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َّوامل Instructional Leadership التعليمية القيادة دعُت  ودعم خللق همًام أمرًا Distributed Leadership عةزو

 تنطزوي اليت القيادة ممارسات التعليمية القيادة نضمتوت. الطالب لتعلم مالئم مناخ لقخلو املهنية التعلم جمتمعات

 انعكاس جمرد ليستفهي  املدارس يفاملزوّعة  القيادةأما . والتعلم التعليم وحتسني والتنسيق والتقييم التخطيط على

 يف لآلخرين ممن يقزومزون بأدوار قياديةمتثل انعكاسا  أيضا هاولكن ،فقط املدرسة مدير على النحزو الذي يؤديه للقيادة

 .املدرسة

القيادة اليت ميارسزونها سزواء طبيعة على أساس  الدراسة، هذه يف والقيادة من القادة أنزواع أربعة حتديد مت

" املتكاملة القيادة" - األول النزوع. مدرستهم مع التعليمية األنشطة يف ووفقا ملشاركتهم أو مزوّعة، تعليميةكانت 

“Integrated Leadership” - على حد سزواء واملزوّعة التعليمية بالقيادةمدارسهم  يف يهتمزون الذين ديرينامل إىل يشري، 

 ”Inclusive Leader“" الشامل دئقاال"شرك ُي. ومهام التدريس املناهج ألنشطة ويبذلزون قدرا كافيا من أوقاتهم

 أقل بشكلالتعليمي  القائد يقزوم بدورو املدرسة، يف القرارات اختاذ يف أمزورهم أولياء أو ئهموآبا والطالب املزوظفني

 Educational“" نزوالرتبزوي قادةال"ينخرط و. املدرسة يف التدريسب املتعلقة واملهام املناهج يف أقل وقتا بذليكما ، نسبيا

Leaders”  شريتو. املدرسة يف القرارات اختاذ يف أقلن بقدر ياملستفيديشركزون  ولكن التعليمية، القيادة يف بقزوة 

 اإلدارة يف وقتهم من كبريا جزءا يقضزون الذين املدارس يريمدإىل  ”Administrative Leadership“" اإلدارية القيادة"

 ادةيقذوي ال من والتعليمية املزوّعة القيادة أنشطة يف اخنراطا أقل لذلك، نتيجةك ،موه اإلدارية ألمزوروا املدرسية

 .ةتكاملامل

. املدارس يف التعلم ناخمبو ةاملهني التعلم جمتمعات بتكزوين القيادة أنزواع ارتباط مدىأيضا  الدراسة هذه تبحث

حبيث  لمعلمنيل يةيزومال اخلربات يفتكمن  املعرفة أن فكرة تربّ املهنية التعلم جمتمعات على الرتكيز صميم يفو

 على وعالوة .نفسها رباتاخل يف يشرتكزون الذين اآلخرين مع قداالن التفكري خالل من أفضلبشكل  ميكن استيعابها

 إىل تؤدي اليت املهنية معارفهم ّيادة املهنية التعلم جمتمعات يف بنشاط ينخرطزون الذين نزواملعلم يستطيع ذلك،

 reflective dialogue مليالتأ زواراحل منبنزوع  املهنية التعلم جمتمعات تتميز الدراسة، هذه يفو. الطلبة تعلم تعزيز

 ب،الطال تعلم على اجلماعي والرتكيز ،deprivatisation of practice املمارسة عدم خصخصة املزوظفني، بني

 املعلم بني ةإجيابي وعالقات للتعلم منظم مناخ خلق إىل" التعلم مناخ" يشري. باهلدف شرتكامل حساساإلو والتعاون

 .املدرسة داخل والطالب

 ديريمب علقتت والنتائج. 2013 عام( TALIS) والتعلم ميتعللل الدولي املسح بيانات على التقرير هذا نتائج ستندتو

 .املتزوسط التعليم يف واملعلمني املدارس
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 مثل التعليمية، القيادة ممارساتيف  بفعالية إنهم يشاركزونف البلدان، معظم يف املدارس ومدير ذكره ما علىبناًء  .1

 التعلم جتازون مسؤولية علمنيامل حتمل وضمان ،جديدة تعليمية أساليب من أجل تطزوير املعلمني بني التعاون دعم

 ممارسات يف ةزواسعال املشاركة هذه من الرغم وعلى .بهم اخلاصة التدريس مهارات وحتسني ،طالبهماخلاصة ب

