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 امللخص

املعايير التربوية الختيار القيادات إلى تعُرف التهدف الدراسة  

اإلبداعية وتحدياتها وأثرها على املستقبل، للخروج منها بمقترحات 

وإجراءات تساعد على اختيار القيادات اإلبداعية، من خالل 

تحليل ومراجعة البحوث والدراسات السابقة واألدبيات التربوية 

تمد تعو ة. التي تناولت املوضوعات ذات الصلة بالدراسة الحالي

الدراسة الحالية تحليل األدبيات التربوية التي تداولت املوضوع من 

ة، ـــــــــــــات السابقـــــــــخالل املنهج التحليلي. وفي ضوء نتائج الدراس

معايير تربوية الختيار القيادات  مجموعةالدراسة الراهنة  قدمت

لخصائص اإلبداعية ارتكزت على خمسة معايير هي: املهارات وا

الشخصية، واملؤهالت العلمية وخبرات العمل، واألخالق، 

عدة توصيات أهمها: بالدراسة  وخرجتوالتقويم، والكفايات. 

ضرورة تطوير معايير اختيار القيادات التربوية بشكل مستمر؛ 

بحيث تواكب املستجدات والتطورات واملتغيرات، وعقد برامج 

رات لتربوية؛ لتواكب التطو تأهيلية وتدريبية مستمرة للقيادات ا

والتغيرات العاملية مثل: أخالقيات القيادة، واملهارات اإلدارية 

 الحديثة، وفن القيادة، ومتطلبات اإلبداع واالبتكار في العمل.

 .معايير تربوية، القيادات اإلبداعية الكلمات املفتاحية:

 

 
 

Abstract 
 

The study aims to define the educational criteria for 

choosing creative leaders: their challenges, and their 

futuristic impact; to create proposals and procedures 

that help in selecting creative leaders. The current 

study differs from previous studies in the 

methodology of the study, as the current study is 

through the analytical method in terms of analysis 

and reviewing of previous research, studies, and 

educational literature. In light of the results of 

previous studies, the current study proposes 

educational criteria for selecting creative leaders 

based: namely skills, personal characteristics, 

academic qualifications, work experience, ethics, 

evaluation, and competencies. The study has 

recommended to staying up to date and holding 

continuous rehabilitation and training programs for 

educational leaders in order to keep pace with 

global developments and changes: leadership 

ethics, modern management skills, leadership, 

creativity, and innovation. 

Keywords: Educational Standards, Creative 

Leaders. 
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 مقدمة

ائل والرستسعى املؤسسات التربوية إلى تحقيق الرؤى 

واألهداف التربوية، للوصول إلى املخرجات ذات الكفاءة الداخلية 

والخارجية العالية والتي تكون قادرة على بناء املجتمع والعطاء 

ومواجهة التحديات املعاصرة التي تتنامى في ظل الثروة في الجانبين 

 املعرفي والتكنولوجي، فالتربية في جوهرها معنية ببناء أفراد قادرين

على التعامل بشكل إيجابي مع التحديات املعاصرة في الحياة، 

وا داد أفراد فاعلين؛ ليكونوأهداف العملية التعليمية تقوم على إع

مواطنين صالحين في املجتمعات، وقادرين على تحقيق و  أعضاء

أهداف املجتمع، وتحقيق العائد األكبر على الفرد نفسه وعلى 

 املجتمع بأسره.

عام هو اإلنسان املسؤول الرئيس عن  والقائد بشكل

تخطيط عمل املوظفين وواجباتهم ومهماتهم، فهو الذي ينسق 

بينهم، ويخطط ويرسم لهم الطريق، ويسهم في اختيار العاملين 

 .
ً
 وفنيا

ً
يعد  ماكتحت إدارته، والعمل على تأهيلهم وتدريبهم مهنيا

رارات، الق القائد التربوي هو من يقوم بتوجيه التعليمات، وإصدار

ومراقبة عمل املوظفين، ومتابعة إنجازاتهم، وتقييم أدائهم 

هداف ها باأل الوظيفي، وتقييم النتائج الفعلية لعملهم ومقارنت

 .هاقوالتأكد من درجة تحق

تعد عملية اختيار القيادات التربوية من أهم وأخطر و 

 ةالعمليات اإلدارية على اإلطالق، فالقائد التربوي هو باني شخصي

القادة املستقبليين، ومخطط السياسات، وموجه املجتمع، ومن 

 وضع املعايير واألسس املناسبة الختيار
ً
القيادات  الضروري جدا

 للقادة املستقبليين )السعود، 
ً
التربوية حتى نضمن بناًء صحيحا

2020 .) 

