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 مدخلك القيادة اإلبداعية

  تطوير أداء مديري المدارس االبتدائيةل
 بية على درجة الماجستير في التر لحصول بحث ضمن متطلبات ا

 عليمية( تخصص )إدارة ت

 براهيم عيسى إسماعيل إورة ن

2020 

 ىولاأل الخطوة
 :اإلطـار العام للدراسة

 :مقدماة
ضر في المجتمعات حالذي نعيشه، وهو سر التقدم والت اإلبداع لغة العصر 

فارق بين نظام المعاصرة، وهو هدف كل النظم التربوية المتقدمة، وهو الذي يصنع ال
وبين فرد وفرد آخر، وبين مؤسسة وأخرى، إنه  وآخر،وبين مجتمع آخر، تربوي و 

 الهدف األسمي الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه والوصول إليه. 
ظاهرة العولمة وما تفرضه من تحديات في جميع نواحي ومجاالت   وتشكل 

  ليمية في إدارة العملية التعالحياة نقطة جوهرية في ضرورة األخذ باإلبداع واالبتكار 
إدارتها إلى أسلوب هي أحوج ما تكون في  -بال شك -عصر، والتي سة الوقيادة مدر 

يناميكية في كل مناحي العمل يحمل بين طياته اإلبداع واالبتكار والتجديد والد 
 (3-2)اإلداري 
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  إن الموقع الذي يحتله مدير المدرسة بجوانبه المختلفة المرتبطة بالتالميذ  
وأولياء األمور وأفراد المجتمع المحيط   خدمينملين والمستوالعاوأعضاء هيئة التدريس 

و  حتلفة ن تتطلب أن يقوم بأدوار كثيرة ومتعددة، فهو يتحمل مسئوليات مخبالمدرسة 
هؤالء جميعًا، فمدير المدرسة مسئول عن قيادة فريق العمل المدرسي في اتجاه تحقيق  

ائف في ضوء الوظ القيام بهذهمدير مدرسته، ويتوقع من ال أهداف النظام التعليمي في
الوظائف األساسية لإلدارة المدرسية من تخطيط وتنظيم وتوجيه ومتابعة وتقويم. وهى  

يقوم بها مدير المدرسة في  ،ممارسة قيادية لمهمات إدارية وفنية ةحث من وجهة نظر البا
  .إنجاز أعماله الموكلة إليه

كله، وإذا نجحت هذه ليمي للنظام التعاسية سبتدائية الركيزة األوتمثل المدرسة اال  
المدرسة فإن ذلك يكون عامال مهما في نجاح النظام التعليمي كله، وإذا أخفقت هذه 

 من ثم يمثلو ي تحديد أهدافها فقد تكون سببا في إخفاق النظام التعليمي كله، المدرسة ف
 الكليسين األداء تحلة س أحد الركائز األساسيالمدار هذه تطوير األداء اإلداري لمديري 

ألن مدى فعالية أداء " وخطوة مهمة في طريق نجاح هذه المدرسة، داخل المدرسة،
  ارة المدرسة نفسها ومدى وجود مهاممد على أداء إد األشخاص العاملين في المدرسة تعت

القيام به داخل  واستراتيجية وأهداف واضحة للمدرسة كنظام، يحدد ما يجب على األفراد 
ويحدد كذلك مدى  ،متوقعة واألنماط السلوكية المرغوبةات الكذلك المخرجو  ،سةالمدر 

التي تحتاج للتحسين  وجوانب األداء  ،مناسبة مهاراتهم للمهام التي يقومون بها
 . (39-17)"واإلجراءات الالزمة لعالجها

 مشكلة البحث:
 الي:الت في السؤال الرئيس البحث  وبناء على ما سبق، يمكن تحديد مشكلة 



- 197  - 
 
 

 

 

 

 

 

 

أداء مديري المدارس االبتدائية في ضوء مدخل القيادة طوير كيف يمكن ت 
 اإلبداعية؟ ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة اآلتية: 

 لقيادة اإلبداعية في األدبيات التربوية واإلدارية؟ اإلطار الفكري لما  -1
 واإلدارية؟  ربويةدائية في األدبيات التتطوير أداء مديري المدارس االبتأبعاد ما  -2

  ف البحث:أهدا
 يهدف البحث إلى:

بيان الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه القيادة اإلبداعية بسماتها وخصائصها   -2
 تطوير أداء المديرين بالمدارس االبتدائية. في 

سة، إذ التأكيد على أن تطوير اإلدارة المدرسية ُيعد تطويرًا لكل عناصر المدر  -3
العمل في المدرسة  مكونات لى كل عناصر و بدع عالمدير الم أداء عكسسرعان ما ين

 االبتدائية. 
 منهج البحث: 

باحثة على الوصف ثم التحليل، المنهج الوصفي الذي يساعد الالباحثة  تستخدم 
حيث تهدف البحوث الوصفية إلى وصف ظواهر أو أحداث أو أشياء معينة، وجمع 

ث الوصفية عند حد البحو بًا ال تقف وغال ومات والمالحظات عنها،الحقائق والمعل
ما ينبغي أن تكون عليه  بالوصف أو التشخيص للظاهرة موضع الدراسة، وإنما تهتم 

 .(40-6) .هر التي يتناولها البحث األشياء والظوا 
 مصطلحات البحث:

التطااوير تتناااول الباحثااة المصااطلحات األساسااية التااي وردت فااي عنااوان البحااث وهااى 
 إلبداعية:ادة اواألداء والقي
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 Innovative Leadershipقيادة اإلبداعية ال --1
ارساااات القياااادة اإلبداعياااة هاااى فلسااافة حديثاااة إلدارة الماااوارد البشااارية فاااي المم -أ

التنظيمية الحالية، وتشتمل القيادة اإلبداعية على أسلوب مختلف بين أساليب القيادة 
لمنتجاااات ديم اإلبداعيااة، وتقاا ر االماااوظفين إلنتاااج األفكااا فااي المنظمااات للتااأثير علااى

 .(497-35)والخدمات والحلول بصورة متميزة

حدياااد االتجاااااه وت ،هاااى عملياااة تعزياااز اإلباااداع مااان خااااالل تطاااوير ثقافاااة اإلباااداع -ب 
 .(40-34)االستراتيجي الذي يوجه ويبني الثقة بين الموظفين لإلبالغ

 دي الااذي يساااعد قياااالبحااث: هااى ذلااك الاانمط ال وتعرفهااا الباحثااة إجرائيااًا فااي هااذا 
ئولين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم بما يمكانهم مان قياادة المدرساة وإدارتهاا بطريقاة المس

والتميااز فااي تعاماال هااؤالء القااادة مااع طبيعااة العماال المدرسااي، غياار تقليديااة تتساام باإلبااداع 
 وتمكنهم من تحقيق إنجازات مبدعة ومتميزة.

 Developmentالتطوير  -2
 ون لمصطلح التطوير ومن أهمها:لدارسالتي يقدمها اات تتعدد التعريف 

ار  التااي تعمال فااي إطاا   ، عباارة عاان مجموعااة مان المعالجااات الساالوكية واألسااليب الفنيااة  -أ 
متكاماال وبنظااام وترتيااب خاااص، وبتوقيتااات زمنيااة، وخطااوات متتابعااة ماان أجاال إنجاااز عمليااة  

 .(48-14)التغيير 
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ذلها المسااائولون عااان تاااي يبااا د والبااارامج الجهاااو حثاااة إجرائياااًا بأناااه كااال الوتعرفاااه البا 
المدرساااة االبتدائياااة والتاااي تهااادف إلاااى االرتقااااء وتطاااوير أداء مااادير المدرساااة االبتدائياااة 

 أنه المسئول األول عن جودة العمل بالمدرسة االبتدائية. باعتبار

 Performanceاألداء  -3
اعليااة،  تاه بف تحقياق مهاام وظيف ل تيجاة النشااط الااذي يقاوم باه  اإلنجااز الاذي يحققاه الفارد ن  -أ 

أي القياااام بأعبااااء الوظيفاااة مااان مسااائوليات وواجباااات وفقاااًا للمعااادل المفاااروض أداؤه مااان العامااال  
 .(335-3)الكفء المدرب 

وتعارف الباحثااة تطاوير األداء إجرائيااا: بأنااه كال الجهااود واإلجاراءات التااي يبااذلها  
ديري داء ماا تطااوير وتحسااين أ لتدائياة بدولااة الكوياات ماان أجا المسائولون عاان الماادارس االب

 هذه المدارس في ضوء تصور القيادة اإلبداعية.

