AJSP

 تقويمية وتأممية داعمة ومطورة( .حجي ،ٕٓٓٓ ،الصفحات ٕٗ)ٖٗ-يري  konra Aأن القيادة الفعالة تتمحور حول الكفاءات الشخصية لمقائد والمتمثمة في ما يمي :
 الوعي بالذات الذي يقود إلى الثقة بالنفس. الثقة بالنفس التي تمد القائد بالشجاعة. الشجاعة التي تقود إلى المبادرة وتحمل المسؤولية . المسؤولية التي تتضمن النزاىة. النزاىة التي تسمح بإدارة األولويات . بعد النظر الذي يجعل استراتيجية العمل ممكنة)ٔٔ٘ . ،ٕٕٓٓkonra l ( .وتشير في ىذا المجال نظرية  slaglo... Anolعن الكفاءات إلى أن ىناك ثالث ميارات أساسية يجب أن يتمتع بيا
القائد التربوي الفعال ىي ميارات تقنية فنية و ميارات إنسانية الى جانب ذلك ميارات تصورية (حجي ،ٕٓٓٓ ،صفحة
ٖٗ)


 technical skillsالميارات الفنية

:

تعني الميارات الفنية  ،تمك الطرق واألساليب التي يستعمميا المدير في ممارسة عممو و معالجة مختمف المواقف التي
يواجييا  ،مما يتطمب منو معرفة جميع النواحي الفنية التي يشرف عمى توجيييا  ،كأن يكون عمى دراية تامة بجميع
تخصصات المدرسين الذين يعممون تحت قيادتو  ،حيث تتضمن ىذه الميارات قد ار من المعارف المتخصصة والكفاءة في
استخدام ىذه المعرفة بشكل يحقق األىداف التربوية


 Human skillsالميارات اإلنسانية :

تعني الميارات اإلنسانية  ،قدرة تعامل مدير المدرسة كقائد تربوي بنجاح مع اآلخرين وتنسيق جيودىم وخمق روح التعاون
الجماعي بينيم  ،في ظل بناء منسجم ومتكامل وىذا يتطمب « وجود الفيم المتبادل بينو وبينيم ومعرفتو آلرائيم وميوليم
واتجاىاتيم »( .أحمد ،ٕٕٓٓ ،الصفحات )ٗٓ-ٖٜ
إن الميارات اإلنسانية ضرورية لمعمل في كل المنظمات  ،خاصة في المؤسسات التعميمية  ،ألن المدير ال يتعامل مع

اآلالت بل يتعامل مع البشر ومنو ينبغي أن يكون سموكو وتعاممو اليومي ،مبنى عمى أساس عالقات اجتماعية سميمة ،
قواميا التقارب واأللفة .
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الميارات التصورية

: Conceptual skills

تتعمق ىذه الميارات بقدرة مدير المدرسة ،عمى إدراك التنظيم الذي يقوده وفيمو لمترابط بين أجزاءه ونشاطاتو ،ونظرتو
الشاممة لألمور وتوقعاتو المستقبمية ،وكذا كفاءتو في ابتكار األفكار واإلحساس بالمشكالت والتفنن في اتخاذ الحمول ليا.
خصائص القائد التربوي الفعال :

يرى فاروق السيد عثمان  ،أن خصائص القائد التربوي الناجح تكمن في ( :عثمان )ٕٓٓٔ ،

 الثقة باآلخرين وىو أمر ضروري في التسيير البيداغوجي. أن يممك القدرة عمى االتصال والتعامل مع اآلخرين. أن يعرف كيفية استخدام الوقت. أن تكون لديو قوة الحدس  ،لمعرفة البعد التربوي و البيداغوجي لميامو. أن تكون لو السمطة واالستعداد ،إلزاحة الميممين والمعرقمين لعممية التسيير. أن يكون صاحب رؤى مستقبمية . أن يضع طموحاتو الشخصية في المقام الثاني بعد أىداف المدرسة. أن يكون فنانا في إدارة االجتماعات. أن يفيم عمميات صنع القرار وكيفية تنفيذه . أن يمتمك حسا لمدعابة والفكاىة . أن يكون مثاال لالستقامة واألمانة في أداء ميمتو كقائد لممدرسة.المعايير التي عمى أساسيا يتم اختيار القائد التربوي ( المدير )

الوظيفية التي قد تختمف من مكان
الشخصية والخصائص
المينية و
عرف بويان  nlwnaالمعيار عمى ّأنو مدى عريض من
ّ
ّ
ّ
آلخر ،وأشار إلى مجموعة من المعايير تراعي عند اختيار المدير من مثل :المقدرة عمى التّعاون ،والمؤىل التربوي
األكاديمي العالي الذي يعزز اإلمكانات في الحصول عمى وظيفة إدارّية ،وميارات التّواصل ،والمقدرة عمى تحفيز اآلخرين،
االيجابية مع الزمالء ،والقيادة ،وجودة
الفردية ،و الميارات المعر ّفية ،والعالقات
السمات
ّ
ّ
واعطاء الوقت الكافي لمعمل ،و ّ
التخصص )ٜٔٛٛnlwna l ( .

