
 23 

نتيجًة ل�سن القوانني الفـيدرالية اجلديدة للدولة، يواجه التعليم الأمريكي التحدي املتجدد 
الأفراد  من  بكثري  التحدي  هذا  اأدى  وقد  اليوم.  مدار�س  فـي  امللتحقني  الأطفال  كل  لتعليم 
يقودونها،  الذين  والأفراد  املوجودة  املدار�س  نوعية  حول  بجدية  الت�ساوؤل  اإلى  واملجموعات 
احلكومية  والوكالت  النا�س  عامة  من  اجلميع  وطالب  الرتبوي.  للتطوير  جديد  توّجه  وظهرت 
يقودونها  الذين  لالأفراد  امل�ساءلة  وباملزيد من  راقية وممتازة،  وال�سيا�سيني مبدار�س  الرتبوية 
 Davis, Darling-Hammond, LaPointe, & Meyerson, 2005; Leithwood, Louis, Anderson, &(

 .)Wahlstrom 2004; Riley, 2002

قائد  عنها  ونتج  وقياداتها،  املدار�س  بني  اأقوى  �سلة  اجلديدة  التطوير  حركة  اأوجدت  لقد 
 Bottoms( طالب  كل  اإجناز  عن  م�ساءًل  ويكون  امل�سوؤول”  التعلم  “�سابط  دور  يتولى  مدر�سة 
باأن  الوطنية جتادل  املنظمات  من  الكثري  مازالت  ذلك،  بالرغم من  ولكن   .)& O’Neil, 2001

مل  التقليدية  التاأهيل  برامج  لأّن  الحتياجات،  تلك  لتلبية  موؤهلني  غري  مازالوا  املدار�س  قادة 
 Levine, 2005; National Policy Board for Educational Administration( تعّدهم للقيام بذلك

.)[NPBEA], 2002

قيادة  ثقة  لهم  الذين متنح  الأفراد  اأن  على  املتفقني  التطوير  امل�سوؤولني عن  ويتزايد عدد 
اإذا كانوا على درجة عالية من  فـيما  يت�ساءلون  اليوم رمبا يكونون مرخ�سني، ولكنهم  مدر�سة 
لهذا  ونتيجة   .)Hess، 2003; Levin، 2005( عال فَّ باأ�سلوب  القيادة  فن  على ممار�سة  القدرة 
الو�سع، مت ت�سميم معايري وطنية  وا�ستخدامها من اأجل تعريف وتف�سري �سلوكيات وممار�سات 
واقرتاحات  معايري،  مع  املدار�س  لقادة  جديدة  مقايي�س  ربط  مت  وقد  املدر�سية.  القيادة 
التعليم فـي  الأطفال فـي وزارات  التعليم جلميع  اإلى حت�سني نوعية  ل�ستثمارات جديدة تهدف 
 Council of( الوليات، وجميع املدار�س فـي مديريات املناطق التعليمية فـي جميع الوليات تقريبًا
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 Educational Leadership ؛ �سيا�سة معايري القيادة الرتبوية)Chief State School Officers، 2008

Policy ، 2008  [ISLLC] ; Reeve، 2002; Reley, 2002(. وتو�سعت حركة املعايري التي بداأت فـي 

جمال املناهج املدر�سية ثم انتقلت اإلى القيادة فـي املدار�س. 
وبينما تعترب املعايري مميزة جدًا، اإلَّ اأنَّ اعتبار اأن املعايري الوطنية لوحدها ميكن اأن حت�سن 
من نوعية اأداء القيادة فـي مدار�س اليوم -هو اأمر خمتلف عليه. ولكن ومع ذلك، فقد مت و�سعها 
الكليات  فـي  القادة  تاأهيل  برامج  ت�سميم  اإعادة  عملية  توجيه  اأجل  من  وا�ستخدامها  م�سبقًا 
املدار�س  لقادة  ترخي�س  اأو  اإجازة  �سهادات  ومنح  الربامج،  تلك  اعتماد  وجتديد  واجلامعات، 
فـي امل�ستقبل )معايري �سيا�سة القيادة الرتبوية )Riley، 2002؛NPBEA ، 2002 ؛ISLLC(( ، 2008. اإن 
 )ISLLC( حركة تاأ�سي�س املعايري فـي جمال القيادة الرتبوية ــــ املعايري الوطنية لقادة املدار�س
تقوية  بق�سد  ـــ مت حتديثها  عام )1996(  فـي  الرتبوية  القيادة  اإلى جمتمع  تقدميها  والتي مت 
 .)The Council Chief State School Officers News، June 3، 2008( املعايري  حركة  واإدامة 
وعليه، فاإن تقدمي املعايري لقادة املدار�س الذين على راأ�س عملهم لقادة امل�ستقبل و�سرح طريقة 

ا�ستخدامهم للتعريف بالقيادة املدر�سية ما زال مطلوبًا وله ما يربره. 
فـي هذا الف�سل، �سيتم النظر فـي مرحلة ن�سوء معايري قادة املدار�س وطريقة ا�ستخدامها 
والتعرف  املعايري،  ا�ستخدام  م�سوغات  تلخي�س  و�سيتم  املدر�سة.  فـي  القيادة  فعالية  لتحديد 
ف �سلوكيات وبرامج القيادة  على املنظمات املعنية بهم، وتقدمي جمموعة من املعايري التي ُتعرِّ
لتحويل  امل�ستخدمة  والق�س�س  ال�سيناريوهات  و�سف  الف�سل  هذا  فـي  �سيتم  كما  املدر�سية. 