 الدراسات السابقة:
ا الموضااوع سااواء عربيااة أو أجنبيااة، توجااد الكثياار ماان الدراسااات السااابقة فااي هااذ  

 وتعرض الباحثة لبعض هذه الدراسات:

 أواًل: الدراسات العربية:

 (9)إدارة األزمات" "دور القيادة اإلبداعية فيدراسة بعنوان  -1
 فت الدراسة إلى:هد 

 التعرف على خصائص وقدرات القيادة اإلبداعية وكذلك القيادة التقليدية. -1

 دة اإلبداعية في إدارة األزمة في مختلف مراحلها.إبراز دور القيا -2
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عالااااة ذات مشااااكلة الدراسااااة فااااي البحااااث عاااان دور القيااااادات اإلداريااااة الفتمثلاااات   
دارة األزماة، وتمتلاك مان القادرات النفساية والعقلياة رات إالتي تمتلك مهاا ةالقدرات اإلبداعي

ى تاداعياتها، وإدارتهاا ما تستطيع به تجاوز تحديات األزمة حتاى تاتمكن مان السايطرة علا 
  بنجاح، واستخالص الدروس المستفادة منها.

ما  جموعة من النتائج من أهمهاواستخدمت الباحثة المنهج الوصفي، وتوصلت إلى م
 يلي:

وأن وقاوع األزماات  ،زمات جزءًا ال يتجزأ من نسيج الحياة المعاصارةت األأصبح -أ
 قد أصبح من حقائق الحياة اليومية.

فاااي حالاااة ة اإلبداعياااة دور مهااام فاااي إدارة األزماااات، فهاااى تجعااال المنظماااة للقيااااد  -ب 
 لمواجهة األزمة. استعداد دائم

علوماات بالسارعة ر المالتاي تاؤمن تاواف ةشبكة مان االتصااالت الفعالا  بناء وتنمية -ج
 المطلوبة. 

دراسة بعنوان "واقـع القيـادة اإلبداعيـة لـدى مـديري المـدارس الثانويـة بمنطقـة  -2
 (.11)التعليمية وسبل االرتقاء بها" تبوك
ويااة هاادفت الدراسااة إلااى معرفااة واقااع القيااادة اإلبداعيااة لاادى مااديري الماادارس الثان  

اساتخدمت الدراساة المانهج الوصافي، وقامات ها، و وسبل االرتقاء ب بمنطقة تبوك التعليمية
ياااة بلغااات بتصاااميم اساااتبيان طبقتاااه علاااى معلماااي المااادارس الثانوياااة بمنطقاااة تباااوك التعليم

 من وكالء المدارس. 100معلمًا، وكذلك  378

 وحدد الباحث مشكلة البحث في : 



- 201  - 
 
 

 

 

 

 

 

 

ميااة لتعلية بمنطقااة تبااوك اياا لاادى مااديري الماادارس الثانو  اإلبداعيااةمااا واقااع القيااادة  -1
 من وجهة نظر وكالء المدارس والمعلمين؟

ر وكاااالء ماااا سااابل االرتقااااء بالقياااادة اإلبداعياااة لماااديري المااادارس مااان وجهاااة نظااا  -2
 المدارس والمعلمين؟

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:

 مرونااااة، الطالقااااة،لادة اإلبداعيااااة )األصااااالة، اأن المتوسااااط العااااام لمجاااااالت القياااا  -1
 ادأة( كان مرتفعًا.المب

أن هنااك فروقاًا ذات داللاة فاي مجاال القيااادة اإلبداعياة باين الاذكور واإلنااث ماان  -2
 لصالح الذكور.المديرين 

 (.8)دراسة بعنوان "القيادة اإلبداعية لدى قائدات مدارس المرحلة االبتدائية" -3
 :هدفت الدراسة إلى

لاااة االبتدائياااة فاااي محافظاااة المرحة قائااادات مااادارس سااا درجاااة ممار التعااارف علاااى  -1
 حوطة بني تميم للقيادة اإلبداعية من وجهة نظر أفراد الدراسة.

 ي األسئلة اآلتية:تمثلت مشكلة الدراسة ف

ما درجة ممارسة قائدات مدارس المرحلة االبتدائية للقيادة اإلبداعية في محافظة  -1
 اسة؟ر ميم من وجهة نظر أفراد الد حوطة بني ت

بيق قائدات مدارس المرحلة االبتدائية للقيادة اإلبداعية مان وجهاة ات تطما معوق -2
 نظر أفراد الدراسة؟
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 من النتائج من أهمها:وتوصلت الدراسة لمجموعة 

إن قائدات مدارس المرحلاة االبتدائياة تماارس القياادة اإلبداعياة بدرجاة كبيارة وفقاًا  -1
 عينة الدراسة. آلراء

إلداريااااة تواجااااه قائاااادات ماااادارس المرحلااااة ية وامعوقااااات الشخصاااا ض التوجااااد بعاااا  -3
 االبتدائية عند ممارسة القيادة اإلبداعية.

 ثانيًا: الدراسات األجنبية:

دراسة بعنوان "القيادة واإلبداع في ثقافـة المدرسـة: كيـف يمكـن للقائـد تحقيـق  -4
 (29)اإلبداع في ثقافة المدرسة؟"

قيااادة المدرسااية فااي تحقيااق د والعلااى دور القائاا رف فت هااذه الدراسااة إلااى التعاا هااد   
اإلبااداع فااي ثقافااة المدرسااة، فالقيااادة هااى عمليااة تااأثير اجتماااعي التااي يمكاان ماان خاللهااا 

فااي إنجاااز مهمااة مشااتركة بأساالوب غياار عااادي. وماان ثاام  للعاااملين معااهاعدة القائااد مساا 
، حيااث يعطااي الييااار األفضاال فااي العصاار الحاا تعتباار القيااادة الموزعااة اإلبداعيااة هااى الخ

متساوية للمشاركة في اتخااذ قارار مان أجال طارح األفكاار  افي المدرسة فرص موظف كل
بداع. واستخدمت الدراسة المانهج الوصافي بمدخلاه اإلبداعية وتنفيذها، وبالتالي تحقيق اإل

 التحليلي التفسيري. 
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ــدور ال -5 ــوان "مــدى إدراك المعلمــين ل ــة تجــاه الدراســة بعن ــادة اإلبداعي ــة فعاقي لي
 (.28)المدرسية"

والعشاارين وهاادفت إلااى  األهميااة الكبياارة للقيااادة فااي القاارن الحاااديتؤكااد الدراسااة   
ن القيااادة اإلبداعيااة وبااين الفعاليااة المدرسااية، ودور القائااد التعاارف علااى طبيعااة العالقااة بااي

 المبدع في تحقيق الفعالية المدرسية.
وية بمنطقاة س ثانن عشرة مدار م مانة على عينة تم اختيارهوطبقت الدراسة استب 

 بماليزيا. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها: Klangكلنج 
القياااادة اإلبداعياااة فاااي المااادارس الثانوياااة وتحقياااق  توجاااد عالقاااة قوياااة باااين نماااط -

 .الفعالية المدرسية، ويتوقف ذلك على مستوى اإلبداع عند هؤالء القادة
 لسابقة:االتعليق على الدراسات 

ث الكثياار ماان الدراسااات العربيااة واألجنبيااة التااي تناولاات القيااادة اإلبداعيااة البحاا  تناااول
وكلها دراسات يمثل اإلبداع العامل المشاترك بينهاا مرتبطة بالعديد من المتغيرات األخرى 

مااا يساااهم فااي  جميعااًا وهااو مااا يجعلهااا تشااترك مااع البحااث الحااالي فااي هااذه القضااية، وهااو
هاااذه الدراساااات  قدمتاااه، حياااث يساااتفيد مااان كااال ماااا لحااااليلنظاااري للبحاااث اابنااااء اإلطاااار 

أنااه يركااز علااى السااابقة عاان اإلبااداع، ويختلااف البحااث الحااالي عاان الدراسااات السااابقة فااي 
فاااي ضاااوء مااادخل أو نظرياااة القياااادة اإلبداعياااة  ،تطاااوير أداء ماااديري المااادارس االبتدائياااة

إلى االستفادة منهاا سسات عى معظم المؤ سل اإلدارية الحديثة التي تباعتبارها من المداخ
 وتطبيقها في إدارة المؤسسات.

 خطوات البحث:
 يسير البحث وفقًا للخطوات اآلتية: 
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اإلطااار العااام للبحااث، ويتضاامن المقدمااة، المشااكلة، األهااداف،  ولى:الخطوة األ
 المنهج، المصطلحات، الدراسات السابقة، وخطوات البحث.