الختيار الصحيح املتقن للمرشحين للوظائف كما أن ا

األهمية للمؤسسة التربوية التي يعملون بها، القيادية أمر في غاية 

حيث أنها تضمن وجود الشخص املناسب في املكان املناسب، مما 

يترتب على ذلك رفع الكفاءة في األداء، وتحقيق رسالة املؤسسة 

 لقواعد 
ً
بفاعلية وكفاءة، وتكمن أهمية عملية االختيار وفقا

رجوة، افها املومعايير معينة، تستطيع املؤسسة بذلك تحقيق أهد

 والتعامل مع املشكالت التي تواجهها بكفاءة وفاعلية )شافي،

2010.) 

 مشكلة الدراسة: 

إن اختيار القيادات التربوية ذو أهمية بالغة نتيجة الوعي 

بأهمية التربية والتعليم في تكوين شخصية إنسان املستقبل، وهذا 

ا ووعيهاإلدراك متأصل ومتجذر في ثقافة املجتمعات العربية 

مواجهة  مركزية في اري لذاتها، فالتربية تعّد مسألةالتاريخي والحض

كل التحديات، وإن أي فشل في تحقيق أهدافها يعني الفشل في 

إعداد املوارد البشرية وتنميتها وما يرتبط بها؛ حيث يأتي بحالة من 

العجز الجزئي أو الكلي في النهوض باملجتمعات وتحديثها وتحويلها 

تمعات متطورة ومنتجة، تسهم وتشارك على قدم املساواة إلى مج

والندية في تطور اإلنسانية الفكري والعلمي واالقتصادي، وفي 

صياغة وتقرير الخيارات السياسية والحقوقية واالقتصادية 

واالجتماعية األساسية على املستوى الدولي، واملتصلة بالقضايا 

جيال، ل املجتمعات واال اإلنسانية الكبرى التي تنعكس على مستقب

 .كما تنعكس على البشرية بأسرها في أمنها وسالمها ورفاهها

وتعد املعايير محصلة الكثير من األبعاد السلوكية 

واالجتماعية والعلمية والتربوية، ومن خالل تطبيق هذه األبعاد 

، والوصول إلى أحكام 
ً
بصورة حقيقة للموضوع املراد تقييمه تربويا

لتحقيق األهداف، من خالل توفير مصفوفة من  الش يء املقوم

املعايير التي يمكن من خاللها وضع الشخص املناسب في املكان 

املناسب، وتتمثل أهمية املعايير في اإلدارة التربوية وفوائدها بأنها 

تساعد في ترتيب معرفة اإلنسان، وتوقع النتائج التي من املمكن 

بوية وفهم الفرد ووعيه تنفيذها، والوصول إلى األهداف التر 

باألهداف والوسائل ودرجة التناسب بينها )الطويل وأبو شويمة، 

2016.) 

يعد الهدف األساس ي لعملية اختيار القادة هو التأكد 

من صالحية املرشح مللء شاغر معين، إذ أن عملية اختيار األفراد 

غير الصالحين املتقدمين للعمل قد تؤثر بشكل سلبي على العمل، 

لى املصلحة العامة. كما أنها تحد من تحقيق األهداف املنشودة، وع

كما أن عملية االختيار تهدف بشكل أساس ي إلى الحصول على 

بين  ةواءمأفضل املتقدمين لشغل الوظائف القيادية من خالل امل

صفات املتقدم الشخصية واملؤهالت العلمية التي يمتلكها، وما 

ر ا يعد اختيار األفراد غي(. كم2013يتطلب العمل )ساملان،

تأثير سلبي على العمل وعلى  االصالحين من املتقدمين للعمل ذ

القائد التربوي يقوم بقيادة فريق العمل  إذ إنالقائد التربوي، 

 لألهداف والرؤي
ً
 املنشودة، وهو الذي ييسر ةلتنفيذ الخطط وفقا
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ظيفي، الو املهمات، وتقع على عاتقه مسؤولية كبيرة بحكم موقعه 

 مما يتطلب أن يقوم بهذه األدوار بشكل متوازن.

إن عملية اختيار القيادات التربوية ال بد أن تكون ضمن 

معايير دقيقة ومحددة، ومنها: املؤهل العلمي، والخبرات، 

والكفايات، والسمات الشخصية، وغيرها، من أجل الوصول إلى 

ارية أداء املهام اإلد القيادة التربوية الفعالة التي تكون قادرة على

والفنية بالشكل املناسب والكفؤ، بما يضمن تحقيق األهداف 

املرجوة. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن السؤال الرئيس 

للدراسة: ما املعايير التربوية املقترحة الختيار القيادة اإلبداعية؟ 

 وينبثق عنه األسئلة الفرعية التالية:

 تساؤالت الدراسة: 

 ا مفهوم القيادة اإلبداعية؟م .1

ما أهم املعايير التربوية املقترحة الختيار القيادة اإلبداعية  .2

 من وجهة نظر الخبراء؟

ما مدى مالءمة املعايير التربوية املقترحة الختيار القيادة  .3

 اإلبداعية من وجهة نظر الخبراء؟ 

 أهداف الدراسة: 

ف مفهوم القيادة اإلبداعية.  .1  تعرُّ

املعايير التربوية املقترحة الختيار القيادة  تعرُّف أهم .2

 اإلبداعية من وجهة نظر الخبراء.

