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قادة المدارس في المملكة 
العربية السعودية:

المهنة المنسية

تشابهًا  العالم  دول  مستوى  على  التعليم  أنظمة  تتشابه 
واضحًا من ناحية النظام والهيكل التعليمي، ولكنها تختلف 
أبرز  تكمن  والثقافية.  والسياسية  السياقية  الناحية  من 
على  السعودية  العربية  المملكة  في  السياقية  االختالفات 
الدور الذي يلعبه قادة المدارس مقارنة بدول العالم األخرى.

في  التعليم  نظام  في  المدرسية  القيادية  األدوار  تفتقر 
واضح  مهني  أساس  إلى  السعودية  العربية  المملكة 
وليس  اإلدارية  المهام  ضمن  تندرج  أنها  حتى  بل  المعالم، 
في  ومهمشة  منسية  مهنة  تعد  فإنها  ولذلك  التعليمية، 

العديد من السياقات.  

توجد العديد من األبحاث التي تنوه ألهمية القيادة المدرسية 
عن  تختلف  (والتي   Instructional Leadership التربوية 
القيادة المدرسية اإلدارية المعتاد عليها) وأثرها على جودة 
التدريس ونتائج الطالب.i  "ال يختلف أي اثنان اآلن بشأن أثر 
التعليمية  القيادة  أن  ذلك  الطالبي؛  التحصيل  على  القيادة 

  ii."كفيلة بإحداث فرق

أما على الجانب اآلخر، فما زال مفهوم القيادة التربوية في 
أن  إلى جانب  كليًا، هذا  التعليم غير واضح  أنظمة  بعض 
الممارسات المتعلقة بهذا المفهوم ال تقع في قلب 
المسؤوليات المنوطة بقادة المدارس. في مثل هذه 
األنظمة، تعتبر مهام القائد التربوي مختلفة تمامًا عن 
مهامه الروتينية المعتادةiv. يعبر ذلك عن الحال لدى 
الكثير من قادة المدارس في أنظمة التعليم العام في 

المملكة العربية السعودية. 

"تأتي القيادة مباشرة بعد فعالية 
المعلم من ضمن العوامل 

المدرسية المساهمة في رفع نتائج 
iii "الطالب

(هاتي، 2018)
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قائد المدرسة في المملكة العربية السعودية
تشير استبانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في عام 2018 (الدراسة الدولية للتعليم والتعلم TALIS) إلى أن قادة 
المدراس في المملكة لديهم خبرات محدودة وفرص قليلة في التحضير والتدريب والتطوير المهني مقارنة بالدول األخرى 

 v.المشاركة في الدراسة

المرتبة 4٣/٤٦

٠٪ من قادة المدارس في 
المملكة يبلغون سن الستين 

أو أكثر وهذا ما يؤكد أيضًا 
وجود خبرة مهنية أقل مقارنة 

بالدول األخرى 

42.9 متوسط أعمار قادة 
المدارس: إن متوسط أعمار 
قادة المدارس في المملكة 

أقل من الدول المشاركة في 
الدراسة الدولية للتعليم 
وهذا ما يؤكد قلة الخبرة 

المهنية لدى قادة المدارس 
في المملكة مقارنة بالدول 

األخرى  

المرتبة ٤7/47

المرتبة ٤7/4٧

١٢٪ من قادة المدارس تم 
تدريبهم أو تهيئتهم قبل 

شغل المنصب 

أظهرت نتائج االستبانة وجود نسبة 
متدنية من عدد قادة المدارس 

الذين شاركوا على األقل في نشاط 
واحد من أنشطة التطوير المهني 

خالل العام 

المرتبة 4٥/٤٧

المرتبة 4٢/٤٥
أشار  ١١٪ من قادة المدارس 

بأنهم قد حصلوا على تدريب 
في القيادة التربوية
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العوامل المؤثرة على القيادة المدرسية في المملكة العربية 
السعودية

باإلضافة إلى قلة التركيز على قادة المدارس التربويين، تعتبر أنظمة التوظيف والتطوير والسياسات والهياكل التنظيمية 
من جملة العوامل األخرى المؤثرة على فعالية ودور القيادة المدرسية في المدارس الحكومية في المملكة.