 ة اإلبداعية كمدخل إداري.لقياد فكري لمدخل الاإلطار ا الخطوة الثانية:
 تطور األداء المدرسي لمديري المدارس االبتدائية. :الخطوة الثالثة

 الخطوة الثانية:
 ي لمدخل القيادة اإلبداعية نظر اإلطار ال

 أواًل: ماهية القيادة:
ي يتطلع إليه جميع أن القيادة تمثل دائمًا رأس المؤسسة، الذ من منطلق  

طيط الجيد لمستقبل المؤسسة، وتحديد أفضل السبل والطرق التخ  بها، من أجل نالعاملي
ن المؤسسة من المنافسة في التي يمكن من خاللها تحقيق االنتاجية المثلى، التي تمك

السوق المحلي والعالمي، سواء من حيث جودة المنتج أو انخفاض تكاليفه. وهنا يتعين  
دى لالرتقاء بالمؤسسة والوصول ة المراتيجية بعيد تادة أن تكون لديهم رؤية اسعلى الق

 بها إلى مستوى التميز واإلبداع من خالل العمل الجاد الذي يضمن للمؤسسة من خالل
انتاجيتها المتميزة القدرة على التميز والمنافسة، ومن ثم البقاء واالستمرار في السوق 

 المحلي والعالمي.
ًا، وترتبط القيادة أيضًا بانمط وثيق لية ارتباطاً و فهوم القيادة بمفهوم المسئيرتبط مو  

ة الشخصااية، وتعتباار القيااادة بمختلااف مسااتوياتها هااى الجهااة المخططااة والمشاارفة والمنفااذ 
للعمليات واألنشطة التربوية جميعها، والهدف منها هو تنظيم الجهود والفعاليات وتنسيقها 

إلداري الاديناميكي لهاا االتربوياة بعم والغايات، وتتميز القيادة وصواًل إلى تحقيق األهداف
المتطور، فهى تتناول األنشاطة التاي ياتم بمقتضااها تسايير وإدارة شائون التعلايم بادءًا مان 

ه ورسم سياساته، وانتهااًء بتقاويم نتائجاه. إن توصايف عمال المادير بوصافه قائادًا تخطيط
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ذا لااه للقيااام بهاا هلميااة وأكاديميااة وإداريااة تؤ تربويااًا يتضاامن مجموعااة مهااارات شخصااية وع
 .(184-20)دور الحيوي الفعالال

 اإلبداع: ماهية ًا:نيثا
الجدياادة، وكااذلك القاادرة  قاادرة الفاارد أو المنظمااة علااى توليااد األفكاااريمثاال اإلبااداع   

 .(315-30)على تطبيق هذه األفكار الجديدة داخل المنظمة
 أواًل: مفهوم اإلبداع:

ت معيناة، أو تجمياع مشاكال والمتصلة بحل األفكار الجديدة والمفيدة واإلبداع هو 
وإعادة تركياب األنمااط المعروفاة مان المعرفاة فاي أشاكال فريادة، وال يقتصار اإلباداع علاى 

التكنيكاااي ألناااه ال يشااامل تطاااوير السااالع والعملياااات المتعلقاااة بهاااا وإعاااداد الساااوق  الجاناااب 
التنظااايم  يرائاااق التصااانيع والتحساااينات فااا فحساااب بااال يتعااادى أيضاااًا اآلالت والمعااادات وط

 ائج التدريب والرضا عن العمل بما يؤدي إلى ازدياد اإلنتاجية.ه ونتنفس

جدياادة، لاااذلك يمكاان القاااول أن  فاإلبااداع لاايس إال رؤياااة الفاارد لظاااهرة ماااا بطريقااة 
ومن ثم القدرة على  ،اإلبداع يتطلب القدرة على اإلحساس بوجود مشكلة تتطلب المعالجة

 .(133-13)ناسب ل المثم إيجاد الح فكير بشكل مختلف ومبدع ومنالت

إن اإلبداع عادة يمثل أحد أهم مصادر التجديد والتطاوير االساتراتيجي داخال  
باداع تاتمكن المنظمااة مان بنااء قادرتها التنافساية التاي تتطلااع المنظماة، ومان خاالل اإل

و االرتقااء بمساتوى كال كل المنظمات إلى تحقيقها، إذ أن من أهام مقاصاد اإلباداع ها 
ويصبح العاملون يمتلكون مان المهاارات والقادرات ماا يسااعد ظمة، عاملين والمنلمن ا

 .(33-37)على تطوير المنظمة وتحقيق التميز واإلبداع في أدائها
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واإلبداع يدعم قدرة القائد على التعامل مع المشكالت الغامضة أو الغير محددة،  
مثل اإلبداع . ويتمامًا وأصيلةتيب أساليب وتطبيقات جديدة وإيجاد مداخل ومقاربات وتجر 

فااي المدرسااة قيااام ماادير المدرسااة بوضااع طاارق مبتكاارة إلجااراء تحسااين وتجديااد شااامل فااي 
والوسائل والتقنيات وأساليب العمل وفي منهجية التعامل في البيئة  السياسات واإلجراءات 

لتاااي امبتكااارة للقضاااايا والمشاااكالت المدرساااية، بماااا يساااهم فاااي جاااودة األداء وإيجااااد حلاااول 
 .(103-15)المدرسةبيئة تحدث في 

 خصائص اإلبداع:ثالثًا: 

ص فيماا هناك مجموعة من الخصاائص التاي يتكاون منهاا مفهاوم اإلباداع والتاي تاتلخ 
 :(104-15)يلي

 أن اإلبداع عملية ذات مراحل متعددة ينتج عنها فكرة أو عمل جديد. -1
درسااة والم مسااتوى الفاارد  ىيااة، وإنمااا يمكاان ممارسااته علاا اإلبااداع لاايس ظاااهرة فرد  -2

 والمجتمع.
أن جهد اإلبداع وما ينتج عنه البد أن يكون ذا قيمة ملحوظة على مستوى الفرد  -3

 المجتمع.أو المدرسة أو 
اإلنسان يولد وبداخله قادرة إبداعياة، لكنهاا تبقاى أثنااء نضاجه داخال ثالثاة أشاياء  -4

 لعمليات الخاصة بتفكيره.وهى توجهاته، وسلوكه، وا
 اع وتنميته وتطويره، من خالل المهارات األساسية لإلبداع.اإلبد يمكن إدارة  -5

 أنواع اإلبداع: -رابعاً 
ذين ميازوا باين ناوعين رئيسايين مان اإلباداع علاى مساتوى هناك العديد مان البااحثين الا 

 المنظمات وهما:
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 اإلبداع الفني: -1
ى تاااج أنولوجيااا اإلنكساالع أو الخاادمات، ويتعلااق بتبحيااث يتعلااق بااالمنتج سااواء ال 

 بنشاطات المنظمة األساسية التي ينتج عنها السلع أو الخدمات.

 اإلبداع اإلداري: -2
كال التنظيماي والعملياة اإلدارياة فاي المنظماة، وبشاكل ويتعلق بشاكل مباشار بالهي 

 غير مباشر بنشاطات المنظمة األساسية.

 :(135،134-13)ىبداع إلى مستويات مختلفة هوقد قام تايلور بتقسيم اإل

: وتكااون فيااه األصااالة والكفاااءة (Expressive Creativity)اإلبااداع التعبيااري  -1
 على قدر قليل من األهمية.

: وهااو الااذي ياارتبط بتطااوير آلااة أو  (productive Creativity)اإلنتاااجي    اإلبااداع  -2
 منتج أو خدمة. 

 دة.م أساليب جديي: ويتعلق بتقد (Inventive Creativity)اإلبداع اإلختراعي  -3

: يشااير إلااى التطااوير المسااتمر (Innovative Creativity)اإلبااداع اإلبتكاااري  -4
 دة.لألفكار ونجم عنه اكتساب مهارات جدي

: هو نادر الحدوث لما يتطلبه مان (Emergence Creativity)إبداع اإلنبثاق  -4
 وضع أفكار وافتراضات جديدة.
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 القيادة اإلبداعية: خامسًا:
ية باإلبداعيااة إال إذا كاناات الممارسااات القياديااة داخاال لمدرساا صااف القيااادة او ال ت 

ء القاادة، وتانعكس هاذه القادرات المدرسة تنم عن قدرات إدارية وفنية عالية جدًا لادى هاؤال
علاااااى سااااالوكيات هاااااؤالء القاااااادة وتصااااارفاتهم، وتظهااااار كاااااذلك فاااااي ماااااواجهتهم للمشاااااكالت 

 لهذه المشكالت. ليديةكارية غير تقتدى قدرتهم على طرح حلول ابالمدرسية، وم

وتعباااار القيااااادة اإلبداعيااااة عاااان رحلااااة طويلااااة ماااان التجااااارب والخباااارات والمواقااااف  
أكسبت القائد الملكاة والقادرة علاى التفكيار اإلباداعي فيماا يواجهاه مان الحياتية والوظيفية، 

ارب جااا اإلباااداعي ال يتااارك فقاااط للت مشاااكالت وعقباااات، إلاااى جاناااب أن بنااااء وإعاااداد القائاااد 
يماار بهااا الفاارد، وإنمااا هناااك الكثياار ماان باارامج إعااداد القيااادات وتاادريبهم  التااي والمواقااف

ساسااية فااي بناااء القاادرات القياديااة المبدعااة، أالمسااتمر، حيااث تساااهم هااذه الباارامج بصااورة 
علاى العماال وتسااهم فااي تطاوير قاادرات القاادة وإمكاناااتهم، ليصابح هااؤالء القاادة متمرسااين 

ارة رؤوس األماااااوال البشااااارية واساااااتثمارها أفضااااال ال إد وخباااااراء فاااااي مجااااا  اإلداري والفناااااي،
 االستثمار.