املعايري اإلى ممار�سة. 

ظهور معايير قادة المدارس 

لقد كان هناك نقلة نوعية فـي التفكري فـي الأدوار وامل�سوؤوليات، وامل�ساءلة لقادة املدار�س، 
فهي  املعايري  حركة  لظهور  اجلوهرية  الأ�س�س  واأما  املعايري،  ظهور  اإلى  بعد  فـيما  اأدت  والتي 
التوقعات العالية جلميع الأطفال، وم�ساءلة الأفراد الذين يوافقون على حتمل م�سوؤولية تعلًّمهم 
بنية  اإيجاد  املعايري بهدف  ا�ستخدمت  )Lashway, 1999; Reeves، 2002; Riley, 2002(. وقد 
املعرفة،  امتلكوا  قد  يقودونها  الذين  الأفراد  جميع  اأن  و�سمان  املدر�سة،  فعالية  لقيا�س  حتتية 
وال�ستعداد، واملهارات ال�سرورية لفهم الظروف املوجودة، وخلق بيئة تعاونية، وبناء القدرة على 

اإعداد جميع الأطفال للحياة والعمل فـي دميقراطية اجتماعية و�سيا�سية. 
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نظرًا للتحديات التي تواجهها مدر�سة اليوم مبوجب قانون )ل يرتك اأي طفل فـي اخللف(
يواجهون  الذين  للطلبة  الكبري  والعدد   ،)2001( عام  فـي  اأُقرَّ  والذي   No Child Left Behind

اأداء  تقييم  �سيعار�س  اأحد  ل  رمبا  اأو  الأفراد  من  القليل  فاإنَّ  الأكادميي،  التعلم  فـي  �سعوبات 
اأن يعرفه قادة  “ما الذي يجب  بــ  ال�سوؤال املتعلق  الباحثون  املدار�س وقادة املدار�س. وقد طرح 
 Bottoms & O,Neill,( مدار�س اليوم ليكونوا قادرين على القيام بعملهم؟” وحاولوا الإجابة عليه
Leithwood، Louis، Anderson, & Wahlstrom, 2004 ;2001(. لذا فقد تبدو امل�ساءلة فـي هذه 

املرحلة عالية املخاطر، ويبدو من املعقول اأن يتم تعريف و�سائل ملعرفة فـيما اإذا كان  الأفراد 
الداخلني اإلى املدر�سة واملكلفـني بالقيادة ميتلكون املعرفة واملهارات التي عّرفت باأنها �سرورية 

للقيام بهذه املهمة. 
حتى اأنه ميكن للمرء اأن يفكر فـي ال�سرورة الأخالقية التي يجب ت�سمينها فـي قيادة مدار�س 
القرن احلادي والع�سرين. ون�ستطيع با�ستخدام املعايري تطوير منط من القادة الذين يحّولون 
املدر�سة اإلى جمتمعات تعلم مهنية حُترتم فـيها معتقدات واآراء جميع ال�سركاء. وعرب التفكري فـي 
ال�سرورة الأخالقية للقيادة فاإننا نعطي م�سداقية للتنوع واحلاجة اإلى و�سع روؤية م�سرتكة ونظام 

ُم�ساءلة ل�سمان اإجراءات عادلة وم�ساواة فـي تلبية حاجات كل الأطفال امللتحقني باملدر�سة.
من الوا�سح اأن القيادة تعترب ظرفـية وكل قائد يعترب �سخ�سًا فريدًا. ولكن مع ذلك، فاإن 
هناك اأمناطًا ميكن تعلمها وتقييمها ل�سمان قيام القادة مبمار�سة فن القيادة بفعالية. وللتعرف 
Kouzes and Posner )2008(; Darling- على املزيد فـي هذا املجال ميكن الطالع على اأعمال

 Hammond, LaPoint, Meyerson, Orr, and Cohen )2007(; Maxwell )2007(; DuFour )2003(;

)Sergiovanni )1996 وعدد اآخر من الكتاب والباحثني. ولكن العامل املهم هنا هو التقييم لالإجناز 