 من املزيدهلذا فهناك حاجة اىل و ،اإلجراءات تلك قزوةب زوندعمي ال مديري املدارس ثلث حنزون إف التعليمية، ةالقياد

 .لتعلمل القيادة حتفيز

 وهذا .املعلمني بني اليت تهتم بالتعاون املدارس يف شيزوعا أكثر Instructional Leadership التعليمية القيادة دعُت .2

 جديدة،  تعليمية ممارسات من أجل تطزوير املعلمني بني التعاون املدارس بتعزيز مديري يقزوم عندما أنه إىل يشري

 للتعاون. ميال أكثر عادة ما يكزون املعلمزون

 املستزويات مجيع يف املعلمني بني  reflective dialogues ةتأملي حزوارات خللق قزويا مؤشرا التعليمية القيادة متثل .3

 نزواملعلمحظ الي التعليمية، القيادة يف اخنراطا أكثر نوديرامل فيها كزوني اليت املدارس يف أنه يعين هذا .التعليمية

 ،الدراسية الفصزول إدارة ممارسات على للتغذية الراجعة نتيجة تدريسهم يف إجيابيا تغريا األحيان من كثري يف

 .التعلم حتسنييف  الطالب نتائج استخدامهمكذلك على و ،دريسالت ممارساتوعلى 

 ممارسة Instructional Leadershipالتعليمية القيادة يف دورة أو تدريب يف شاركزوا الذين املدارس ومديرأظهر  .4

 عن طريق إدراج املدارس يف التعليمية القيادةتعزيز  إمكانية إىل يشري وهذا .مدارسهم يف التعليمية لقيادةلأكثر 

 للحصزول على املدارس مديري تشجيع خالل من أو القادة، إعداد برامج ضمن التعليمية القيادة على التدريب

 .املهارات تلك تطزوير يتم من خالهلا دورات

 إال أن .املدرسة يف القرار صنع عملية يف مزوظفيها تقريبا املدارسكل  ُتشرك د املشاركة يف الدراسة،لباليف ا .5

 .املدرسية القراراتاختاذ  يف أمزورهم وأولياء لطالبا مبساحة مشاركة يتعلق فيماتتفاوت  املدارساألنظمة و

 مجيع يف املدرسةاملتزايد بأهداف  الشعزورب Distributed Leadership املزوّعة القيادة على الرتكيز يرتبط .6

 مزوظفي إىل باإلضافة أمزورهم، أولياء أو واآلباء الطالب إشراك أنإىل  النتيجة هذه وتشري. التعليمية املستزويات

 املتبادل بالدعم يتميز هذا األمرو املدرسة، قضاياعن  املشرتكة املسؤولية ثقافة خيلق -يف صنع القرار ،املدرسة

 يف مجاعية أنشطةو reflective dialogue تأملي حزواريف  نزواملعلم يشرتك ما وغالبا. املصلحة أصحاب مجيع بني

 .شيزوعا أكثر املزوّعة القيادةتكزون فيها  اليت املدارس

 Distributed Leadership املزوّعة القيادة ذات املدارس يف شيزوعا أكثر والطالب املعلم اإلجيابية بني العالقات دعُت .7

 يف للمشاركة أمزورهم أولياء أو وآبائهم للطالب فرص املدارس ن إتاحةإفهلذا  .التعليمية املستزويات مجيع يف

 الشعزور ّيادة إىل ةزوّعامل القيادة ؤديت وبالتالي،. الطالب مبصلحة املعلمنييعكس اهتمام  املدرسية القرارات
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 أصحاب مجيع بني املدرسة يف العمل سري عن املشرتكة املسؤولية وكذلك األمزور، وأولياء الطالب بني باالنتماء

 .الرئيسني املصلحة

 عناصر بني الذي يزواّنو - Integrated Leadership املتكاملة القيادة يتبنزون منزوذج ومدير اليت يقزودها املدارس .8

 املدارس منبدرجة أكرب  املهنية التعلم جمتمعات غالبا ما متتلك خصائص -والقيادة التعليمية املزوّعة القيادة

 باهلدف ًامشرتك ًاشعزور تكاملامل دئقاال ذات املدارس تبنىت وباملثل،  Inclusive Leader.شامل دئقا اليت يديرها