 باإلبداع: اإلبداعية عالقة القيادة( 1)
قوة األساسية في القيادة، ويتمثل في التغيير الاذي يخلاق أبعااد أداء اإلبداع هو ال 

أو تتبنااااه تمامااًا ولكااان شاائ يدركاااه فاارد  جدياادة، وال يجااب أن يكاااون االبتكااار شااايئًا جديااداً 
ؤشاااااارات اإلباااااداع ليساااااات العلااااام أو التكنولوجيااااااا، ولكااااان التغياااااارات فاااااي البيئااااااة ة، وموحاااااد 

وك األفاااراد، ومااان ثااام اإلباااداع لااايس مرادفاااًا االقتصاااادية واالجتماعياااة، والتغيااارات فاااي سااال
-32)يادة للعمالللتكنولوجيا الجديدة، ولكن يرتبط بإنشااء قايم جديادة، أو تقاديم إمكاناات جد 

1295). 
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ارتباطاااًا وثيقاااًا، فالقياااادة دائماااًا تركاااز علاااى تحقياااق عاااان ياااادة اإلباااداع والق يااارتبط 
مباادعين لالنتقااال ماان  مسااتقبل أفضاال، وماان ثاام يتطلااب ذلااك بالضاارورة أن يكااون القااادة

الوضااع الااراهن إلااى وضااع أفضاال فااي المسااتقبل، أمااا اإلبااداع فيحتاااج إلااى تقياايم القياااادة 
يااذها علااى أرض الواقااع، ى تنفكاارة والعماال علاا ، والخااروج بأفكااار جدياادة مبتللوضااع الااراهن

وبالتااالي يمكاان القااول أن الشااخص القائااد والشااخص المباادع قااد قطعااا ماان نفااس القماااش، 
 .(104-24)لعملة واحدة وهما وجهان

تسااامح  ،ويتطلاااب اإلباااداع بيئاااات أو ساااياقات تنظيمياااة ذات أسااااليب قياااادة فعالاااة 
التواصال والتعااون  تسهيلادر متنوعة، و رح األفكار اإلبداعية من مصألفراد المؤسسة بط

بيااانهم، وتمكاااين التنسااايق باااين الوحااادات التنظيمياااة مااان أجااال البحاااث والتطاااوير واإلنتااااج 
 .(12-33)والتسويق

 :(108-9)وترتبط القيادة باإلبداع في كثير من الجوانب من أهمها

يكااون ونااات القيااادة، وال يمكاان أن أن اإلبااداع فااي األساااس يعتباار مكونااًا ماان مك -أ
 إذا لم يكن مبدعًا، فاإلبداع أحد وسائل التأثير في األفراد. ائداً المدير ق

لتعاااااون والتضااااافر وإن كاناااات أن اإلبااااداع واالبتكااااار عمليااااة جماعيااااة، تتطلااااب ا -ب 
 بدايتها فردية، ومن مهام القائد المحافظة على تماسك الجماعة.

ن يتمياااز بغاااي أل، والقائاااد ينكالهماااا يتطلعاااان إلاااى المساااتقبأن االبتكاااار واإلباااداع  -ج
 بالنظرة المستقبلية لألحداث والمتغيرات ويرفض العيش في إطار الماضي.

األتباع من خالل اإلبداع في حل المشكالت، فهاى  إن القائد يستطيع التأثير في -د 
 مجال خصب إلبراز إبداعاته.
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ة للمباادعين حوياال وصااياغة األفكااار الجديااد القيااادة اإلبداعيااة هااى المساائولة عاان ت -ه
 ا سواء كانت تلك األفكار نابعة من داخل المؤسسة أو من خارجها.نفيذهوت

ت اإلدارياة علاى أكمال وجاه مان خاالل يسهم اإلبداع في قيام القائاد باأداء العملياا -و
ل، إجراء تحسين فائق في االستراتيجيات والسياساات واإلجاراءات واألدوات وأسااليب العما 

 الوصول إلى قيادة ناجحة.أجل  لإلمكانيات منومحاولة التوظيف األمثل 
 ( أهمية القيادة اإلبداعية:2)
 ى:تبرز أهمية القيادة اإلبداعية في أن القادة بحاجة إل 
 تقديم األفكار المبدعة ضرورية إلنجاز العمل في ظروف صعبة وغير متوقعة. -
مااال بشاااكل تحفياااز األفاااراد علاااى أداء العخلاااق منااااخ لإلباااداع داخااال المنظماااات ل -أ

 .متميز
تااوفير األنظمااة والوسااائل واألدوات المبدعااة ضاارورية للصااحة التنظيميااة والقاادرة  -ب 

 .(2-25)على البقاء والمنافسة في المستقبل
 تغيير طريقة العمل لتحقيق نتائج على المستوى المطلوب. -ج
 ة وتزوياد األساواق بالمنتجاات البحث عن طرق جديدة لمنح المنظماة ميازة تنافساي -د 

 .(4-27)المتميزةديدة والخدمات الج
 أهداف القيادة اإلبداعية: (3)
ح المسااائوليات تهااادف القياااادة اإلبداعياااة إلاااى تشاااجيع المباااادرات الفردياااة، وتوضاااي  

الفردية، وتقاديم تعليقاات واضاحة وكاملاة عان تقيايم األداء، وتوجياه مهماة قوياة، والتركياز 
ظايم، ومان خاالل القياادة التن ة باألعضااء فايلجماعية عالية الجودة والثقعلى العالقات ا

مال اإلبداعية، يمكن لقادة المنظمة تنمية المناخ والتوجه اللذين يخلقان في النهاية بيئاة ع
   (399-23)أفضل
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 ( خصائص وسمات القيادة اإلبداعية:5)
بتكارياااة، وهاااو يااارى يتمياااز القائاااد المبااادع بأناااه صاااانع لرياااادة األعماااال والااارؤى اال 

عين الااذين يعتماادوا علااى ذاتهاام ومااوهبتهم، ويااأتوا بأفكااار ورؤى المبااد عم لألفااراد نفسااه كاادا 
يرون الحاضااار ويتعلماااون مااان جديااادة، ثااام يطورونهاااا إلاااى إباااداعات، وفاااي سااابيل ذلاااك ياااد 

الماضي وينشئون المستقبل. كما يقوم القائد المبدع بتمهيد الطريق لألفراد الموهوبين من 
هادف واضااح يساعى لتحقيقااه وهاو تقااديم لديااه ائااد المبادع ء العمال بأفضاال حاالتاه، فالقأدا

 .(2-36)العمل بطريقة مبتكرة واستراتيجية
 :(34-26)من السلوكيات هى وعمومًا، يتصف القائد المبدع بعدد  
 تشجيع المبادرة الفردية. -أ 
 توضيح المسئوليات الفردية. -ب 
 لة عن تقييم األداء.تقديم مالحظات واضحة وكام -جا
 لمهمة الصعبة.جيه احفاظ على تو ال -د 

 التأكيد على العالقات بين مجموعة العمل. -ها

 إظهار الثقة في أعضاء المنظمة. -و 

 د المبدع:سادسًا: القائ
كمااا أنااه يمكاان أن  ،يعتباار الماادير المباادع عاااماًل أساساايًا فااي نجاااح المنظمااة 

دى عياة لا اقاات اإلبدا طي تنمية االبتكار وتفجيار اليتسبب في فشلها، وله دور كبير ف
أفااراد المجتمااع الااوظيفي، ولااذا فااإن إعااداده واالسااتمرار فااي تدريبااه وتااوفير المتطلبااات 

بداعيااة وابتكاريااة، كإعطائاه بعااض الصااالحيات فااي التاي تجعلااه يتصااف بخصاائص إ
 إدارة العمل الوظيفي قد يسهم بال شك في تحقيق هذا الدور.
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مان خاللهاا يقاود  التاي ص اإلبداعياةئبد وأن تكاون لدياه بعاض الخصااكما أنه ال 
العملياة اإلداريااة ومنهااا أن األفااراد المباادعين منفتحااين أكثاار إلااى التجااارب الجدياادة، وأكثاار 

، وأكثااار دعاباااة ومااارح، وأكثااار اساااتقاللية فاااي الااارأي، وأكثااار صاااراحة فاااي الاااذات، مروناااة
الساااتثارة اة علاااى المخااااطرة واإلصااارار، و ويحباااون المعرفاااة واالطاااالع كماااا أن لدياااه القااادر 

تشااجيع التغيياار التنظيمااي المخطااط، و النصااح لآخاارين، إدارة الناازاع بشااكل بناااء، قااديم وت
 العمل.المرونة، خلق اإلبداع وتحفيز بيئة 

كما أن المدير المبدع يحدد المشكلة البحث عان المعلوماات والحلاول للمشاكالت  
يعماال المعارضااة، و  آراء اآلخاارين ووجهااات النظاار التااي تعتاارض العماال الااوظيفي، يتقباال

بااروح الفريااق الواحااد، يطااور حلااواًل ابتكاريااة فيهااا الكثياار ماان التحديااد والحيويااة واإلبااداع، 
المبتكرة، يولي اهتمامًا لما حوله من أحداث، يحدد ما الذي يمكن يشجع األفكار الجديدة 

 فوس وواقع عمل األفراد.أن تساهم به منظمته في تنمية اإلبداع وتحفيزه في ن
ن تكاااون لدياااه القااادرة علاااى غااارس مباااادئ اإلباااداع واالبتكاااار  يجاااب أ دير المبااادع  مااا ال  

التطاااوير، والمااادير المبااادع عامااال  والتجدياااد فاااي نفاااوس العااااملين، اإلباااداع يقاااود إلاااى التجدياااد و 
 رئيسي لنجاح المنظمة. 