الإن�ساين. وليتم اإجراء التقييم بعدالة وفعالية ، ومن اأجل تفعيل احلتمية الأخالقية، فاإنه يجب 
اإعداد معايري اأداء والعمل على حتقيقها. قد يكون لدى القائد روؤية للمدر�سة، ولكن الأ�سئلة التي 
ميكن طرحها هي فـيما اإذا كانت هذه الروؤية دقيقة وفـيما اإذا كان الأ�سلوب امل�ستخدم لإي�سال 

هذه الروؤية جلميع ال�سركاء مالئمًا وفعاًل. 
الة  واإذا قبلنا بالفر�سية التي تقول باأن اإعداد معايري وا�سحة الأهداف تبني ال�سلوكات الفعَّ
يتم  اأن  يجب  الفعالية،  ول�سمان  اإذًا،  دونها،  توجد  اأن  التي ميكن  ال�سبابية  من  اأف�سل  للقائد 
تعريف املعايري ب�سكل وا�سح. وعندما يتم تعريف املعايري ال�سلوكية للقيادة - ما يجب على قائد 
املدر�سة اأن يعرفه وما هو قادر على فعله - بو�سوح واإيجاد معايري تقييم مت�سقة. عندها �سيكون 

�سلوك قائد امل�ستقبل اأو القائد الذي على راأ�س عمله قاباًل للمقارنة مع مقيا�س هدفـي. 
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يوؤكد مقيا�س املُ�ساءلة الذي مت و�سعه لقادة املدار�س على القيادة التعليمية. ويتطلب هذا 
التوجه اجلديد من قادة املدار�س دعم ثقافة مدر�سية تعاونية تركز على التعليم والتعلم وتوفر 
تنمية مهنية للذات ولالآخرين، وا�ستخدام البيانات لتقييم اأداء الطالب، و�سنع قرارات متعلقة 
القيام بتلك امل�سوؤوليات، يحتاج قائد  بالتدري�س )Dufour, 2003; Hess, 2003(. وللتمكن من 
اأن�سطة  ملواءمة  ا�ستخدامها  ميكن  التي  والإجراءات  العمليات  على  مطلعًا  يكون  لأن  املدر�سة 
فـي  املعنيني  جميع  اإ�سراك  يتطلب  وهذا  للمدر�سة.  التطويرية  اخلطط  مع  املهنية  التنمية 
القرارات املتعلقة باملدر�سة وحتليل البيانات لتح�سني اأداء الطالب. ويرقى اإلى التنفـيذ الناجح 
الفهم،  هذا  امتالك  يتم  اأن  فمجرد  للمدر�سة.  احلالية  للظروف  فهم  تطوير  الأن�سطة،  لهذه 
ميكن حتديد الروؤية التدري�سية واإعالم ال�سركاء بها، وخلق بيئة تعاونية لنقل الواقع احلايل نحو 
الروؤية، الأبعاد الأربعة للمدير القائد: جوهر القيادة فـي مدر�سة القرن احلادي والع�سرين، وقد 
مت  التو�سع فـي �سرح هذا املفهوم �سمن منوذج يو�سح التغيري فـي عملية التدري�س. وهو عن�سر 

مهم فـي معاجلة احلاجات اخلا�سة بكل طالب.
ادة فعالة. وعلى قائد املدر�سة اأن يكون  من الوا�سح اأن بناء بيئة تعاونية اأمر مهم لوجود قيَّ
ليكونوا  باأنهم متمكنون  املتبادل، ي�سعر فـيه الأفراد  الثقة والحرتام  اإيجاد جو من  قادرًا على 
ُمبدعني وقادرين على تقدمي مقرتحات لتح�سني اأهداف املدر�سة. ومن خالل حتويل املدر�سة اإلى 
بيئة تعاونية، �سيتمكن القادة من متكني الأفراد وبناء فريق ملتزم بتحقيق الأهداف. واإ�سافة 
الني على الفريق اأن يكون قادرًا على القيادة. واإذا مل ميتلك الفريق القدرة على  اإلى كونهم فعَّ

القيادة عندها على قائد املدر�سة اأن يبني هذه الكفاية. 

بناء القدرات 

بناء القدرات يعني ا�ستخدام اأف�سل املمار�سات لتح�سني التح�سيل الأكادميي للطلبة. كما 
املعرفة  املدر�سة  فـي  العاملني  جميع  اكت�ساب  ل�سمان  املهنية  التنمية  برامج  دميومة  يعني  اأنه 
ال�سرورية ل�ستخدام البيانات املتعلقة بالختبارات من اأجل �سنع قرارات ت�ساعد الأطفال على 
التخطيط،  ا�ستخدام مهارات متطورة فـي جمالت  اأي�سًا  يعني  القدرات  بناء  اأن  النجاح. كما 

والتنظيم، والت�سال، والعالقات البينية، وعمليات اجلماعة، وحل امل�سكالت، وعملية التغيري.
ومن اأ�سباب بروز حركة املعايري �سمان اأْن يكون قادة املدر�سة ماهرون فـي هذه املجالت 
 NPBEA,( الرتبوية  لالإدارة  الوطنية  ال�سيا�سة  جمل�س  من  بيان  ياأتي  وفـيما  منها.  اآخر  وعدد 

