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در عام اصالتقرير ال أظهرعلى إجناز الطالب. وذو تأثري كبري  درسةامل مديرأن  ختربنا األحباث

بني القيادة املدرسية وحتسني التحصيل الدراسي  ةجتريبي عالقةأن هناك ب 1ن مؤسسة واالسع 2011

التعلم للجميع. عندما  طلعاتبيئة وت يهيئيد اجل درسةامل ديرمو ،تؤثر درسةقيادة امل. نعم، بالللط

مدير فبدأت مسريتي كمعلم يف القرن املاضي، كان هناك تقسيم واضح بني مدير املدرسة واملعلم. 

  .ينفذها ويلتزم بهاالقواعد واملعلم يضع املدرسة 

 ةل القادماجياأليف تعليم قصد أو عن غري قصد بواء سكل شخص يشارك  يف مدارس اليوم،أما 

من اآلخرين. حنن نقود من خالل اه نود أن نرالذي منذجة السلوك من خالل . حنن نقود قائدًا ُيعد

القيادة ليست جمرد لقب. ومع ذلك، يشعر العديد فقل ماالية والعمل على حتسين.. األ املوقف دراسة

 .عليها ليس لديهم سيطرة آلةتروس يف من املعلمني كما لو أنهم جمرد 

التوقعات وتتزايد  يرتفع سقفإذ من أي وقت مضى.  املدارس اليوم أكار تعقيدًالقد أصبحت 

مسؤولية تعلم القيادة و صبحأن ت لذا ينبغي ،على الدوام -واخلاصة   العامة -املنافسة بني املدارس 

متعلمًا أحيانًا أن الشخص يف الصف الدراسي يكون وكما مجيع املعلمني.  بني تعاونيًا جهدًا بالطال

  وأحيانًا معلمًا، كذلك املراهقني يف بعض األحيان يكونون قادة ويف أحيان أخرى تابعني. 
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 ، وتعمل حمليًا من أجل تعزيز سياسات وممارسات التعليم والتعلم.دينة نيويوركتقع يف ممؤسسة خريية  (Wallace Foundation):مؤسسة واالس  
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ك ، ولكناملعلوماتال يكون لديك كل  الدراسي. قد صفال داخلقائد هو خبري حقيقي ال املعلم

أفضل من أي  الفروق الفردية بينهمفهم تستطيع أن تتبياناتهم وتعرف  فأنت، كطالبعن  لكاريتعرف ا

سلة كرة  العيبأو  نيوملبيأ نيرياضي واسواء كان – لألفضلاخلرباء دائما يسعى شخص آخر. 

   طرق وممارسات التدريسلتحسني  دائمًايسعى قائد ال املعلمو. نيمتمرس نيمعلمللمحرتفني أو 

 .. أيضًاأولئك الذين يعملون معبو اخلاصة ب.

من املغري اجللوس يف فقد يكون حلول.  يسعى إلجيادإجيابي و دائمًاأن. قائد ال املعلممن مسات و

كن رال ي قائدال املعلمإال أن ، وظروف العمل سوء األحوالحول  الدخول يف نقاشاتاملعلمني و غرفة

 .ال يغري من املوقف شيئًااللوم والشكوى ف ؛مكنةامللول احلبحث عن جتده ي على العكسولكن  ،لسلبيةل

جديد  مشرف أو مدير جديدسواء مع كل تغيري يف القيادة، ف. يسمو فوق اخلالفاتقائد الاملعلم 

جديدة،  مشكالتعندما تلوح يف األفق ومبادرات جديدة. ال بد أن تظهر  منتخب حدياًاأو جملس إدارة 

منوذج تقييم املعلمني إذا كان ومن الرتكيز على السلبيات.  اًلاحلقيقي عن احللول بد قائديبحث ال

للتنمية  قليلة جدًا ًاأيامسوى يوفر ال التقويم املدرسي اجلديد  ًا، فما هي إجيابيات.؟معيب املعتمد حدياًا

؟ يعمل ةالتنمية املهني أيامكفاءة لتعويض فقدان ب ملتاحالوقت امن  االستفادة لذا علينا التفكري يف ،املهنية