 سمات القائد المبدع: -2
ع ثالثاة أناوا  لىيمكن تصنيفها إقائد المبدع ومع تعدد السمات والصفات الشخصية لل 
 :(9-12)هى

 السمات الشخصية: -1
الااادافع لإلنجااااز: وذلاااك علاااى اعتباااار أن القائاااد الفعاااال هاااو الاااذي يوجاااه طاقاتاااه  -أ 
مرها فااي تحقيااق الغايااات االسااتراتيجية التااي تسااعى المؤسسااة إلااى تحقيقهااا، والاادافع ويسااتث

، واإلصارار هاد الطموح والرغبة فاي باذل الج لإلنجاز يتطلب سمات وخصائص تتمثل في
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العزيمة، والمبادأة، حيث أن اإلنجاز بدرجة عالية يحقق نوعًا من الرضاء فاي إتماام وقوة 
 التحدي وتطور طرق أفضل لألداء.المهام التي تتطلب قدرًا من 

القااادرة علاااى حااال المشاااكالت: فمااان الصااافات األساساااية فاااي القائاااد الفعاااال هاااى  -ب 
الضاارورية لحاال المشااكلة لباادء ثابااة نقطااة ابمقيق والوصااف الصااحيح للمشااكلة التحديااد الااد 

إلاااى جاناااب التمتاااع بدرجاااة مااان الاااذكاء فاااي التعامااال ماااع المشاااكالت، فالقائاااد الاااذي يتمتاااع 
 الذكاء يمكنه تصميم خطط واتخاذ قرارات أكثر فعالية. بدرجة من

ًا وواثقًا فاي نفساه وفاي الثقة بالنفس: فمن الضروري أن يكون القائد المبدع واقعي -جا
 دارية سريعة التغير.يئة إاته في ظل برسمما

الرقابااة الذاتيااة: فالقائااد الفعااال واالسااتراتيجي المباادع ينبغااي أن يتمتااع بقاادر ماان  -د 
األمار الاذي ، بة الذاتية تجعلاه يادرك ضارورة التعامال ماع أساباب اإلخفااق فاي األداءالرقا

ن ا يكو ي األداء بمف وعالج الخللارات التصحيحية ينعكس في سرعة التعامل واتخاذ القر 
 له األثر اإليجابي في تحقيق الرؤية االستراتيجية للمؤسسة.

غااي أن يكااون ملمااًا بالمعرفااة بطبيعااة الكفاااءة الفنيااة: بمعنااى أن القائااد المباادع ينب -ها
الجوانااااب الفنيااااة للموقااااع والوظيفااااة التااااي يشااااغلها ويشاااارف عليهااااا، والساااايما عناااادما يقااااود 

 مجموعة من المتخصصين.

االسااتراتيجي ينبغااي أن يكااون قااادرًا قباال اآلخاارين: فالقائااد  قااة ماانصااداقية والثلما -و 
ين فريااق العماال أو العاااملين، إلااى علااى تهيئااة البيئااة اإلداريااة ماان النزاعااات والصااراعات باا 

جانااب قدرتااه علااى إدارة نزاعااات العماال والصااراعات علااى مسااتوى فريااق العماال والعاااملين 
 قة من قبل اآلخرين.والث ه المصداقيةسبفافية ونزاهة وعدالة مما يكبش
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الفهم المتعمق لألشخاص واألشياء: فالقائاد الفعاال ينبغاي أن يادرك باأن حاجاات  -ز 
 ..ألشخاص متغيرة ومتعددة ومتدرجةومتطلبات ا

القااادرة علاااى التعامااال فاااي ظااال الضاااغوط: ففاااي ظااال طبيعاااة المتغيااارات المحيطاااة  -ح 
قع يعمل القائد في بيئاة شاديدة المتو الخارجي من و سواء على المستوى الداخلي أباألداء 

مواجهاة التنافساية، ومان ثام فينبغاي أن تتاوافر فاي القائاد االساتراتيجي المبادع القادرة علاى 
المواقاف التااي تتطلاب منااه معالجاة المواقااف والحاجاة إلااى اتخااذ قاارارات صاائبة فااي وقاات 

 قصير.
القياااادة  صاافات  ين يمثاال أحااد وساا خاارين: فالساالوك الااداعم للمرؤ دعاام ومساااندة اآل -ط 

الفعالة، ويتطلب ذلك توجيه الثناء والتشجيع للمرؤوسين حيث أن ذلك يساعد على زياادة 
 إنتاجيتهم.

تشجيع مشااركة اآلخارين فاي السالطة والمسائولية: فالقائاد الفعاال المبادع هاو مان  -ى
ة تسااعد ركالتي يعمال معهاا، فهاذه المشاايسعى لمشاركة اآلخرين من أعضاء المجموعة 

 ع درجة ثقة أعضاء المجموعة في قدراتهم.ارتفافي 
 ية:نالخصائص الف -2
فكاار الجديادة فاي وقات محاادد، وتتمثال فاي القادرة علاى إنتااج أكبار قادر مان األ 

والمرونة في التفكير، والقدرة على تغييار اتجااه التفكيار بساهولة، لكاي يساتطيع التكياف 
ماط أوسع وأشمل قبل التوصال في أنيم األفكار تنظ ظروف المتغيرة، والقدرة علىمع ال

التحليـل من خالل التخيل والتأليف والتركيـز والبنـاء و  .إلى بناء نموذج التفكير الجديد
والخــروج الــدائم عــن المــألوف بتبنــي فكــر كســر اإلطــار والتفكيــر  ،وإعــادة التنظــيم

ــاذا؟ وكيـــف؟ وإدراك العال ــة لمـ ــة ابطريقـ ــين الطريقـ ــرة بـ ــة المباشـ ــي قـ ــا لتـ ــر إليهـ ينظـ
واالعتمـاد علـى التفكيـر التباعـدي،  ،قبل بين مـا سـيكون عليـه المسـتقبل فعـالً للمست
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ــيأالــذي يقــوم علــى التشــعب، و  س هنــاك طريقــة أو حــل واحــد صــحيح للمشــكلة نــه ل
 .(34-16)واالستقالل في التفكير

 الخصائص المعرفية: -3
مجال كل جديد في على رغبته الدائمة في اإلطالع  وتتمثل هذه الخصائص في  

عمله، بل ويتجاوز حدود عمله لتحصيل المعرفة بوجه عام، إن القائد المبدع يقدر غالبًا 
ا أحد أهم الموارد األساسية للمنظمة، وأن القائد المبدع يجب أن يكون قيمة المعرفة، وأنه

رص بالمعرفاااة وتحصااايلها، بااال ويحااا  نموذجاااًا لكااال العااااملين داخااال المنظماااة فاااي االهتماااام
مكن المنظماة مان االساتفادة تداخال المنظماة نظاام إلدارة المعرفاة لتا يكاون ذلك علاى أن ك

  .منها، والعمل على تطبيقها بالفعل
 لقدرات اإلبداعية لدى القائد المبدع:ا -4
يمااا ن أهام القاادرات اإلبداعياة التااي يجااب أن تتاوافر فااي القائاد المباادع فو ويحادد الباااحث 
 :(389،388-22)يلي

: بمعنى اإلحساس بالمشاكلة Sensitivity to Problemsس للمشكالت لتحسا -أ 
دياادها تحدياادًا دقيقااًا ورؤيااة الكثياار ماان المشااكالت فااي الموقااف الواحااد رؤيااة واضااحة وتح

  ا.والتعرف على حجمها وجوانبها وأبعادها وآثاره

ل علاااى إنتااااج أكبااار قااادر مااان : إن الطالقاااة هاااى قااادرة العامااا Fluencyالطالقاااة  -ب 
ظ ذات المعااااني، والتوصااال إلاااى أفكاااار تااارتبط بفكااارة ماااا، وإنتااااج أللفاااار والجمااال وافكاااااأل