2002(، وهو من الداعمني لوجود معايري لقادة املدار�س، وقد مت تلخي�سه كالآتي:
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يجب اأن يكون القادة الرتبويون قادرون على العمل مع جمموعات ثقافـية متنوعة، وان تكون 
لديهم اأفكار حلل امل�سكالت العامة، ويجب اأن يدر�سوا القيادة كاأنها فن �سيقومون مبمار�سته، فـيجب 
عليهم اأوًل التفكري والتاأمل ومن ثم تطبيق ما تعلَّموه على الأفراد، وموؤ�س�سة املدر�سة، ومهمة حت�سني 
الإجناز. وهذا يتطلب ال�سرب، والروؤية، وممار�سة �سنع الأحكام واحلكمة، وتطوير مهارات تقنية 
وحتليلية جديدة. كما اأن القيادة تتطلب اأن يكون القائد ح�سا�سًا ومراعيًا للثقافات الأخرى، واأن 
تكون لديه مهارات ات�سال وتوا�سل عالية ومتقدمة. واأخريًا، تتطلب القيادة وجود قيم �سخ�سية 

تكامل فـي �سنع القرارات ما بني الأبعاد العرقية مع تلك التي تكون اأكرث تقنية وتنوعًا. 

املعايري  تطبيق  تفعيل  باأن   )NPBEA( الرتبوية  لالإدارة  الوطنية  ال�سيا�سة  جمل�س  يوؤكد 
الغر�س  ولتحقيق  الطلبة.  النهاية من حت�سيل  فـي  �ستح�سن  التي  للم�ساءلة  مقايي�س  �سيوؤ�س�س 

النهائي ت�ستخدم املوؤ�س�سات الرتبوية واملوؤ�س�سات املعايري بطرائق متعددة. 

استخدام المعايير والمنظمات التي تطّورها

اأهمية كربى:  تكت�سب  الأغرا�س  تلك  من  ثالثة  ولكن  متعددة،  لأغرا�س  املعايري  ت�ستخدم 
انتقلت  ثانيًا-  املحلي.  وامل�ستوى  الولية  م�ستوى  على  القرارات  لتخاذ  املعايري  ت�ستخدم  اأوًل- 
كثري من الربامج التح�سريية للقيادة فـي اجلامعات والكليات من برنامج �سيق مبني على مقرر 
فـي   )Green، Fee and Diaz( اأجراها  التي  الدرا�سة  واأظهرت  املعايري.  برنامج مبني على  اإلى 
مركز القيادة فـي املدار�س احل�سرية فـي جامعة )Memphis( فـي العام )2006(  باأن العديد 
للقيادة  التح�سريية  الربامج  اإعداد  فـي  ت�ساعد  توجيهية  اأدلة  اأو/و  معايري  تبنت  الوليات  من 
فـي وليتهم ول�سلوك القائد فـي حرم املدر�سة. وذهبت الدرا�سة اإلى اأبعد من ذلك حيث بينت 
اإذا مل تت�سمن معايري عالية �سمن متطلباتها  باأن الربامج التح�سريية للقيادة تكون مقت�سبة 
الرئي�سة. واأخريًا، ا�ستخدمت املعايري للم�ساعدة فـي تطوير اأدوات تقييم لقادة املدار�س. اأدوات 
التقييم هذه تهدف اإلى قيا�س مدى الإجادة التي حققها قادة املدار�س املتدربون فـي جمالت 
منح  اإجراءات  فـي  الأدوات  هذه  احلايل  الوقت  فـي  ت�ستخدم  الوليات  بع�س  اأن  كما  متنوعة. 
�سهادة اأو رخ�سة القيادة. فـي ولية “األباما” مثاًل، ت�ستخدم املعايري باأ�سلوب ثالثي: 1 - لتقييم 
دقة اإدارة الربنامج التح�سريي، 2 - ل�سمان املوافقة على الربنامج التح�سريي للقيادة؛ و 3 - 

من اأجل ا�ستمرارية التوظيف، والرتقية، وتعديل الرواتب.
برامج  لتوجيه   )ISLLC( القيادة  رخ�سة  ملنح  الوطنية  املعايري  ت�ستخد  “كين�سا�س”  وفـي 
القيادة فـي الولية، وكذلك فـي الربامج واملمار�سات على م�ستوى املدر�سة. وفـي ولية “مي�سوري” 
با�ستخدام  وهم  املدار�س.  قادة  لتقييم  املعايري  با�ستخدام  الأداء  على  مبني  تقييم  تطوير  مت 
املدر�سة، وحتديد حاجاتهم  مدير  اأن ميتلكها  يجب  التي  املهارات  بتعريف  قاموا  النظام  هذا 
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من التنمية املهنية، والعزم على اإعادة تاأهيلهم. واملنظمة التي توفر القوة الدافعة لتطوير هذه 
.)NPBEA( املعايري هي