تعرُّف مدى مالءمة املعايير التربوية املقترحة الختيار  .3

 القيادة اإلبداعية من وجهة نظر الخبراء. 

 أهمية الدراسة:

 يؤمل أن يستفيد من هذه الدراسة كل مما يلي:

 السياسات من خالل اختيار القيادة اإلبداعية. وصانع 

   القيادات الجامعية وأعضــــاء هيئات التدريس في الجامعات

للقيام بدورهم في تنمية رأس املال الفكري وتشــــــــجيع اختيار 

 .القادة بطريقة إبداعية

  ،يؤمل أن تمثل هذه الدراســـــــــــة إضـــــــــــافة علمية بموضـــــــــــوعها

من األدبيات التي الذي يعد حاجة ماســــة في عصــــرنا الحالي و 

تفتقر إليهــــا املكتبــــات أو تكــــاد معــــدومــــة على حســـــــــــــــــب علم 

 .الباحثتين

  يؤمل في هذه الدراســـــــــــــة توفير حفاق علمية وبحثية لباحثين

 إلحـداث التطور 
ً
حخرين للخوض في مثـل هـذا املجـال ســـــــــــــعيـا

املنشـــــــــــــود، وإضـــــــــــــافة معرفة جديدة للفكر التربوي والبحث 

 .ي املطلوبالعلمي إلحداث التغيير اإليجاب

 :منهج الدراسة

اســـــــــــــتخدمت الباحثتان املنهج الوصـــــــــــــفي التحليلي، إذ 

اســـــــــــــتخدم املنهج النظري بالرجوع إلى األدب النظري والدراســـــــــــــات 

ذات الصـــــــــــــلــــة بــــاملوضـــــــــــــوع؛ لتكوين نظريــــة عن األفكــــار واملفــــاهيم 

املتخصــــصــــة في مجال الدراســــة، واســــتعراض الدراســــات الســــابقة 

األدب املتعلق بالدراســــة؛ للوصــــول  ذات الصــــلة، من خالل تحليل

إلى إجابة عن أســئلة الدراســة وتقديم عدد من التوصــيات لتفعيل 

 معايير اختيار القيادات التربوية.

 مصطلحات الدراسة:

ف بأنها: "مجموعة من العمليات  القيادة اإلبداعية تعرُّ

التي يقوم بها القائد بما هو متوفر لديه من مقدرات عقلية 

ا يحيط به من مؤثرات بيئية في أن يتوصل إلى تطبيق وفكرية، وم

أفكار وأساليب جديدة من أجل الوصول إلى عمل متميز، والتعامل 

(.كما تم تعريفها بأنها: 2017مع املواقف املحيطة )أبو جامع،

"القيادة التي تمكن القيادات من إحداث تغيير في املؤسسة 

 عن الطلألفضل، بواسطة الطرق اإلبداعية واالبتكا
ً
رق رية بعيدا

التقليدية املعتادة، لتحقيق أهداف املؤسسة وفق اإلمكانيات 

( بأنها: 2019,198(. ويعرفها عيس ى )2018املتاحــــــــــــــة" )الحسين، 

"ذلك النمط القيادي الذي يساعد املسؤولين على تطوير قدراتهم 

ير ة غومهاراتهم بما يمكنهم من قيادة املؤسسة وإدارتها بطريق

تقليدية تتسم باإلبداع والتميز في تعامل هؤالء القادة مع طبيعة 

 العمل، وتمكنهم من تحقيق إنجازات مبدعة ومتميزة".  

وتعرفها الباحثتان بأنها: القدرة على التغيير والتطوير 

والتجديد إلحداث إنجازات نوعية وكمية وتحقيق األهداف بكفاءة 

ة يمي اإليجابي الفاعل للعمل برغبوفاعلية، وتهيئة املناخ التنظ

 وإبداع.