 تصورات ترتبط بموقف ما في فترة زمنية محددة.
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: إن العامل المبدع ال يفكار بأفكاار المحيطاين باه بال إناه Originalityاألصالة  -جا
متضااامنة  وغيااارمرتبطاااة بتكااارار أفكاااار ساااابقة قاااادر علاااى اإلتياااان بأفكاااار جديااادة وغيااار 

 الشائعة، بشرط أن تكون ذات قيمة على مستوى الفرد أو المؤسسة أو المجتمع.فكار لأل

د بهااا النظاار إلااى المشااكلة ماان عاادة زوايااا، إلنتاااج : ويقصاا Flexibilityالمرونااة  -د 
ر ثابتاااة، أكبااار عااادد مااان األفكاااار المختلفاااة والمتميااازة، وعااادم التفكيااار داخااال حااادود وأطااا 

 .للوصول إلى الجديد 

التفكيار فاي  فيالتجاه ومواصلته: يتضمن فكرة استمرار العامل على االمحافظة  -ها
  .المشكلة لفترة طويلة حتى الوصول لحلول جديدة

: تعنااي ماادى شااجاعة العاماال فااي تعااريض نفسااه Risk-takingقبااول المخاااطرة  -و 
 كاااارهت ظاااروف غامضاااة والااادفاع عااان أفللفشااال أو النقاااد وتقاااديم تخميناااات أو العمااال تحااا 

يقصاااد بهاااا أخاااذ زماااام المباااادرة فاااي تبناااي األفكاااار واألسااااليب الجديااادة يضاااًا الخاصاااة، وأ
  .والبحث عن حلول لها

: التحليااال هاااو القااادرة علاااى تفتيااات (Synthesis)والاااربط  (Analysis)التحليااال  -ز 
 بعض، وتفسير ذلك.المركبات إلى عناصرها األولية وعزل هذه العناصر عن بعضها ال

  ثةثالالخطوة ال
 ديري المدارس االبتدائية داء متطوير أ

 تطوير أداء مدير المدرسة االبتدائية: - 1

ل المعلاام أو المااتعلم بحاجااة إلااى إدارة تربويااة إن عمليااة اإلبااداع سااواء ماان قباا     
ر للمعلاام والمااتعلم بيئااة تتصااف وتااوف ،كاال عناصاار العمليااة التعليميااةواعيااة تحتضاان 
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وجااد ماان اإلمكانيااات الماديااة والبشااارية وت ،ةر الجديااادفكااابالمرونااة واالنفتاااح علااى األ
عي والمياول لادى ساتثمار التفكيار اإلبادا الوتقنيات الاتعلم الحديثاة للمدرساة ماا يؤهلهاا 

م يم والااتعلعمليااة التعلاا  وتصاابح ،بحيااث تصاابح المدرسااة بيئااة جاذبااة لهاام ،المتعلمااين
معلوماات ين المهمة تلقا م بة لفترة طويلة من الزمن تقو متعة لديهم، ولقد ظلت المدرس

واسترجاعها لألبناء، وتلاك مهماة أضاعفت بشاكل كبيار مان نماو القادرات العقلياة عناد 
أفااااراد غياااار قااااادرين علااااى العطاااااء وإفااااادة مجااااتمعهم بالشااااكل  الطلبااااة، وجعلاااات ماااانهم
 (.93-15)المطلوب في المستقبل

 مسائولية لينقاادة ترباويين علاى أنهام مسائو المدارس باعتباارهم  ءوُينظر إلى مدرا 
عاان األداء المدرسااي، وتحقيااق األهااداف المدرسااية، ولااذا يجااب أن تتااوفر فاايهم ماان  تامااة

 ذلك. السمات والصفات ما يضمن تحقيق

هااا، فااي ضااوء ءافااي األعمااال التااي يسااتطيع الفاارد أديتمثاال جااوهر األداء و 
ا كاان وإذط ارتباطاًا وثيقاًا بالادور، محددات الدور، فاألداء الذي يقاوم باه الفارد يارتب

و مجموعااة األعمااال التااي يكلااف الفاارد أن يقااوم بهااا، ولكاان األداء هااو مااا دور هاا الاا 
ام التااي يكلااف بالقيااام بهااا، واألداء علااى يسااتطيع الفاارد أن يقااوم بااه ماان هااذه المهاا 

مستوى الفرد يتمثل في األعمال التي ينجزها الفارد، وعلاى مساتوى المؤسساة يتمثال 
 ؤسسة.هذه الم زهاالتي تنج والخدمات إلنتاجيةفي ا

إن الاادور هااو مجموعااة الوظااائف والمهااام المنصااوص عليهااا فااي القااانون أو فااي  
يفي للفرد، بينماا يمثال األداء ماا يقاوم الشاخص بانجاازه الالئحة، والتي تحدد اإلطار الوظ

ولكاان األداء  ،وأدائااه بالفعاال، فالاادور واحااد لجميااع األفااراد الااذين يشااغلون نفااس المنصااب 
 انات والمهارات.اإلمكلقدرات و ف امختلف باختال
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ويشااير األداء إلاااى درجااة إنجااااز المهاااام التااي تشاااكل أو تكااون وظيفتاااه، ويعكاااس  
ل لمتطلبات عمله، إذ غالبًا ما يتم الخلط باين األداء وباين الجهاد الاذي مدى إنجاز العام

بيل ى سا لاداء يركاز علاى النتاائج، فعلا يشير غالبًا إلاى الطاقاة المبذولاة، لاذلك فاإن قيااس ا
يبذل التلميذ جهادًا كبيارًا فاي االساتعداد لالمتحاان، ولكناه ماا يازال يحصال علاى  ال قد المث

 .(275-31)درجات ضعيفة

 سفة تطوير األداء:فل -2
فلسفة األداء على أنه يجب على كل عامل في أى مؤسسة أن يستمر في  تركز 

ة ة كليااا إطاااار خطااا  فاااي قاااويم إلاااى الفتااارة التاااي تليهااااتحساااين أدائاااه الشخصاااي مااان فتااارة الت
لتطوير أداء كل العااملين داخال المؤسساة، وتعتبار إدارة األداء حاسامة فاي هاذه العملياة، 

ة تحقيااق األهااداف، وتقااويم األداء وتطااويره فااي إطااار نظااام موحااد فهااى تؤكااد علااى أهمياا 
 .(189-5)ةشامل لدعم أداء العاملين لتحقيق األهداف االستراتيجية للمؤسس

نهجياااة التحساااين المساااتمر )كاااايزن( كماااا يساااميها  أو م   المساااتمر   ساااين وُيعاااد مااادخل التح  
التوجيهااات الحديثاااة التاااي  الاابعض مااان أشااهر المراحااال التااي تتباااع لتحساااين األداء. وُتعااد إحااادى  

و  القت اهتمامًا كبيرًا من المعنيين بالممارسات التربوية، سواء فاي الناواحي القيادياة أو اإلدارياة أ 
تقاوم علاى التطاوير والتحساين المساتمر للعملياة  حياث    التعلايم، ات  األكاديمية فاي مختلاف مؤسسا 

ن المدرسااة االبتدائيااة تعااد  إ ث  التعليميااة ماان خااالل القااائمين والعاااملين بهااا علااى حااد سااواء، وحياا 
إحدى أهام المؤسساات التعليمياة التاي تاؤثر فاي كال مراحال التعلايم التاي تليهاا، ولماا كانات أدوار  

ؤثرة فاااي وفااااء المدرساااة بأدوارهاااا، وتحقيقهاااا  ر المااا م العناصااا أهااا   ديري المدرساااة االبتدائياااة مااان مااا 
ن للنهاوض باأدوار مااديري  ألهادافها، كانات هاذه المحاولاة ماان الباحثاة فاي توظياف منهجيااة كاايز 
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المدرسااة فااي تلااك المرحلااة التعليميااة، مواكبااة المسااتجدات وتجااارب األماام التااي حققاات نجاحااات  
 وأساليب.  يجيات ن استرات ا م ل تطبيقهم لها وما تمخض عنه هائلة من خال 

وتقوم منهجياة التحساين المساتمر علاى ضارورة اإليماان باأن أى عمال ياتم داخال  
أى عمال ياتم إنجاازه الباد أناه يحتاوى علاى نسابة أن إلاى جاناب المؤسسة يمكن تحسينه، 

ماااًا، وتحقياااق مااان الهااادر، وماااع التحساااين المساااتمر للمؤسساااة ياااتم تالشاااي هاااذا الهااادر تما
جانااب ضاارورة اإليمااان أن هااذا التحسااين المسااتمر ال  ، إلااىي األداءر فاا التحسااين المسااتم

ي اإلنسااان ماان مرحلااة حتااى ينتهااي أباادًا، فالتحسااين سلساالة متصاالة الحلقااات، مااا أن ينتهاا 
 يبدأ في المرحلة التي تليها.