المجلس الوطني للقيادة التربوية
)The National Policy Board for Educational Administration(

معرفته  اإلى  الفرد  يحتاج  الذي  ما  كالآتي:  هي  املعايري  تناولتها  التي  اجلوهرية  الق�سايا 
ليكون قائدًا فعاًل فـي مدار�س اليوم؟ ما نوع ال�سلوك، واملعرفة، واملهارات، وال�سمات املحتاجة 
وب�سكل  عام،  ب�سكل  الأ�سئلة  هذه  جميع  عن  لالإجابة  بفعالية؟  الأداء  من  املدر�سة  قائد  لتمكني 
الزخم   )NPBEA( منظمة توفر  اليوم،  مدار�س  فـي  املطلوب  القيادة  نحو منط  للتوجيه  خا�س 
لتوجيه تطوير برامج  ا�ستخدامها  التي ميكن  ال�سيا�سة  اإعداد جمموعة من معايري  والدفع نحو 
القيادة، وكذلك �سلوكيات الذين هم على راأ�س عملهم فـي امليدان. ويت�سمن اجلدول رقم )1 -1(  

قائمة من اجلمعيات التي هي ع�سو فـي هذه املنظمة.
اجلمعيات  قبل  من  تعاوين  بعمل  القيام  هو   )NPBEA( منظمة  تاأ�سي�س  من  الهدف  اإنَّ 
املنظمة  تبنت  البداية  فـي  الرتبوية.  لالإدارة  املهنية  املعايري  جمال  فـي  للتقدم  فـيها  امل�سرتكة 
و  املدار�س،  ملديري  الولية  اأجل رخ�سة  من  عالية  م�سرتكة  معايري  تطوير   -  1 اثنني:  هدفـني 
 )NCATE( 2 - اإعداد جمموعة م�سرتكة من الإر�سادات للمجل�س الوطني لإجازة تعليم املعلمني
املبادرات  وتت�سمن   .)NPBEA، 2002( الرتبوية  القيادة  فـي  متقدمة  برامج  اإعداد  اأجل  من 

ال�سرتاتيجية للمجل�س فـي الوقت احلايل الآتي:
املدار�س. لقادة  الوطنية  املعايري  	•

املدر�سية. للقيادة  التح�سريية  الربامج  ومراجعة  املعايري  اإجازة  	•
الرتبويني �سهادات متقدمة من قبل املجل�س. القادة  منح  	•
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اجلدول )1.1( اأع�ساء املجل�س الوطني للإدارة الرتبوية  

)AACTE( اجلمعية الأمريكية لكليات تدريب املعلمني
)AASA( اجلمعية الأمريكية لإداريي املدار�س

)ASCD(  جمعية الإ�سراف وتطوير املناهج
)CCSSO( جمل�س رئي�س موظفـي املدار�س فـي الولية

)NAESP( اجلمعية الوطنية ملديري املدار�س البتدائية
)NASSP( اجلمعية الوطنية ملديري املدار�س الثانوية

)NCATE( املجل�س الوطني لإجازة تدريب املعلمني
)NCPEA( املجل�س الوطني لأ�ساتذة الإدارة الرتبوية

)UCEA( جمل�س اجلامعة لالإدارة الرتبوية
Source: A list of NPBEA members, 2011. Retrieved from http://npbea.org/member.php. Reprented by 
permission.

 اقرتن عمل املجل�س الوطني ل�سيا�سة الإدارة الرتبوية مع عمل اأع�سائها من املنظمات، وقاد اإلى 
 تطوير وتنفـيذ املعايري امل�سرتكة بني الوليات ملنح رخ�سة قائد املدر�سة. وت�سف هذه املعايري
 املعرتف بها وطنيًا روؤية جديدة لقادة املدار�س، والتي هي روؤية تخاطب ال�سيا�سات التي حتكم
 الربامج التطويرية، وفـي الوقت نف�سه ما يجب على قادة املدار�س معرفته، وما هم قادرون على

عمله اإذا اأرادوا تطبيق فن القيادة فـي املدار�س  بفعالية
المعايير المشتركة بين الواليات لمنح رخصة قائد المدرسة

اإن املعايري امل�سرتكة بني الوليات ملنح رخ�سة قائد املدر�سة )ISLLC( هي من برامج جمل�س 
رئي�س موظفـي املدار�س فـي الولية )CCSSO(. وجمل�س رئي�س موظفـي املدار�س فـي الولية هو 
منظمة وطنية تتاألف من موظفـني حكوميني يراأ�سون اإدارات التعليم البتدائي والثانوي فـي )50( 