تدني أثر
القيادة المدرسية

أدوار وظيفية غير مناسبة
• تقع األدوار القيادية المدرسية ضمن المهام اإلدارية وليس 

التربوية وتنطوي على مسؤوليات إدارية عوضًا عن التركيز على 
تحسين عملية التعليم والتعلم

• ضعف المساءلة بشأن تحسين المخرجات التعليمية

فرص مهنية محدودة
• ضعف األنظمة الخاصة الستقطاب الكوادر القيادية  والمسارات المهنية 

المخصصة لهم
• ضعف قنوات التوظيف وعمليات االختيار

عدم مالءمة الدعم المهني 
• ضعف وعدم كفاية برامج اإلعداد القيادي والتطوير المهني المستندة على 

معايير خاصة بالقيادة
• عدم توفر معايير مهنية موضحة بأطر وطنية لقادة المدارس

• غياب شبكات مهنية لقادة المدارس مستندة على النظام التعليمي في 
المملكة

• خضوع عمليات التقييم إلجراءات التحقق من االمتثال وعدم تركيزها على 
النمو المهني

مناصب غير جذابة 
• قلة عدد المزايا والحوافز واالفتقار إلى سلم رواتب خاص بقادة المدارس 

ويختلف عن سلم رواتب المعلمين
• ظروف عمل مليئة بالتحديات مع درجة ضعيفة من االستقالل المهني ودرجة 

عالية من السيطرة المركزية
• قلة الدعم التنظيمي
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أصبح موضوع التطوير القيادي من أهم المواضيع التي 
في  التعليم  وزارة  لدى  مؤخرًا  الساحة  تتصدر  بدأت 
على  الوزارة  تحرص  حيث  السعودية؛  العربية  المملكة 
هذا  في  الشاملة  التحسينات  من  مجموعة  ادخال 
للمركز  االستراتيجية  األولويات  أحد  كونه  المجال 
الوطني للتطوير المهني والتعليمي. يجري العمل حاليًا 
المناصب  لجميع  القيادي  التطوير  في  برامج  بناء  على 

 viii.بشكل يرتكز  على إطار الكفاءات القيادية

توجه المملكة العربية 
السعودية لتحسين القيادة 

المدرسية

تتطلب اإلصالحات التعليمية أن يتولى قادة المدارس قيادة 
قادة  قدرات  بناء  الضروري  فمن  وعليه،  التغيير.  مسيرة 
المدارس الحاليين والمستقبليين في المملكة وتسليحهم 
بالمعرفة والمهارات لقيادة عمليات التغيير الالزمة لتحقيق 

vi.2030 أهداف التعليم التي نصت عليها رؤية

األولوية الدولية الثالثة

ليست المملكة العربية السعودية 
الدولة الوحيدة  التي تواجه تحدّيًا في 
تطوير القيادة المدرسية بل إن لجنة 

التعليم التابعة لمنظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية قد صنفت تطوير 

القيادة المدرسية على أنها األولوية 
viiالثالثة من أولويات التعليم
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 القيادةالمعلم القائد
الوسطى

 الوكالة
المدرسية

 القيادة على
 مستوى
المدرسة

 القيادة على
 مستوى
اإلشراف

 القيادة على
 مستوى
النظام

أنظمة  في  الدولية  الممارسات  أفضل  عليه  تؤكد  وما  العملية  األبحاث  إليه  تشير  ما  بحسب 
البرامج  هذه  فإن  وأستراليا  وأونتاريو  واسكتلندا  سنغافورة  ذلك  في  بما  المتقدمة  التعليم 
القيادية من شأنها أن تسهم في تقديم مسارات مهنية واضحة بدءًا بمنصب المعلم ومرورًا  
بالقيادة الوسطى والقيادة العليا وانتهاًء بالقيادة على مستوى النظام الوطني. الجدير بالذكر 
أن هناك سلم خاص بمراحل التطوير القيادي متشابه لدى جميع هذه األنظمة التعليمية كما 

 ix.هو موضح في الشكل أدناه
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مستوى الوطن

يركز المستوى الوطني 
على تطوير القيادة في 

جميع المستويات 
لضمان نجاح عمليات 
تغيير نظام التعليم؛ 

حيث أن تغيير وتطوير 
النظام يتطلب وجود 
قيادة قوية في كافة 

المستويات. 