المتفاااقم    لقااد أصاابح التحسااين المسااتمر ضاارورة ال مفاار منهااا أمااام السااياق التنافسااي  
ثال ذلاك التغييار التادريجي المساتمر الاذي تتبنااه المؤسساة  هو يم اليوم. ف سة  الذي تعيشه المؤس 

م منافساااايها. إن هااااذا المسااااتوى  بهاااادف تحسااااين أدائهااااا بالشااااكل الااااذي يجعلهااااا األفضاااال أمااااا 
المرغااوب ماان األداء العااالي كااان بإمكااان المؤسسااة تحقيقااه فااي الماضااي ماان خااالل تركيزهااا  

حااادة المنافساااة وسااارعة التغييااار  وماااع    ماااا الياااوم ، أ جاااودة منتجاتهاااا وخااادماتها فقاااط علاااى مراقباااة  
ودتهااا  وتعقااده اصاابحت المؤسسااة ملزمااة بالتوجااه نحااو التحسااين المسااتمر لعملياتهااا لضاامان ج 

وفعاليتهااا، باعتبارهااا مصاادر توليااد القيمااة المضااافة، وعلااى مسااتواها تلبااي الحاجااات والرغبااات  
 .(94-81)تهم وى تطلعا مست بائن بالشكل الذي يرقى إلى  المتنامية والالمتناهية للز 

ويااؤدي التحسااين المسااتمر إلااى تحقيااق مفهااوم الجااودة الشاااملة داخاال المؤسسااة،  
نعايش فياه، عصار ة جديادة تتفاق ماع متطلباات العصار الاذي "وهو مفهوم يشير إلى ثقاف

االساتمرار فاي  التطورات التكنولوجية والعمليات السريعة والمتالحقة، عصر ال يكتاب فياه
رًا على أن يحقق الرضا الكامل للعمالء، وذلك من خاالل ن قاد  من يكو إال عالم األعمال
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دة المنتج أو الخدمة المقدمة له، تطبيق معايير متفق عليها مسبقًا، ليس فقط لضمان جو 
ولكاان أيضااًا لضاامان جااودة العمليااات التااي يااتم ماان خاللهااا المنااتج سااواء كااان سااالعة أو 

 .(193-10)خدمة"

للحصاول علاى الميازة التنافساية، وقاد أدى  يجياً  استراتحاً لقد اصبحت الجودة سال 
ى تبنااي فلساافة إدراك أهميااة الجااودة كسااالح اسااتراتيجي للحصااول علااى مياازة تنافسااية علاا 

إدارة الجاااودة الشااااملة. وهاااى فلسااافة قائماااة علاااى اسااااس مجموعاااة مااان األفكاااار الخاصاااة 
ت هااا ذاة ووظائفنظماا ا عمليااة دمااج جميااع أنشااطة المبااالنظر إلااى الجااودة علااى أساااس أنهاا 

العالقة للوصول إلاى مساتوى متمياز مان الجاودة، وتصابح مسائولية كال فارد فاي المنظماة 
 .(14-4)مما يرفع أداء المؤسسة

 أهمية تطوير أداء مديري المدارس االبتدائية: - 3
مؤسسااااات يسااااهم تطااااوير أداء مااااديري الماااادارس االبتدائيااااة فااااي االرتقاااااء بااااأداء ال 

ك من خالل تقديم اآلراء والمقترحاات التاي تسااعد ، وذلستوياتهاف مالتعليمية على اختال
ا من التغلب علاى المشاكالت على النهوض بإدارة المؤسسة، وتمكين األفراد العاملين فيه

التاااي تاااواجههم، وتحساااين مساااتوى أدائهااام، وتجدياااد خبااارتهم وتنميتهاااا، وتقاااديم المعلوماااات 
ح، والتنسايق باين جهاود الصاحياالتجااه فاي زماة لحسان ساير العمال، ودفعاه والبيانات الال

األفااراد العاااملين معااه، بحيااث تسااتطيع هااذه الجهااود أن توجااه نحااو غايتهااا المنشااودة فااي 
قيااق األهااداف المرجااوة منهااا، وبااذلك فااإن القيااادة اإلداريااة تلعااب دورًا بااارزًا فااي تحقيااق تح

ساااتوى ردي والمالفااا بمساااتوى األداء علاااى المساااتوى أهاااداف المؤسساااة التعليمياااة، واالرتقااااء 
 .(15-2)المؤسسي
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ويحتاااج االرتقاااء باااألداء المدرسااي إلااى تااوفر العالقااات اإلنسااانية التااي تقااوم بااين  
ماعة نتيجة التفاعل االجتماعي، ومن ثم فهى مهمة في مجال اإلدارة باعتبارهاا أفراد الج

زمالئااه  مااع ق قدراتااه واسااتعداداته للعماالالوساايلة الفعالااة فااي تحريااك دوافااع الفاارد، وإطااال
الفرياااق، بهااادف تحقياااق أهدافاااه وأهاااداف الجماعاااة وأهاااداف المدرساااة التاااي يعملاااون باااروح 

 .(58-7)بها

ألداء إلاى ظهاور ماا يسامى باليقظاة الذهنياة، واليقظااة وتاؤدي عملياة تطاوير ا 
رد الذهنياااة فاااي مفهومهاااا العاااام تشاااير إلاااى حالاااة مااان الاااوعي الحساااي الاااذي يجعااال الفااا 

 لاة لصاقل التوقعاات وتمييزهاا بنااءي محاو يه، فا ي يعمل فالذمنفتحًا وحساسًا للمحيط 
لساياق وسابل على التجارب، وخلق معااني ال مثيال لهاا لألحاداث، وتقادير أكثار دقاة ل

التعامااال معاااه، وتحدياااد أبعااااد جديااادة لتحساااين األداء الحاااالي والمساااتقبلي عبااار إدراك 
عات ن اإلباااادا ة ماااا اقها وتلبيتهااااا، وتااااوفير سلساااالاحتياجااااات المجتمااااع، ومحاولااااة اسااااتب

 .(194-21)لتنظيمية وأفكار جديدة غير مألوفة ووضعها موضع التنفيذا

 أهداف تطوير األداء: -4
 داء إلى تحقيق العديد من األهداف من أهمها ما يلي:يهدف تطوير األ 

نظيماي يساعد تطوير أداء مديري المدارس بدرجة كبيرة على تحقياق التطاوير الت 
 :(13-19)للمؤسسة لما يلي

ر التنظيمي يقوم على أسس علمياة مخططاة، واساتراتيجيات لالساتفادة لتطويإن ا -1
 ادرات المفاجئة والعشوائية.من اإلمكانات المتاحة، وال يقوم على المب
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إن التطااااوير التنظيمااااي عمليااااة شاااااملة لكاااال ماااان العاااااملين والهياكاااال التنظيميااااة،  -2
 .عمالتنفيذ األة لسات، وكافة الوسائل المطلوبواإلجراءات والسيا

 إن التطوير التنظيمي جهد مستمر قد يستغرق غالبًا وقتًا طوياًل. -3

يااا للتطااوير التنظيمااي، ألن مشاااركتها والتزامهااا أهميااة مشاااركة ودعاام اإلدارة العل -4
ي بالهاااداف التطويريااااة يضاااامن الاااادعم والتأييااااد لبرنااااامج التطااااوير، ويساااااعد علااااى التصااااد 

 لمقاومة التغيير.

ية مستقبلية للمنظمات، ويقصد بها هنا صورة للمساتقبل لى رؤ لتطوير عي ايحتو  -5
 اإلنساني فيها.الذي ترعب أن تكون عليه المنظمة، وهذا يشمل العنصر 

يركااز التطااوير علااى فاارق العماال، فهااو يهااتم بإنشاااء فاارق عماال متماسااكة لتحقيااق  -6
 دة.محد ن رؤساء ومرؤوسين لهم مهام العمل في المنظمات، وهى مكونة م

 تطوير أداء مديري المدارس االبتدائية:ليات آ -4
االبتدائيااة تتعادد اآللياات التاي يمكان أن تسااهم فاي تطاوير أداء ماديري المادارس  

في دولة الكويت، خاصة إذا نظرنا إليها فاي ضاوء مادخل القياادة اإلبداعياة، الاذي يصال 
درات ل القااا ه علاااى صاااقدرتااا التمياااز واإلباااداع مااان خاااالل ق بالمااادير والعااااملين إلاااى مساااتوى 

 درسة ومن أهم هذه اآلليات ما يلي:والمهارات الشخصية والفنية لمدير الم

 التعليم التنظيمي: -1
بااالتعليم التنظيمااي داخاال أيااة منظمااة أن تقااوم المنظمااة بااالتخطيط لباارامج  يقصااد  

ه المنظماااة علاااى اخاااتالف مساااتوياتتعليمياااة تتسااام باالساااتمرارية تقااادم لكافاااة العااااملين فاااي 
ية، وذلك من أجل االرتقاء بالمهارات والقدرات، والتحسين المساتمر ألداء لوظيفدرجاته او 



- 223  - 
 
 

 

 

 

 

 

 

حساين أداء المؤسساة، وهاو ناوع مان التعلايم المساتمر، العاملين. األمر الاذي ياؤدي إلاى ت
 وصااااورة ماااان صااااوره، تلجااااأ إليااااه المؤسسااااات والمنظمااااات لمساااااعدتها علااااى تحسااااين أداء

لمنظمة على تحقيق الميزة التنافسية علاى دعم امن أجل  ظمةالعاملين وتحسين أداء المن
 المستوى المحلي وربما العالمي.

