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القٌةادة اسهة ا  أنبٌةد  ،التعلٌمٌةة اإلدارةكبةر  يةً احةا   أهمٌةةتمثل القٌادة التربوٌة : القيادة

ومةن هاةا ٌةرتبف مس ةو   خةرآالسرد قد ٌكون قائداً يً موقف وتابعاً يةً موقةف  أناهبٌة ذلك 

يعلٌه  ،بامف الشخصٌة أٌضاالقٌادة بمس و  الدور والمهؤولٌة ارتباف ما وثٌقاً وترتبف القٌادة 

الزمةة  إدارٌةةٌتوقف مد  قٌا  السرد بدور القٌادة والى حااب امف الشخصٌة هاةاك م ةارا  

فرٌقةةة اختٌةةار القةةادة  أٌضةةالتعلٌمٌةةة للاحةةا  يةةً يملةةه وٌةةرتبف بكةةل ذلةةك ا اإلدارةلرحةةل 

 .التربوٌٌن وتدرٌب  

 

لكةً ٌتعةايوا يلةى  اآلخةرٌنالاشاف المتخصص الذي ٌمارهه للتأثٌر يةً : هً وم القيادةمفه

يةةن ديةة  و اآلخةةرٌنالمقةةدرة يلةةى التةةأثٌر يةةً مةةن خةة ل  تحقٌةةه هةةدف ٌر بةةون يةةً تحقٌقةةه

الم ما  التةً تهةايد الحمايةة يلةى تحقٌةه  إاحازو بأيمال   بثقة وحماسالمرؤوهٌن للقٌا  

تةةأثٌر المةةدٌر يةةً و اهةةم ا بوئةةائف المحمويةةة أنالمر وبةةة وهةةذم الم مةةا  ٌمكةةن  أهةةداي ا

 .هلوك التابعٌن له يً موقف معٌن

لةذا يةان الشةروف  اآلخةرٌنٌعمل بمعزل ين  أنالقائد ال ٌمكن  أنٌتضح ما هبه ويً ضوء 

لاحاحه يً القٌادة من خ ل تس   قرارا  واهتعدادا  من ٌعملةون معةه والتحةارب  ٌةاألهاه

 .ٌؤثر يٌ   التأثٌر السعال أنوفموحات   لكً ٌهتفٌ   وآمال  م  حاحات   

 

 :هً أركانتعتمد يملٌة القٌادة يلى ث ثة : يادةالق أركان

 .االتباع حماية من الااس ل ا هدف مشترك تهعى لتحقٌقه وه  .1

هةواء أكةان  القائةدعاون مع ا لتحقٌه هذا ال دف وهو شخص ٌوحه هذم الحماية وٌت .2

يٌاتةه هةلفة خارحٌةة يةن  أ  ،أيضةاءهاهذا الشخص قد اختارته الحماية مةن بةٌن 

وٌتعةةاون مع ةةا  ،الحمايةةة فالمةةا كةةان هةةذا الشةةخص ٌهةةتفٌ  التسايةةل مةة  الحمايةةة

 .أهداي التحقٌه 

 .موقفوتحت  وحود القائد  األيرادئروف وم بها  ٌتسايل يٌ ا  .3

هةذم ، (لموقةف الحمةايًا –القائد  –ث ثة هً )االتباع  أركانيعملٌة القٌادة تعتمد يلى  اذا

 .الث ثة تشكل بتسايل ا يملٌة القٌادة األركان

 

لقد شغل  ئاهرة القٌادة الحاس البشري ماذ يترة فوٌلة من الزمن وكةان : نظريات القيادة
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تقد  حول ا بحوث يدٌدة للوقوف يلةى فبٌعت ةا  كثٌرة وانصدر بصددها آراء ٌ أنفبٌعٌاً 

، هذم البحوث ين اتائج مسٌةدة وحقةائه يةن القٌةادة والقةادة أهسر وأبعادها ومقومات ا وقد 

اهةة   وأوضةةح الم مةةة التةةً اهتمةة  بالقٌةةادة  األهاهةةٌةوهةةاعرف يٌمةةا ٌةةأتً الائرٌةةا  

 :معلم ا

تقو  هذم الائرٌة يلى االيتراف القائل بأن التغٌرا  الحوهرٌة : ائرٌة الرحل العئٌ  .1