مستوى المنطقة 
والحي

تتوقف استدامة 
اإلصالحات التعليمية 
على قدرة جميع القادة 
من جميع المستويات 

على العمل بشكل 
موحد وبنفس التوجه 
بتركيز وفهم مشترك 
بخصوص آلية تطبيق 
x.النظام وكيفية عمله

مستوى المدرسة

سيتم النهوض 
بمستوى القيادة 

المدرسية في المملكة 
بشكل كبير عندما يتم 
تفعيل هذه البرامج 

التطويرية وعند تحسين 
القيادة على مستوى 

النظام بشكل متناسق. 

مستويات القيادة
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نحو قيادة مدرسية ذات أثر فّعال

في ضوء الدور الهام الذي يلعبه قادة المدارس في تحسين عملية التعليم والتعلم، تم إجراء عدد كبير من الدراسات لتحديد 
في  المدرسية  القيادة  ممارسات  أفضل  تطبيق  يمكن  أنه  اإلشارة  تجدر  كما  القيادية.  واألنماط  للممارسات  الفّعال  األثر 

المملكة العربية السعودية.

تم تأكيد أهمية معرفة وتقييم أثر ممارسات التربويين على التحصيل الطالبي من خالل التحليل التجميعي Meta Analysis الذي 
قام به البروفيسور جون هاتي والذي تم من خالله بتحديد المؤثرات وحجمها على تعلم الطالب.xi توجد العديد من الدراسات 
األخرى التي أٌجريت لتحليل حجم األثر المرتبط بمجموعة مختلفة من األنماط القيادية؛ حيث أجمعت غالبية الدراسات على أن 

 xii .القيادة التربوية لديها أكبر أثر على المخرجات الطالبية
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0.١١ 0.420.٣٥

القيادة التربوية
Instructional 
Leadership

القيادة الموزعة
Distributed 
Leadership

القيادة التحويلية
Transformational 

Leadership

تتم القيادة في هذا النمط 
بالتركيز على الطالب 

وتعلمهم وتحسين عملية 
التدريس. 

يقوم القائد هنا بعقد 
المالحظات، وبناء الثقة 
المهنية، وضمان جودة 

التطوير المهني 
المستهدف.

يؤدي القادة مهامهم 
بالتعاون مع اآلخرين 

واالستفادة من أعضاء 
المجموعة للقيام بالتغيير 

المطلوب.

يقوم القائد هنا بمشاركة 
السلطة، وإنشاء 

مجموعات وبناء المهارات 
القيادية لدى المعلم مع 

تأكيد المسؤوليات 
المشتركة. 

يتم التركيز في هذا النمط 
على المعلمين.

يقوم القائد هنا بإنشاء 
رؤية واضحة، وأهداف 
ملهمة، تحفيز طاقم 

العمل، مع تكوين مستوى 
 من االستقاللية لدى 

ٍ
عال

المعلمين في الصف.

حجم األثر المرتبط بكل نمط من
xiiiاألنماط القيادية المدرسية
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من  مجموعة  يلي  فيما   .xivالطالبي التعلم  على  المدراس  لقادة  خصائص  عدة  أثر  حجم  تحليل  على  كذلك  هاتي  عمل  كما 
االستراتيجيات التي اظهرت بأنها ذات أثر فّعال والتي يمكن دمجها في البرامج التحضيرية والتدريبية لقادة المدارس. 