تأسايس قاعادة للتطاوير فاي المؤسساة، وتحدياد  وتأتي أهمية الاتعلم التنظيماي فاي 
قاومة العناصر المرتبطة بالتطوير واستعراض أنواع ومراحل التغيير وكيفية التعامل مع م

تلجااأ إلااى تبنااي ماادخل أو أكثاار كأساااس تبنااي ظمااات ماان المن ديااد التغيياار، وحيااث إن الع
ومنهاا  -أشاكالهاعليه خططها التطويرياة، فاإن المتتباع لماا يجاري فاي المؤسساات بجمياع 

يظهر لنا جميعًا بأن هذه المنظمات تكون في حالة تغيير مساتمر،  -المؤسسات التربوية
و وضع أداء ومنافسة ها نحوير يدفعتط ذا التغيير المنظمة إما إلىشئنا أم أبينا، ويقود ه

أفضاال ماان وضااعها الحااالي أو يضااعفها فااي مواجهااة البيئااة الخارجيااة لهااا ويعجزهااا عاان 
بااات المسااتفيدين ماان خاادماتها، وهنااا يباارز دور قيااادة المنظمااة واألفااراد العاااملين تلبيااة رغ

 فيها بالتأثير على التغيير الحاصل بها.

 لذاكرة التنظيمية:ا -2
ماااان أدائااااه تساااااعد ماااادير المدرسااااة علااااى أن يطااااور التااااي اآلليااااات هاااام إن ماااان أ  

نظيمياااااة"، فالاااااذاكرة المدرساااااي، ويرتقاااااي بمهاراتاااااه وإمكاناتاااااه هاااااو ماااااا يسااااامى "بالاااااذاكرة الت
التنظيمية تمثل المخزون المعرفي والخبري لدى المنظمة، فلقد تراكمت المعرفة والخبارات 

هااذه الفتاارة أصاابح خااالل منظمااة، و ال ماادار عقااود طويلااة عاشااتها هااذهلاادى المنظمااة علااى 
لاادى المنظمااة معرفااة خاصااة بهااا، وبمعاادالت تطورهااا وتطااور إنتاجيتهااا وأدائهااا، وكااذلك 
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لخبرات الفنية واإلدارية، وكل ذلك يمثل مرجعية مهمة للغاية تساهم فاي تطاوير تراكمت ا
 أداء مدير المنظمة وكذلك أداء العاملين معه.

تصبح منظمة متعلمة، عليها القيام تمر و علم المسالتكى تسير المنظمة باتجاه ول 
ا فاااي الوقااات ذاكااارة تساااجل فيهاااا جمياااع عملياتهاااا التعليمياااة وكيفياااة االساااتفادة منهااا بإنشااااء 

الحاضر والمستقبل، كما تسجل فيها التجارب الناجحة والفاشلة من أجل حفظها وضمان 
فياه معرفاة تخازن دع الاذي ساتو لذاكرة التنظيمية بأنها المعدم فقدانها وضياعها، وتعرف ا

المنظماااة، أى أناااه يحفاااظ جمياااع األماااور ذات العالقاااة باااالتعلم التنظيماااي، كماااا ياااتم حفاااظ 
ئق واألنظمااة والتعليمااات والقااوانين ووثااائق جميااع العمليااات الخاصااة بعماال الملفااات والوثااا

ال ر( هذا المستودع فاإن مؤشار د المنظمة، وكلما كانت المنظمة فعالة في استخدام )تذك
 .(156-1)تنظيمي، وعلى الفعالية العالية أيضاً لم العلى التع

 بيئة مدرسية مبدعة: بناء -3
شااكل مباشاار فااي تطااوير أداء ماادير المدرسااة وكااذلك  إن ماان العواماال التااي تساااهم ب    

ين معااه علااى  أداء المعلمااين باال وأداء اإلداريااين فااي المدرسااة هااو قاادرة ماادير المدرسااة والعااامل 
عم كااال السااالوكيات المبدعاااة، وتااادعم كاااذلك كااال القااايم  ز وتاااد بدعاااة تعاااز ة م بنااااء بيئاااة مدرساااي 

ثقافاة المدرساة اإليجابياة التاي تادعم    واألعراف والتقاليد التي تشجع على اإلباداع والتمياز، إنهاا 
 اإلبداع وكل ما يؤدي إليه. 

ت التااااي تااااتم داخاااال وتعنااااي البيئااااة المدرسااااية المبدعااااة تلااااك التااااأثيرات والتفاااااعال 
دير المدرساااة والمعلماااين واإلدارياااين بااال والطاااالب علاااى مااان مااا  تحفاااز كااال لتااايالمدرساااة وا

العمال يباذل قصاارى جهاده مان  اإلبداع في أفكاارهم وسالوكياتهم، وأن كال فارد داخال بيئاة
أجاال تحقيااق مسااتوى التميااز واإلبااداع، ويسااود المؤسسااة رغبااة كبياارة فااي العماال الجماااعي 
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فرصاة ألن ياتعلم كال فارد يعطاي هاارات، و الميادعم قادرات األفاراد، وينماي التعاوني الذي 
 داخل بيئة المدرسة من زمالئه اآلخرين.

 :نظام إلدارة المعرفة داخل المدرسة دوجو  -4
المؤسسااات المتحضاارة المتقدمااة هااو وجااود نظااام إلدارة إن ماان أهاام مااا يميااز  

ع المؤسساة، وجعلهاا متاحاة لجميا المعرفة يسمح بسهولة تداول المعرفة ونشرها داخل 
 سهولة تامة. ها فيعاملين بال

مااوردًا أساساايًا ومكونااًا هامااًا ماان مكونااات األصااول غياار الماديااة تعتباار المعرفااة و  
عمااار الحديثااة، خاصااة فااي ظاال ساايادة االقتصاااد المبنااي علااى المعرفااة، فااي منظمااات ال

ري فيااه أساااس التميااز ومصاادر والقااائم علااى التكنولوجيااا الحديثااة، والااذي يعااد المااورد البشاا 
  .تكاراع واالبإلبد ا

 نتائج البحث: توصل البحث للعديد من النتائج من أهمها:
قري لتطوير هذه المؤسسات إن القادة في هذه المؤسسات يمثلون العمود الف -

واالرتقاء بها، وهذا يفرض على المسئولين ضرورة العمل على تنمية مهارات القادة في 
ن لدى هؤالء القادة القدرة ى يكو ائية، حتبتدومن بينها قادة المدارس اال هذه المؤسسة،

 على قيادة التطوير والتحسين المستمر في هذه المدارس.

ل المؤسسات، يتطلب إدخال أنماط قيادية جديدة، لديها إن تطوير القيادة داخ -
ديدة تأتي القيادة القدرة على تلبية متطلبات العصر، ومن بين هذه األنماط القيادية الج

قيادة، أو مدخاًل من المداخل الحديثة التي يمكن األخذ بها دة للظرية جدية كناإلبداعي
 ل المؤسسات.من أجل تطوير القادة، وتطوير أداء القادة داخ
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إن القائد المبدع داخل المؤسسة يستطيع أن يقوم بدور مهم في تنمية اإلبداع  -
يم وتقد ر جديدة،أفكانيًا، ودعم قدرتهم على طرح لدى العاملين معه، وتنميتهم مه

 حلول ابتكارية إبداعية للمشكالت التي تعاني منها المؤسسة.

ية إبداعياااة، محفااازة لإلباااداع لااادى كااال القائاااد المبااادع يساااتطيع أن ياااوفر بيئاااة مدرسااا  -
ادياة العاملين في المدرسة، وداعمة للتحول من األنماط القيادية التقليدية إلى األنمااط القي

 الحديثة.

ات التي يجب أن يتوقف عندها المدير العصري القدر مهارات و ف للال يوجد سق -
اء بمهاراته للمدارس، بل يجب أن يتوافر لدى الطموح غير المحدود في االرتق

 .ومهارات العاملين معه

للقائد المبدع دور كبير في تطوير أداء المدرسة كلها، من خالل تطوير أداء  -
 املين معه.جميع الع

نهائية لجهود كل العاملين داخل المجتمع لة السي المحصلمدر يمثل األداء ا -
 لمدرسة.المدرسي، وأن تطوير األداء يعد أحد المسئوليات األساسية لمدير ا
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