ولية، ومقاطعة “كولومبيا”، واإدارة ن�ساط الدفاع الرتبوي، وخم�سة من ال�سلطات الق�سائية.
 ،)ISSLC( )1997( املدر�سة  قائد  رخ�سة  ملنح  الوليات  بني  امل�سرتكة  للمعايري  ووفقًا 
الرئي�سة  املعايري  من  م�سرتكة  تت�سمن جمموعة  اأن  يجب  املدار�س  لقادة  الروؤية اجلديدة  فاإن 
التي ميكن ا�ستخدامها فـي توجيه اإعداد املحتوى التدري�سي فـي اجلامعة للربامج التح�سريية 
للقيادة، وكذلك اإعداد اأن�سطة التنمية املهنية ملمار�سة مهنة قائد املدر�سة. كما ميكن ا�ستخدامها 
هذا  فـي  املتقدمة  وال�سهادة  الرئي�سة  الرخ�سة  منحه  يجب  الذي  من  لتحديد  تقييم  كاأدوات 
املجال. ولتحقيق هذه الغاية مت اإعداد )6( معايري م�سرتكة بني الوليات ملنح رخ�سة القيادة 
فـي املدر�سة. وقد مت الرتكيز فـي هذه املعايري على املعرفة، والأداء، وال�سمات ال�سخ�سية لقائد 
املدر�سة. وهناك موؤ�سرات فعالية لكل معيار فـي كٍل من هذه املجالت الثالث تربط ما بني �سلوك 
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الة فـيها.  قائد املدر�سة، واملمار�سات الفعَّ
لتلك  اإجراء عملية مراجعة  الرتبوي، مت  املجتمع  فـي  ا�ستخدامها  �سنوات من  وبعد )10( 
املعايري من قبل جلنة توجيهية م�سرتكة تاألفت من اأع�ساٍء من املجل�س الوطني ل�سيا�سة الإدارة 
 .)ISLLC( وجمل�س املعايري امل�سرتكة بني الوليات ملنح رخ�سة قائد املدر�سة )NPBEA( الرتبوية
وقد ا�ستغرقت عملية املراجعة مدة عامني وت�سمنت م�ساهمات من كل اأع�ساء املجل�س الوطني 
ل�سيا�سة الإدارة الرتبوية  NPBEA، وكذلك املجل�س الوطني للبحوث الذي قام بتحديث املعايري 
اعتمادًا على البحث العلمي )جملة رئي�س جمل�س موظفـي مدار�س الولية، حزيران 3، 2008(. 
قائد  رخ�سة  ملنح  الوليات  بني  امل�سرتكة  املحدثة  املعايري  قائمة  على   )1.2( اجلدول  ويحتوي 
قادة  على  يجب  ملا  م�سرتكة  وروؤيًة  توجيهًا  املعايري  لتلك  ال�ساملة  املراجعة  وتقدم  املدر�سة، 
املدار�س معرفته والقدرة على عمله بفعالية لإدارة مدر�سة القرن احلادي والع�سرين. وهي تقدم 
اإجراءات حتقيق الأداء للم�ساءلة وتعك�س اأهمية وم�سوؤولية ممار�سات القيادة املدر�سية الفعالة. 

)ISLLC) اجلدول )1.2( املعايري امل�سرتكة بني الواليات ملنح رخ�سة قائد املدر�سة

املعيار 1: القائد الرتبوي يعزز جناح كل طالب من خالل ت�سهيل التطوير، والتو�سيح، والتنفـيذ، والإ�سراف 

على روؤية للتعلم تكون م�سرتكة ومدعومة من قبل كل ال�سركاء.
املدر�سة  ثقافة  على  واملحافظة  ورعاية،  دعم،  خالل  من  طالب  كل  جناح  يعزز  الرتبوي  القائد   :2 املعيار 

والربنامج التدري�سي اللذين يوؤديان اإلى تعلم الطالب، واإلى النمو املهني للموظفـني.
املعيار 3: القائد الرتبوي يعزز جناح كل طالب من خالل �سمان اإدارة موارد املوؤ�س�سة وت�سغيلها من اأجل بيئة 

تعلم اآمنة وفعالة وكفوؤة.
املجتمع،  واأع�ساء  التدري�س  هيئة  مع  التعاون  خالل  من  طالب  كل  جناح  يعزز  الرتبوي  القائد   :4 املعيار 

وال�ستجابة لهتماماته وحاجاته املتنوعة، وتعبئة موارد املجتمع.
املعيار 5: القائد الرتبوي يعزز جناح كل طالب من خالل الت�سرف بنزاهة وعدالة وبطريقة اأخالقية.