٠.٩١

٠.٩١

٠.٨٤

٠.٧٧

٠.٥٧

اإليمان بأن دور القادة هو األهم ويكمن 
في تقييم أثر ممارساتهم

تشجيع زمالء العمل على التعاون مع 
بعضهم لمعرفة وتقييم أثرهم

التركيز على عمليات التعليم والتعلم ذات تأثير 
عالي

التأكد من وضوح مؤشرات النجاح لدى المعلمين 
والطالب

وضع مستويات مالئمة من التحدي وعدم االكتفاء 
بالمستويات التي تبرز مؤهالت الفريق فقط
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التوجه التطويري الشامل لدعم تجويد مهنة قادة المدارس

يجب تبني منظور وطريقة مختلفة في التفكير حتى تتم إعادة رسم مالمح دور قادة المدارس في المملكة العربية السعودية 
وتصحيح مسار هذه المهنة ليمارس الدور المتوقع في النظام. الجدير بالذكر أن مسارات القيادة التربوية التي طرحتها وزارة 

التعليم من خالل المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي تعد خطوة بارزة نحو عملية تطويرية شاملة في هذا المجال.  

هناك مجموعة متنوعة من الدعائم الخاصة بالسياسات والتي يمكن أن تحقق مزيدًا من التطوير في مجال القيادة المدرسية، 
لهذا تجدر اإلشارة أنه من المهم جدًا وضع وتفعيل السياسات والممارسات الكفيلة بدعم قادة المدارس. "يجب أن ينظر 
لعمليات توظيف قادة المدارس وتدريبهم وتقييمهم وتطويرهم بشكل مستمر على أنها توجهات فعّالة من حيث التكلفة 

xv ."وذلك من أجل تحقيق تطور مدرسي ناجح

التعليمي  اإلصالح  عملية  في  أساسيين  والعبين  محركين  إلى  ومنسية  مهمشة  لمهمة  مؤدين  من  المدارس  قادة  نقل 
سيؤدي إلى تحسين نظام التعليم ورفع المخرجات الطالبية. ومن المهم أن نتذكر جميعًا بأن أي استثمار في قادة المدارس 

هو استثمار في عملية تطوير شاملة لتحقيق نظام تعليمي متكامل.  



إعادة تعريف 
مناصب قادة 

المدارس

مراجعة مهام ومسؤوليات 
أصحاب المناصب مع التركيز 

على مفهوم القيادة التربوية

توفير استقاللية أكبر لقادة 
المدارس وذلك بتعريف 

واضح للمسؤوليات لتضمين 
وترسيخ القيادة الموّزعة

خلق فرص لقادة المدارس 
للمشاركة كالعبين أساسيين 

في نظام التعليم ومحركين 
للتغير الوطني

رفع مستوى المحاسبية لقادة 
المدارس فيما يخص 

المخرجات

إنشاء
مسارات مهنية 

وتوظيفية

التعريف بطبيعة المهام 
القيادية ووضع خطة تعاقبية 

واضحة 

مراجعة عملية اختيار قادة 
المدارس وتوظيفهم 

وتعيينهم

إنشاء مسار مهني خاص 
بقادة المدارس

االستفادة من البيانات لتجويد 
عملية االختيار والتوظيف

بناء
قدرات قادة 

المدارس

تقديم تدريب مهني مستمر 
مقسم على مراحل كاآلتي
  • خالل التحضير واإلعداد

  • خالل فترة التجربة
  • أثناء مباشرة العمل 

  • عند الترقية 

إعداد إطار بالمعايير المهنية 
لقادة المدارس حيث تستخدم 

لـ: 
  • االختيار والتوظيف 

  • التطوير والنمو المهني 
  • التقييم

خلق فرص إلنشاء شبكات 
مهنية لقادة المدارس 

وارشادهم

تأسيس معهد للقادة 
التعليميين لتقديم دورات 

تدريبية متكاملة في التطوير 
المهني ولقيادة الشبكات 

المهنية

تحسين جاذبية 
منصب القيادة 

المدرسية

تحسين الدعم المقدم لقادة 
المدارس بشكل منظم

تقديم مكافآت وعوائد ورواتب 
تتناسب وتعكس المستوى 
العالي من المسؤولية التي 

يتحملها قادة المدارس

زيادة استقاللية قائد المدرسة 
عند اتخاذ القرارات المدرسية

إضفاء الطابع المهني لمجال 
القيادة المدرسية مع تقديم 

الدعم

xviالدعائم الشاملة للسياسات
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