 أيةةرادتحققةة  يةةن فرٌةةه  أامةةا ،اإلاهةةااٌةالعمٌقةةة التةةً فةةرأ  يلةةى حٌةةاة المحتمعةةا  

وان المواهةةب  ،ولةةدوا بمواهةةب وقةةدرا   ٌةةر يادٌةةة تشةةبه يةةً مسعول ةةا قةةوة الهةةحر

لائرٌةة يلةى الةر   مةن وهةذم ا، كثٌرٌن يلى مر التارٌخ أااسوالقدرا  ال تتكرر يً 

يسةً بعةف الحةاال  احةد  ،تصفد  ببعف الحاال  التةً تقلةل صةدق ا أا ا إالوحاهت ا 

يحةةزوا يةةً  األمةةا  إلةةىالةةذٌن اححةةوا يةةً ديةة  حمايةةات    األيةةذاذهةةؤالء الرحةةال  أمثةةال

 األخةر ويً بعف الحاال   ،بعف الئروف ين تحقٌه أي تقد  م  الحمايا  اسه ا

ومةن ، األصةلٌة ٌةر حمايةات    أخةر ين قٌةادة حمايةا   أليذاذايحز هؤالء الرحال 

 ،دون اآلخةرٌن أيةراداخلص بأن القٌةادة لٌهة  صةسة مفلقةة ٌتمتة  ب ةا  أنهاا اهتفٌ  

هاةةاك مةةن العوامةةل األخةةر  التةةً تتةةدخل يةةً األمةةر . ما ةةا الئةةروف المحٌفةةة  وإامةةا

 .بالحماية وكذلك اويٌة الحماية ذات ا

يةن لةه ي قةة وثٌقةة بهةما   أا ةاالقٌةادة يلةى  إلةىهةذم الائرٌةة تائةر : ما الهرٌة ائ .2

وهذم الهما  موروثةة ، األيرادوقابلٌا  شخصٌة خاصة ٌمتاز ب ا القائد ين  ٌرم من 

القةةةادة ٌولةةةدون وال  أنأي  ،تعلٌم ةةةا لاشةةةخاص لٌصةةةبحوا قةةةادة أوال ٌمكةةةن تعلم ةةةا 

القائد ٌشةبه الاةاس العةادٌٌن مةن  أنور  هذم الائرٌة يأصبح مس وم ا )ٌصاعون ث  تف

وقةةد ، (اهةةبة تةةوايره  يٌةةه اكثةةر مةةا   لةةذا ٌصةةبح متمٌةةزاً بٌةةا   أن إالحٌةةث الهةةما  

القائةد ٌتصةف بالةةداي   أنٌةر  بعةف البةةاحثٌن  إذ ،وضةع  قةوائ  يدٌةدة لهةةما  القائةد

 األهةةةدافالم مةةةة والاشةةةاف والمثةةةابرة يةةةً متابعةةةة  وإاحةةةازالقةةةوي لتحمةةةل المهةةةؤولٌة 

يً حل المشاكل والمبادرة يً المواقةف االحتمايٌةة والثقةة بةالاسس  واألقدا والمخافرة 

القةةدرة  ، والمبةةادأة، والةةذكاء إلةةىويةةً حةةٌن ٌشةةٌر آخةةرون ، األيةةرادبوحةةدة  واإلحهةةاس

 إلةةىآخةةر  أشةةاروقةةد ، المهةةتو  االحتمةةايً واالقتصةةادي، والثقةةة بةةالاسس، واإلشةةراقٌة

، المبةةادرة، والثقةةة بةةالاسس، والةةذكاء(، والقةةوة ،الةةوزن ،لعوامةةل السٌزٌولوحٌةةة )الفةةولا

وقد وحه ل ذم الائرٌة العدٌد من االاتقادا  من بٌا ا يةد  وحةود ، االادياع، والفمو و

اتساه بٌن الماادٌن ب ا يلى الهما  الواحب تويرها يةً الشةخص واوي ةا لٌكةون قائةداً 

ن بالصةةسا  التةةً حةةددت ا هةةذم الةةذٌن ٌتمتعةةو األيةةرادهاةةاك الكثٌةةر مةةن  أنيضةة ً يةةن 

 . أكساء أواا   لٌهوا قٌادٌٌن مؤثرٌن  إالبعض ا  أوالائرٌة 