ال�سياق  على  والتاأثري  اإلى،  وال�ستجابة  التفهم،  كل طالب من خالل  يعزز جناح  الرتبوي  القائد   :6 املعيار 

ال�سيا�سي، والجتماعي، والقت�سادي، والقانوين، والثقافـي الأو�سع.      
 Source: Interstate School Leaders Licensure Consortium of the council of Chief State School Officers,
2008. Reprinted by Permission
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المعايير المشتركة بين الواليات لمنح رخصة قائد المدرسة (ISLLC( وتقييم األداء 

تعتقد بع�س موؤ�س�سات الدولة باأن على قادة املدر�سة اجلدد اإظهار اإتقانهم للمعايري امل�سرتكة  
قبل منحهم الرخ�سة للممار�سة فـي مدر�سة الولية. وفـي احلقيقة، تطلب بع�س الوليات من 
قادة املدار�س اجلدد اإظهار م�ستوى من الكفاءة اأو الإتقان عرب تقييم مبني على املعايري من اأجل 

منح الرخ�سة.
اأداة التقييم التي ا�ستخدمت فـي هذه الوليات هي اأداة التقييم ملنح رخ�سة قائد املدر�سة 
يقدم  برناجمًا  هذه  التقييم  اأداة  وتعترب   .School Leaders Licensure Assessment )SLLA(
خدمة الختبارات الرتبوية، وهو يقدم نوعيني من الختبارات املبنية على املعايري، واحد لقادة 
املدار�س اجلدد  قادة  اختبار  وُيدار  التعليمية اجلدد.  املناطق  والآخر ملديري  املدار�س اجلدد، 
عرب جزاأين بواقع 4 �ساعات من الزمن. ويتكون اجلزء الأول من )100( �سوؤال على �سكل اختيار 
من متعدد. وتخ�س�س للم�ساركني مدة �ساعتني وع�سرون دقيقة لالإجابة على اأ�سئلة متعلقة بـــ 
اأ- الروؤية والأهداف، ب- التعليم والتعلم ج- اإدارة الأنظمة املوؤ�س�سية، د- التعاون مع ال�سركاء 
الرئي�سني، وهـ- الأخالق والنزاهة. اأما اجلزء الثاين فـيتكون من �سبعة من الأ�سئلة الإن�سائية 
النظام  اأ-  بــ  املتعلقة  الأ�سئلة  لالإجابة عن  واأربعني دقيقة  �ساعة  للم�ساركني مدة  ، ويخ�س�س 
مقالية(.  )اجابات  والتعلم  التعليم  وج-  مقالية(،  )اإجابات  والأهداف  الروؤية  ب-  الرتبوي، 
يقوم امل�ساركون بقراءة وحتليل �سيناريوهات وجمموعة من الوثائق والإجابة عن الأ�سئلة بحيث 
ي�ستعر�سون عربها فهمًا �ساماًل، اأو فهمًا عامًا، اأو فهمًا حمدودًا )خدمة الختبارات الرتبوية، 

   .)The Praxis Series TM، 2009 ،ال�ستماع، التعلم، القيادة



32

اأداة التقييم لقائد املدر�سة

اجلزء االأول 

100 �سوؤال اختيار من متعدد
)�ساعتان و20 دقيقة(

اجلزء الثاين

7 اأ�سئلة مقالية 
)�ساعة و 40 دقيقة(

الروؤية والأهداف
التعليم والتعلم

اإدارة املوؤ�س�سة والأمان
التعاون مع ال�سركاء الرئي�سني

الأخالق والنزاهة

النظام الرتبوي 
الروؤية والأهداف )اإجابات مقالية(

التعليم والتعلمُّ )اإجابات مقالية(

Source: Educational Testing Service, Listening, Learning, Leading. The Praxis Series TM, 2009

إعداد المعايير والقيادة ــــ اعتماد البرنامج

الفعالة،  القيادة  وممار�سات  ال�سيا�سات  تطوير  توجيه  اأجل  من  املعايري  ا�ستخدام  اإلى  اإ�سافة 
وتقدير منح الرخ�سة لقادة املدار�س اجلدد، فاإن بع�س مكاتب اعتماد املدار�س ت�ستخدم املعايري 
للحكم، والتاأثري، وت�سكيل نوعية الربامج التح�سريية للكليات واجلامعات. والالعب الرئي�س فـي 
 Educational Leadership Council )ELCC( هذا امليدان هو املجل�س التاأ�سي�سي للقيادة الرتبوية

 .)NPBEA( والذي هو ع�سو فـي املجل�س الوطني للقيادة الرتبوية

معايير المجلس التأسيسي للقيادة التربوية

قام املجل�س التاأ�سي�سي للقيادة الرتبوية بالنيابة عن املجل�س الوطني لعتماد تعليم املعلمني بدعم 
تطوير جمموعة من املعايري التي ي�ستخدمونها فـي عمليات العتماد لديهم. وفـي البداية قام 
اأع�ساء املجل�س الوطني ل�سيا�سات االإدارة الرتبوية  ب�سياغة جمموعة من اخلطوط العري�سة 
ل�ستخدامها من قبل املجل�س الوطني لعتماد تعليم املعلمني )NCATE( فـي مراجعتهم لربامج 
اإعداد الإدارة املدر�سية. ولزيادة التوافق بني جميع برامج التاأهيل التي تقدمها اجلامعات، متت 
 .)ISLLC( املدر�سة قائد  ملنح رخ�سة  الوليات  امل�سرتكة بني  املعايري  املعايري مع  مالءمة هذه 
وكان املنتج النهائي جمموعة من املعايري املعرتف بها وطنيًا والتي ي�ستخدمها املجل�س الوطني 