 األدب النظري والدراسات السابقة

إن القيادة اإلبداعية تعبر عن رحلة طويلة من الخبرات 

والتجارب واملواقف الحياتية والوظيفية، أكسبت القادة القدرة 

على التفكير بالشكل اإلبداعي فيما يواجهون من عقبات 

ومشكالت، إضافة إلى أن بناء وإعداد القائد اإلبداعي ال يترك فقط 

، وإنما هنالك الكثير من للمواقف والتجارب التي يمر بها الفرد

برامج التدريب وإعداد القيادات، حيث أن هذه البرامج تسهم 

 في تطوير 
ً
بشكل أساس ي في بناء القدرات اإلبداعية، وتسهم أيضا

 يفقدرة القيادات وإمكانياتهم، ليصبح هؤالء القادة متمرسين 

 (.2019العمل اإلداري والفني)عيس ى،
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رة من تميز بالفعالية املستموالقيادة التربوية هي عملية ت

خالل العالقة بين القائد والعاملين، والتي تمكن القائد من أن يؤثر 

بشكل مباشر على سلوك األفراد الذين يعملون معه، والتي 

بواسطتها كذلك يمكن لألفراد العاملين إعطاء املعلومات الراجعة 

اعل لتفالضرورية لقرارات القائد فيما بعد، مما يدل على أهمية ا

 إلى أهمية 
ً
ما بين القائد واملرؤوسين، األمر الذي يشير أيضا

التشارك بين األفراد في القرارات اإلدارية التي تكون مبنية على 

املعلومات الراجعة عن طريق أداء األفراد داخل املؤسسات 

 التربوية.

والجدير بالذكر أن موضوع القيادة اإلبداعية يعد إحدى 

للقيادات التي يتميز من خاللها القائد املبدع  الوظائف األساسية

والكفؤ عن اآلخرين. وبشكل عام يعود سبب تقدم أي مؤسسة 

تربوية أو فشلها في تحقيق أهدافها إلى إبداع وكفاءة قيادتها أو 

عدم كفاءتها. لذا تعد القيادات املبدعة والكفؤة سلعة نادرة في 

قادة على تطبيقها بعض األحيان؛ حيث أنها تتطلب أن يعمل ال

وتطويرها بشكل فعال في سبيل تحقيق الكثير من اإلنجازات. 

ويمكن القول بأن املؤسسات أحوج ما تكون لقيادة مبدعة فاعلة، 

فلم تعد القيادات التقليدية قادرة على أن تواجه املشكالت 

املتجددة، لذا ظهرت القيادة اإلبداعية في املؤسسات. وأصبح 

تربوية يتوقف على توفير القيادات الواعية نجاح املؤسسات ال

واإلبداعية إلدارتها، التي تكون قادرة على التخطيط والتنفيذ 

 لإلصالح التربوي، 
ً
 هاما

ً
الدقيق، وتعد الدقة في اختيارها مفتاحا

كما أنها تمثل شرطا أساسيا لنجاح أي جهد للتطوير والتنمية 

 (.2020)الخثعمي واأللفي،

 بداعية باإلبدا::عالقة القيادة اإل 

غيير يتمثل في الت الذييعد اإلبداع القوة األساسية للقيادة،  

الذي يخلق أبعادا ألداء جديد، ومؤشرات اإلبداع ليست مقتصرة 

على التكنولوجيا، ولكن أيًضا تتضمن التغيرات في البيئة 

االجتماعية واالقتصادية، والتغيرات في سلوك األفراد، ومن ثم 

 للتكنولوجيا الجديدة، بل إنه يرتبط بإنشاء فاإلبداع لي
ً
س مرادفا

 ,Muhammad)قيم جديدة، أو تقديم إمكانات جديدة للعمل 

2018) 
ً
، فالقيادة دائما

ً
 وثيقا

ً
. وترتبط القيادة باإلبداع ارتباطا

تركز على تحقيق مستقبل أفضل، ويتطلب هذا األمر أن يكون 

ع الراهن إلى وضع القادة مبدعين من أجل االنتقال من الوض

أفضل في املستقبل، أما اإلبداع فإنه يحتاج إلى تقييم القيادة 

للوضع الراهن، والخروج باألفكار الجديدة املبتكرة والعمل على 

تنفيذها بالواقع، وبالتالي يمكن القول إن الشخص القائد 

. كما (Daniel, 2013)والشخص املبدع هما وجهان لعملة واحدة 

تطلب سياقات أو بيئات تنظيمية تكون ذات أساليب أن اإلبداع ي

قيادة فعالة، تسمح ألفراد املؤسسة بطرح األفكار اإلبداعية من 

مصادر متنوعة، وتسهيل التعاون والتواصل بينهم، وتمكين 

التنسيق بين الوحدات التنظيمية من أجل التطوير والبحث 

 .(Natasha, 2002) واإلنتاج

 داع في كثير من الجوانب، ومن أهمها:إن القيادة ترتبط باإلب

 من مكونات القيادة، وال  -
ً
إن اإلبداع في األساس يعد مكونا

 ،
ً
 إن لم يكن مبدعا

ً
اإلبداع  إذ إنيمكن أن يكون املدير قائدا

 يعد أحد وسائل التأثير في األفراد.