وأكد شينج ( )gHgaeعمى ضرورة اختيار المسؤولين التربويين وفق معايير نزيية ،فالمدير الناجح يؤكد عمى تعميم طويل
السريع ،وعمى المواطنة ،وعمى التطمع نحو مستقبل عالمي والمشاركة مع المدارس نحو
المدى ،وعمى المواءمة مع التّغيير ّ
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نمية المستدامة ،وتطور المجتمع و األفراد ( gHgae l
التطوير ليشمل الصعيدين المحمي والعالمي ،والتأكيد عمى التّ ّ

بوية عمى وجود القائد الكفء الذي يمتمك رؤية واضحة لما يجب أن تكون عميو
ٕٓٔٓ)  ،ليذا يعتمد نجاح المؤسسات التّر ّ
مؤسستو في المستقبل ،و قاد ار عمى تحديد مستمزمات الوصول إلى ذلك المستقبل ،وتحفيز أفراد المؤسسة لمعمل عمى ذلك.

اختيار اإلداري التربوي

األساسية ألي إدارة فاعمة؛ ألن
عد من أىم الوظائف
عممية تُ ّ
ّ
االختيار ىو انتقاء الخير من كل شيء ،واختيار الموظفين ّ
نجاح اإلدارة أو فشميا مرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجة حسن اختيار الموظفين ،ووضعيم في الوظائف التي تتالءم ومؤىالتيم،

عممية االختيار من اتخاذ القرار الموضوعي ،والبعد
الجية المسؤولة من ّ
وخبراتيم  ،وكفاءاتيم ،وخصائصيم  .ولكي تتمكن ّ
الشخصانية ،ال َّ
السموكية التي يقبل بيا األفراد  ،إذ يخضعون
بد من اعتماد معايير محددة تكون بمثابة القاعدة
عن التحيز و
ّ
ّ
االنضباطية" في الجماعات ،فيي إحدى وسائل
عد المعايير أدوات "لنظام
في سموكيم وعمميم لما تحدده الجماعة ،لذلك تُ ّ
ّ
وتتميز بالثبات النسبي؛ إذ توفر لألفراد معايير السموك في الحاضر ،والمستقبل ،وتحدد ما
الرقابة التي تضعيا الجماعات،
ّ

مما ال يستدعي رقابة محكمة عمى درجة
يجب عممو وما ال يجب عممو في مختمف المواقف ،ويتم الوصول إلييا باإلجماعَّ ،
ألن ذلك يبعد الحرج أو التأثير عن الشخص
التقيد بيا ،كما يتم االعتماد عمى تطبيقيا عمى وسائل
جماعية ال ّ
ّ
ّ
فردية؛ ّ
المكمف بيا ( .عارف)ٕٓٓٓ ،

الخالصة
مما سبق نستنتج ،أن القائد التربوي من الضروري أن تتوفر فيو مجموعة من الصفات العقمية واالجتماعية واالنفعالية

واألخالقية ،التي تسمح لو بممارسة دوره كقائد تربوي بكفاءة ونجاح ،ثم إن القيادة ال تعني التعالي عمى أفراد الجماعة ،أو

إعطاء األوامر ليم ،أو السيطرة عمييم ،بل إن السموك القيادي الناجح  ،يكمن في حث الجماعة عمى تحقيق أىدافيا
ويتضمن ذلك تنسيق جيود أعضائيا والتفاعل اإليجابي معيم وتفيم ظروفيم وتشجيعيم ،إلى جانب ذلك إثارة الدافعية لدييم
والحفاظ عمى تماسكيم  ،والعمل عمى بموغ أعمى درجات األداء الميني حسب إمكانياتيم وقدراتيم  ،وذلك في ضل جو من
الديمقراطية واإلنسانية.

التّوصيات

يطرح البحث مجموعة من التوصيات التي من الممكن أن تسيم في تقدم وتطور المؤسسات التربوية ،و اقتراح معايير
جديدة الختيار المدير التربوي الفعال ،و فيما يأتي عرضا لمتوصيات التي تناوليا البحث:

 تبني المعايير المقترحة لتطبيقيا في اختيار القائد التربوي الفعال . التنوع في المعايير المستخدمة في اختيار القائد التربوي واتباعيا بدقة وشفافية. مطالبة مديري المدارس بإجراء بحوث وتقارير في الميدان اإلداري لغرض اطالعيم عمي ما يستجد من عموم اإلدارةالتعميمية والمدرسية والقيادة التربوية.
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جعل األداء ىو المعيار األساسي لتقييم العاممين في المدارس وتقييم أدائيم بصورة منتظمة ومكافأة األداء المتميزلمعاممين في المدارس الذي يسيم في رفع مكانة المدرسة وتحقيق أىدافيا.
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Characteristics of Pedagogical Leader and How We Choose
Him/Her

Abstract
The educational specialists agree that the educational leadership is the basis of the
educational process. It defines the parameters, directs and organizes the efforts to
improve the school activity, the high level of performance and thus achieving the
educational goals. On the other hand, the leadership behavior of the principal is the key to
success of the school. Differences and differences between schools, whether in the
general school climate, in the achievement of students or in the level of professional
satisfaction of the teacher, is due to the competence of the director and his ability to lead
the education. It is the effective school leader who inspires the members of the school
community to make efforts, helps them understand the complexities and clarifies the
visions, cultivates the spirit of independence, initiative and self-confidence, and tries to
create channels of communication between them and their needs and motivations For
learning and teaching. Hence, the objective of the current research is to identify the most
important features that must be met by the educational leader, and the bases upon which
to be chosen. To achieve this, the researcher used the descriptive method of the library,
which is based on collection of studies, reports and documents from a variety of sources,
analysis and criticism
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