 الطالب. ، أال وهواجلميع على ما يهم حقًاز يركت توجي.على قائد الاملعلم 

 Teacher Leadership Exploratory Consortium ملعلمني القيادة  االستكشايف االحتادحدد 

 :قائدًا املعلم لكي يكون سبعة جماالت 
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املعلمون ممارساتهم اخلاصة وأن يعكسوا بصراحة مدى حتقيقهم لوظائف كل  راجعجيب أن ي

البحوث  االطالع على أال وهو ة املعلم. على سبيل املاال، يف اجملال الااني،جمال من جماالت قياد

 وظائف: ةأربع توجد، واستخدامها لتحسني املمارسة وتعلم الطالب

املناسبة لتحسني تعلم  سرتاتيجياتااليساعد الزمالء يف الوصول إىل واستخدام البحوث لتحديد  .أ 

 .الطالب

ب، والتفسري التعاوني للنتائ،، وتطبيق النتائ، لتحسني يسهل حتليل بيانات تعلم الطال .ب 

 .التدريس والتعلم

حبث اليت تشارك يف ي واملنظمات األخرى التعاون مع مؤسسات التعليم العالبدعم الزمالء ي .ج 

 .القضايا التعليمية احلرجة

 عليمالتحتسني من أجل الدراسية  صفوفهممجع وحتليل بيانات يف علم ويدعم الزمالء ُي .د 

 والتعلم.

 

. على سبيل ؤالمن هذه الوظائف إىل سوظيفة تحويل كل بالتفكري الشخصي اخلاص بك  أبدا

البحوث واستخدامها. . . "كيف ميكنين أن أكون أكار  االطالع علىاملاال، "كيف أساعد الزمالء يف 

 يف هذا اجملال؟ تأثريًا

 ًاضروري – الوظيفةمن  هامًاو ًاضروري ازًءالدراسي ج صفال داخل جيدًا علمًاكون ميعد سعيك لت

على كل  ينبغيلذا ، ةمتزايدمتطلبات وذات  شديدة التعقيدوظيفة التدريس ف. ليس كافيًا .ولكن

 .طوردور نشط يف حتسني النظام ودفع. إىل التب يقوممعلم أن 

 املؤلف:

 ، الطبعة الاانية،صفي الناجحتعليم الكتاب المؤلف حاصل على الدكتوراه يف الرتبية، و ،هوارد بيتلر

، ، الطبعة الاانيةصفي الناجحتعليم ال، ودليل الصفي الناجحتعليم الال يفاستخدام التكنولوجيا وكتاب 

 .لألطفال نوات،حتسني من أجل من عقد من الزمن  ألكار مني واإلداريني دوليًاقد عمل مع املعلو
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 املصدر:

http://www.edcircuit.com/becoming-a-teacher-and-a-leader-in-todays-

classroom/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=MindR

ocketMedia&utm_content=How%20do%20you%20become%20a%20teacher%20AN

D%20a%20leader%20in%20today%27s%20classroom%3F 

http://www.edcircuit.com/becoming-a-teacher-and-a-leader-in-todays-classroom/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=MindRocketMedia&utm_content=How%20do%20you%20become%20a%20teacher%20AND%20a%20leader%20in%20today%27s%20classroom%3F
http://www.edcircuit.com/becoming-a-teacher-and-a-leader-in-todays-classroom/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=MindRocketMedia&utm_content=How%20do%20you%20become%20a%20teacher%20AND%20a%20leader%20in%20today%27s%20classroom%3F
http://www.edcircuit.com/becoming-a-teacher-and-a-leader-in-todays-classroom/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=MindRocketMedia&utm_content=How%20do%20you%20become%20a%20teacher%20AND%20a%20leader%20in%20today%27s%20classroom%3F
http://www.edcircuit.com/becoming-a-teacher-and-a-leader-in-todays-classroom/?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=MindRocketMedia&utm_content=How%20do%20you%20become%20a%20teacher%20AND%20a%20leader%20in%20today%27s%20classroom%3F