 .تعليمي دئقا اليت يديرها املدارس بدرجة أكرب من الطالب تعلم على ًامجاعي ًاتركيزو مزوظفيها بني

 بقزوة يعتمد التعلم فمناخ .مدارسهم يف التعلم مناخ خلق يف مباشر، غري وغالبا تأثري حمدود،لديهم املدارس  مديرو .9

 .الطالب وتعداد املدرسة وبيئة املعلمني كفايات على

مميزة لكل  ةالقياد ممارسات أن إىل شريي هذاو غريها، عن البلدان بعض يف املدرسية القيادة من معينة تربّ أنزواع .10

 اختالفات ها يف ضزوءتفسري ميكن ديرينامل ممارسات من ٪60-40 يلاحزوفإن  القيادة، نزوع ىلإ ادًانتساو . الزوطينسياق 

 اإلطار مثل الزوطنية، السياقاتب خاص بشكلو تتأثر نوديراملاليت يتخذها  جراءاتاإل أن وهزو ما يعين ،نظمةاأل

 .اخلاصة به العمل حالة أو ،مدير املدرسة الذي يعمل من خالله القانزوني
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 املمارسة لتحسني ةمكانيإ هناك يزال الو. مهين تعلم مجتمعاتك ًاجزئي تزوسطامل التعليم يف املدارستعمل  .1

 اجلماعي والرتكيز، deprivatisation of practice املمارسةعدم خصخصة  ،reflective practice التأملية

 السياسة ركزت أن ميكنذا هلو. تزوسطةامل املدارس يف باهلدف املشرتك واإلحساس والتعاون الطلبة، تعلم على

 .لتغيريل الالّمة تطلباتامل ةغاصي من ثمو ،تزوسطامل التعليم يف لسماتا تلك أهميةإبراّ  لىع التعليمية

فيد ستاليت تو ةزوّعاملو التعليمية القيادة بنيما  معاليت جت -Integrated Leadership ةتكاملامل القيادةأن  يبدو .2

 جمتمع لقخل مالءمة األكثر النهج يه -ةاملهني نميةالت وخطة املدرسة أهداف وضعيف  الطالب خمرجات من

 من ذلكعلى  شجعت أن وميكن دارساملداخل  لقيادةل نظرةال ههذ دولال تتبنى كن أنلذا مي. املدارس يف التعلم

 خالل من عملهم جمال يف التطزورات مزواكبةمن أجل  همحتفيزو املدارس ديريمل تدريبية برامجإقامة  خالل

 .املتنزوعة املهنية التنمية أنشطة من غريهامن خالل  أو القيادة دورات وحضزور اخلدمة أثناء التدريب

وبالرغم من . عاليا تأهيال املؤهلني املعلمني ذات ةنظماأل يفأقل  مضافة قيمة املهين التعلم تمعاتيكزون جملرمبا  .3

 على فقط عتماداإل من أفضلبدرجة  املستمر طزويرتيف ال الدول تلك يف املهين التعلم جمتمعاتذلك تساهم 

 املعلمني استفادة وتعلم أساس على املهنية التعلم جمتمعات تقزوم نفسه، الزوقت ويف. لمعلمنيل الفردية اتيالكفا

 قادة ؤديأيضا يو. كفاءة قلاأل املعلمنيبها يكثر  اليت املدارس خاصة يف مشكلة ميثل ما وهزو ،البعض مبعضهمن 

 يف همًامًا دور املعلمني تدريبودورات  برامج مقدمي وكذلك احلكزومية والزوكاالت املدارسإدارة  جمالسو

 .للمعلمني املهنية التنمية واستدامة تشكيل

 مناخ سنيحت يف أهمية أكثر دورا الرتبزوية، القيادات دور نع الفض الدراسية، والفصزول املعلمني عامل ؤديي .4

هناك  يكزون أن املرجح من حيث الكربى، املدن يف العام القطاع مدارس يف خاص بشكل مهم هذاو. الصف يف التعلم

 االحتياجات ذوي والطلبة احملرومة األسر ذوي الطالب مع التعامل يف. احملرومني الطالب من أكرب ًاعدد

من و املدرسة يف الزمالء استشارة خالل من مممارساته يف التأمل من املعلمزون يستفيد قد اخلاصة، التعليمية

 .الطالب هؤالءفعال مع  بشكل من أجل التعامل زمالئهمل الصفية راقبةاملخالل 
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