إن اإلبداع واالبتكار عملية جماعية، تتطلب التعاون وإن كانت  -

ومن مهام القيادات الحفاظ على تماسك بدايتها فردية، 

 الجماعة.

إن اإلبداع واالبتكار كالهما يتطلعان إلى املستقبل، كما أن  -

القادة ينبغي أن يتميزوا بالنظرة املستقبلية لألحداث 

 واملتغيرات ويرفضوا العيش في إطار املاض ي.

إن القادة يستطيعون التأثير في األتباع من خالل اإلبداع في  -

 إلبراز حل امل
ً
 خصبا

ً
شكالت، حيث أن ذلك يعد مجاال

 إبداعاتهم.

إن القيادة اإلبداعية تعد هي املسؤولة عن تحويل وصياغة  -

األفكار الجديدة للمبدعين، وتنفيذها سواء كانت تلك األفكار 

 تنبع من داخل أو خارج املؤسسة.

إن اإلبداع يسهم في قيام القيادات بأداء العمليات اإلدارية  -

أكمل وجه من خالل إجراء تحسين فائق في السياسات على 

ومحاولة التوظيف األمثل  واالستراتيجيات وأساليب العمل،

 ات من أجل الوصول للقيادة الناجحة.لإلمكان

 أساليب القيادة اإلبداعية: 

إن أساليب القيادة في األمس ال تصلح لليوم والغد، وإن 

يب املتنوعة والواقعية القيادة الفاعلة عليها أن تأخذ باألسال

الختيار القادة، والهدف من ذلك هو إعادة تشكيل قدرات الرؤساء 

، وأن يتم إعداد سياسات 
ً
والقادة ليتحولوا إلى قادة أكثر إبداعا

التطوير والتدريب التي تفض ي إلى قيادة إبداعية منتجة ومؤثرة 

 (.2019ومتقدمة )الفي،
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القيادية يعمل على وترى الباحثتان أن التنوع باألساليب 

تحفيز اإلبداع، وإظهار الطاقات الكامنة واملبدعة لدى القيادات 

التربوية في املؤسسات التربوية. والجدير بالذكر أن القيادة 

اإلبداعية تتعدد حسب طبيعة املؤسسات واملجتمعات، وحددها 

 على النحو التالي: (mabry,2016)مابري 

هذا األسلوب يقوم على  حيث أن أسلوب القيادة املشتركة: -

املساعدة في صناعة املناخ املناسب لالبتكار، وتحفيز األفراد 

 العاملين على تأدية وظائفهم  لنجاح املؤسسة وتفوقها.

حيث أن هذا األسلوب يركز على  أسلوب القيادة باألهداف: -

التسلسل ملجموعة من الخطوات تبدأ من تحديد األهداف 

 از.تهي باملوافقة على التنفيذ واإلنجاملراد الوصول إليها، وتن

ويتمثل هذا األسلوب بقدرة أسلوب القيادة التطوري:  -

القادة على استشراف املستقبل، ومواكبة التطورات 

 املستقبلية.

إن هذه األساليب الثالثة تمثل الركائز األساسية املهمة 

في تحقيق األهداف، وحل املشكالت في العمل للقائد الذي يتقنها 

بأفضل شكل. ويمكن القول بأن القيادة اإلبداعية سلوك يقوم به 

الفرد أثناء توجيه نشاط الجماعة نحو هدف منظم ومشترك، 

وهنالك مكونات أساسية لهذا السلوك تتمثل في: املبادأة ويعني 

امتالك القادة لزمام األمور، والعضوية وتعني اختالط القادة 

بذلك دفاعه عن  جماعته بأعضاء الجماعة، والتمثيل ويقصد 

وتمثيلها، والتكامل ويعني ذلك العمل على تخفيف حدة الصراع 

بين األعضاء، والتنظيم أي تحديد عمل اآلخرين والعالقات التي 

تحكم العمل، والسيطرة أي تحديد سلوك الجماعة واألفراد في 

اتخاذ القرارات والتعبير عن الرأي، واالتصال أي تبادل املعلومات 

ه وبين أعضاء الجماعة، والتقدير أي الثناء على أعضاء بين

الجماعة، واإلنتاج أي تحديد مستويات اإلنجاز والجهد 

(. كما أن القيادة اإلبداعية تحتاج إلى تحقيق 2018)عطوي،

التغيير، وتوظيف سمات القيادة اإلبداعية لبناء الخطط 

في  ااملستقبلية لكي تبقى املؤسسة في الحاضر، وتمتلك نموه

 (.2020املستقبل )الشهوان،

 أهمية القيادة اإلبداعية:

كون أساليب اإلدارة في األمس ال تصلح إلدارة اليوم 

والغد، فهذا يوجه اإلدارة الفاعلة لألداء بوجوب اختالف أساليب 

إعداد واختيار القادة، وذلك لتحقيق الهدف الذي يتمثل في إعادة 

في املؤسسات ليصبحوا تشكيل توجهات ورؤى وقدرات القادة 

قادة إبداعيين ملهمين، وأن يعاد صياغة سياسة التدريب، 

واالختيار، والتطوير، واملسار الوظيفي بما ييهئ قيادة إبداعية 

تؤدي إلى أقص ى إفادة من املوارد البشرية في املؤسسات باعتبارها 

 (. 2019القدرة التنافسية للمؤسسات)الفي،

ن املداخل الحديثة التي يتم وتعد القيادة اإلبداعية م

استخدامها لتحسين وتطوير أداء املؤسسات، حيث أن القائد 

املبدع يقوم بتغيير السياسة العامة من خالل ما يتاح من موارد 

مالية، وبشرية، ويعمل على صياغة الرؤية املستقبلية، ووضع 

االستراتيجيات املالئمة، ويقوم بتوجيه األفراد اآلخرين من خالل 

لتحفيز، والقدوة الحسنة، وتحديد اإلطار العام لإلبداع، ا

وأسلوب العمل في تحقيق حليات اإلبداع لكافة العاملين في 

 املؤسسة.

ن القيادة اإلبداعية أصبحت اليوم ضرورة حتمية في إ

، فهي تضمن استمرارية املؤسسات بشكل فعال، كافة املؤسسات

(. 2011ا )كاميرون،كما أنها أصبحت وظيفة ومطلًبا استراتيجيً 

والجدير بالذكر أن للقيادة اإلبداعية أهمية بالغة في املؤسسات 

ن  بشكل عام واملؤسسات التعليمية على وجه الخصوص، وقد بيَّ

 ( أهميتها بما يلي:2016حل حسين )

عد الوقود األساس ي لدينامية فريق العمل، بما تهيئه القيادة  -
ُ
ت

 وليد األفكار الجديدة.النشطة التي تشجع على اإلبداع بت

 تعمل على تحقيق األهداف املنشودة بكفاءة وفاعلية. -

 تواكب التغيرات وتوظفها لخدمة املؤسسات التربوية. -

إن القيادة اإلبداعية تمثل حجر الزواية في حياة املؤسسات 

واملجتمعات الستمرارها ونجاحها، وبالتالي يمكن القول بأن 

بالغة في املؤسسات، حيث تعود عليها القيادة اإلبداعية لها أهمية 

بفوائد عديدة تساعدها على إنجاز األعمال وأداء املهمات 

والنشاطات بكفاءة عالية، وبالتالي تحقيق األهداف بأفضل 

النتائج. كما تكمن أهمية القيادة اإلبداعية في تنمية القدرات 

 تاإلبداعية ومهارات التفكير اإلبداعي، من أجل مواكبة التطورا

املتالحقة واملتتابعة في املنظمات املعاصرة، وتعد القيادة القادرة 

على استشراف املستقبل من خالل ما تملك من قدرات ومهارات 

 مصدًرا من مصادر األفكار الجديدة والتي 
ً
إبداعية، وتعد أيضا

تسهم في توفير مناخ يعين أفراد املجموعة على املبادرة واملشاركة 

 واستثارة تفكيرهم املبدع، وشحذ هممهم للعمل. الخالقة واإلبداع

 في املؤسسات  
ً
 هاما

ً
كما أن للقيادة اإلبداعية دورا

ن القيادات املبدعة هي التي تكون قادرة على تحويل إالتربوية، إذ 



 مقترحة الختيار القيادات اإلبداعيةمعايير تربوية 

 ِعَبر عبدالكريم املوس ى  هبة توفيق أبو عيادة
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األهداف إلى نتائج وإنجازات، والتعامل مع املتغيرات الخارجية 

داء العمليات بمرونة وطالقة، ويتم ذلك من خالل قيامهم بأ

اإلدارية بالشكل املناسب وعلى أكمل وجه من خالل إجراء تحسين 

فائق في السياسات واالستراتيجيات واألدوات واإلجراءات وأساليب 

العمل، ومحاولة التوظيف األمثل لإلمكانيات من أجل الوصول 

 للقيادة الناجحة.