لعتماد تعليم املعلمني )NCATE( عند مراجعته لربامج اإعداد القادة.
مدى  وفق  القادة  اإعداد  برامج  تقييم  الآن  “يتم  املعايري،  هذه  وتنفـيذ  لتطوير  ونتيجة 
اأو  املقدمة  الدورات  بدًل من عدد  العمل  موقع  فـي  لالأداء  الربامج  اإعداد خريجي هذه  جودة 
 NBEA، 2002، p.6; see also Frye، O’Neil،( ”املعلمني اإعداد  الأهداف املذكورة فـي مناهج 
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الأفراد  اكت�ساب  لتقييم  الأداء  معايري  باأن  العتقاد  فـي  ال�سرتاك  اإن   .)& Bottoms، 2006

للقيادة  الوطني  املجل�س  جعل  فعالني،  مدار�س  قادة  ليكونوا  �سرورية  واخل�سائ�س  للمهارات 
الرتبوية )NPBEA( يدعم الفكرة باأن ي�سعى قادة املدار�س واملعلمني جاهدون لتحقيق كٍل من 
القيادة  اأو  الرتبوية  الإدارة  واأق�سام  الربامج  من  يطلب  اأ�سبح  ذلك،  على  وبناء  املعايري.  تلك 
املعلمني  تعليم  لعتماد  الوطني  املجل�س  من  اإعتماد  على  احل�سول  فـي  ترغب  التي  الرتبوية 
NCATE حتقيق تلك املعايري. ويح�سل امل�سوؤول عن الربامج التدريبية الذي يحقق املعايري على “ 

�سهادة اعرتاف وطنية” مينحها املجل�س الوطني لعتماد تعليم املعلمني و املجل�س الوطني للقيادة 
الرتبوية )NPBEA، 2002(. ويت�سمن اجلدول )1.3( قائمة معايري املجل�س التاأ�سي�سي للقيادة 
الرتبوية )Educational Leadership Council )ELCC. وعندما مت اإر�سال هذا الكتاب اإلى املطبعة 
كانت هذه املعايري حتت املراجعة للتاأكد من توافقها مع املعايري الوطنية امل�سرتكة بني الوليات 

.)ISLLC( ملنح رخ�سة قائد املدر�سة

المعايير المرتبطة

تت�سابه املعايري الوطنية امل�سرتكة بني الوليات ملنح رخ�سة قائد املدر�سة )ISLLC( ومعايري 
فـي  املعا�سر  الأ�سلوب  توجيه  وفـي  املحتوى،  فـي   )ELCC( الرتبوية للقيادة  التاأ�سي�سي  املجل�س 
ممار�سة فن القيادة. ولهذه املعايري تطبيقات وا�سحة فـي ممار�سة واإلهام قادة املدار�س وهي 
ال�سلوك القيادي على م�ستوى وطني. اإن هذا القبول والإميان هو الذي نحتاجه لفهم الطريقة 
اجلديدة فـي تعريف القيادة املدر�سية وحتديد مدى جودة اإعداد اخلريجني من برامج الإعداد 
التي تقدمها اجلامعات والكليات للتمكن من ممار�سة فن القيادة، لهذا �سنقوم بالبحث بعمق 

  .)ISLLC( فـي املعايري الوطنية امل�سرتكة بني الوليات ملنح رخ�سة قائد املدر�سة

التعرف على المعايير الوطنية إلجازة قائد المدرسة

املدر�سة  قائد  رخ�سة  ملنح  الوليات  بني  امل�سرتكة  الأ�سلية  ال�ستة  الوطنية  املعايري  يرافق 
)183( موؤ�سرًا. منهم ثالثة واأربعون ت�سف املعرفة التي يحتاجها قائد املدر�سة، والـ 97 الباقية 
متعلقة بنتاج الأداء لقادة املدار�س الذين يوؤدون ممار�سات القيادة بفعالية. وبالن�سبة  لتنفـيذ كل 
موؤ�سر، يبقى الغر�س الأويل لكل قائد مدر�سة متمثاًل فـي تعزيز جناح جميع الطلبة. واملوؤ�سرات 
التي تكون حتت كل من املجالت الثالث التي ت�سف ما على قائد املدر�سة معرفته وما يجب اأن 
ال. وهذه املوؤ�سرات لي�ست جميعها  يكون قادرًا على القيام به اإذا مار�س فن القيادة باأ�سلوب فعَّ
�ساملة. ولكنها مع ذلك، �ساعدت الأفراد على تفعيل املعايري، والتعرف على مدى اإتقانهم لبع�س 

املهارات وال�سمات ال�سرورية لقيادة مدر�سة القرن احلادي والع�سرين بفعالية.