 أسباب حاجة املؤسسات للقيادة اإلبداعية:

اجة املؤسسات للقيادة اإلبداعية، وهي على هنالك أسباب لح

 النحو التالي: 

  تعد القيادة اإلبداعية هي العنصر األساس ي والهام في جميع

النشاطات ألي مؤسسة؛ بهدف رفع إنتاجيتها وكفاءتها، 

وبالتالي تحسين مخرجاتها سواء كانت خدمات أو منتجات. 

يرة، غكما أن املؤسسات الحديثة تعيش في ظروف معقدة ومت

مما فرض الحاجة إلى القيادة اإلبداعية في ظل تزايد حدة 

 املنافسة الشرسة لزيادة القدرة التنافسية.

  ،تعد القيادة اإلبداعية مطلبا للتعامل مع العوملة وتبعاتها

وكذلك مع تقنيات االتصاالت وثورة املعلومات وشبكة 

ديد عاإلنترنت، وما تتيحه من قدرات غير مسبوقة نتج عنها ال

من املشكالت التي تواجهها املنظمات الحديثة، األمر الذي 

 يتطلب إدارة إبداعية لحل كل هذه املشكالت.

 دور القيادة اإلبداعية في املؤسسات:

إن وجود قيادة إبداعية في املؤسسة يسهم في الحفاظ على املوارد 

املتاحة للمؤسسة واالستغالل األمثل لها، وحسن استخدامها، 

( دور القيادة اإلبداعية في املؤسسات كما 2016وقد بين ساعد )

 يلي: 

 تحسين الخدمات املقدمة للعمالء أو املستفيدين. -

فراد العاملين، تنمية وتراكم املهارات الشخصية لأل  -

 واالستفادة من قدراتهم.

زيادة جودة القرارات التي تصنع ملعالجة املواقف واملشكالت  -

على مستوى املؤسسة، أو على مستوى إدارتها وقطاعاتها في 

 املجاالت املختلفة اإلدارية والفنية واملالية.

 في املؤسسات 
ً
 هاما

ً
وترى الباحثتان أن للقيادة اإلبداعية دورا

التربوية، حيث أن القيادات التربوية املبدعة هي التي تقوم بتحويل 

أهداف املؤسسة التربوية إلى إنجازات ونتائج، والتعامل مع 

املتغيرات الخارجية بطالقة ومرونة، ويتم ذلك من خالل قيامها 

رية بأفضل شكل من خالل إجراء تحسين بأداء العمليات اإلدا

فائق في السياسات، واالستراتيجيات، واألدوات، واإلجراءات، 

وأساليب العمل، ومحاولة توظيف اإلمكانات بأفضل شكل من 

 أجل الوصول إلى القيادة الناجحة.

 سمات القيادة اإلبداعية:

إن القيادة اإلبداعية تتسم بالحساسية للمشكالت 

، وتعد هذه وتتمثل بالقدر 
ً
ة على مواجهة املشكالت التي تتطلب حال

السمة من أهم السمات اإلبداعية للقائد املبدع،  وتتسم هذه 

القيادة باإلصرار، واملثابرة، وقوة العزيمة، وتحمل املسؤولية، 

والتوجه لألعمال التي تتطلب تحديا وصبرا، كما أنها تتسم باملبادرة 

 
ً
 هاما

ً
 إداريا

ً
وهو القدرة على االبتكار واالبداع في  التي تمثل مبدأ

مختلف املواقع، وفيما يلي عرض لبعض السمات الواجب توفرها 

 (2013في القيادة اإلبداعية: )الغامدي، 

: حيث تتمثل الحساسية الحساسية للمشكالت

للمشكالت في قدرة القائد على اكتشاف املشكالت املختلفة في 

لها رؤية العديد من مواقف عديدة، والتي يستطيع من خال

املشكالت في املوقف الواحد، فهو يعي الخطأ، ونواحي الضعف 

 ويحس باملشكالت.

: ويقصد بذلك قوة العزيمة واإلصرار على املثابرة

تحقيق اإلنجاز، وتحمل املسؤولية والزيادة في النضج واالستمرار 

في العمل من أجل الوصول إلى حلول جديدة ومبتكرة من أجل حل 

شكالت، ويكون القائد املبدع محًبا لروح املثابرة واملغامرة وزيادة امل

 الدافعية.

وتعد من أهم سمات القيادة اإلبداعية، فهي  املبادرة:

مبدأ إداري هام حيث أنها تدل على القدرة على االبتكار واإلبداع 

والتصرف بالشكل السريع والواعي في شتى املواقف، حيث أن سمة 

 أن يشجع العاملين ويحفزهم على املبادرات.القائد املبدع 

ويقصد باألصالة قدرة الفرد على توليد األفكار  األصالة:

املدهشة والجديدة التي تثير االنتباه، وتكون نادرة ولم يسبقه أحد 

 غير مألوف.
ً
 إليها، كما أنها تعد إنتاجا

( إلى أهم سمات القيادة 2013وأشارت الشلهوب )

: مستوى عاٍل من املثابرة، والدافعية، وحب اإلبداعية فيما يلي

االستطالع، وتحدي الصعاب، واملرونة النفسية، واإلنجاز في 

العمل، وتأكيد الذات، والقدرة على التأمل والتخيل، وإنتاج أفكار 

مختلفة، وامليل إلى التخلص من السياق العادي للتفكير، واتباع 
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تطوير، والطالقة، األنماط الجديدة التي تتضمن املرونة، وال

 والتحسين، واالستقاللية، وانفتاح العمل.

إن القادة املبدعين ال يقبلون جميع األنماط السلوكية 

السائدة واآلراء، كما أنهم يرفضون الرتابة في التفكير، ويميلون 

للتجديد والتغيير، وهم أكثر استقاللية عن اآلخرين في أفكارهم، 

تكرة وغير معروفة، حيث أنهم ويقومون بطرح أفكار جديدة ومب

يمتلكون األصالة في التفكير. إن سمات القيادة اإلبداعية قد 

تتوفر معظمها في القيادات التربوية التي تكون قادرة على اإلبداع، 

كما أن غياب بعض هذه السمات ال يعني أنها غير قادرة على 

داع باإلبداع، وإنما هي سمات مؤثرة ومساعدة تنمي االبتكار واإل 

 لدى القيادات التربوية.

 أسس ومتطلبات القيادة اإلبداعية:

 تتعدد متطلبات تحقيق أهداف القيادة اإلبداعية ومنها:

تحمل املسؤولية القيادية، والعمل على تطبيق املفاهيم  -

الحديثة في مجال القيادة التربوية واإلدارة مثل: )إدارة التغيير، 

األهداف، القيادة املوقفية، إدارة الجودة الشاملة، اإلدارة ب

القيادة التحويلية، إدارة الوقت(، والقدرة على صنع القرار 

 واتخاذ القرارات الرشيدة.

االهتمام باألنشطة التي تكون ذات توجهات إبداعية  -

ومستقبلية لتكوين حصيلة من األفكار املبدعة وغير 

 االعتيادية الشائعة.

عداد واألوضاع واالست استشراف املستقبل، والتنبؤ باألحداث -

لها؛ من خالل التخطيط والقدرة على معرفة التغيرات 

 الداخلية والخارجية وتحليلها بعقالنية.

الثبات في مواجهة الرأي، ومواجهة النقد حتى وإن كان ذلك  -

 بإجماع اآلخرين.

إن تحقيق القيادة اإلبداعية يتطلب عدة أمور من 

 وقدرة القائد على التعامل حيث: تكوين رؤية استراتيجية لألمور،

مع مستحدثات العصر مثل التقنيات الحديثة، والعمل بروح 

الفريق، والقدرة على التخطيط واستشراف املستقبل والتنبؤ 

باألحداث، واالهتمام بالنشاطات ذات التوجهات اإلبداعية التي 

 تكون غير شائعة. 

 املهارات األساسية للقيادة اإلبداعية:

ادة اإلبداعية يتطلب توفر مجموعة من إن نجاح القي

املهارات األساسية التي تعد ضرورية للقائد الناجح، حيث يتوقف 

نجاح القائد على مدى توفر هذه املهارات لديه، ومدى قدرته على 

توظيفها أثناء ممارسة العمل وتعامله مع األفراد اآلخرين، كما أنها 

هم راد اآلخرين، ودفعتحدد مدى قدرته على التأثير في سلوك األف

للعمل من أجل تحقيق أهداف املؤسسة التربوية، ولكي يستطيع 

القائد ممارسة القيادة اإلبداعية عليه أن يكتسب مجموعة من 

 املهارات.

( إلى مجموعة من املهارات للقيادة 2018وأشار الشهراني )

 (:1اإلبداعية، وتتمثل بما يلي كما هو موضح في الجدول)

 (: مهارات للقيادة اإلبداعية1)الجدول 

 أهمية املهارة املهارة

 املهارات الفنية

 بأعمال 
ً
 للعمل، وملما

ً
أن يكون القائد متقنا

 
ً
الفريق، ويستعمل املعلومات ويحللها، عارفا

 للوسائل والطرق املتاحة والتي تكون 
ً
ومدركا

 كفيلة بإنجاز العمل بالشكل املناسب.

املهارات 

 اإلنسانية

التعامل بنجاح مع الفريق ولديه القدرة بالتأثير 

عليهم، والزيادة من قدرتهم على العطاء 

والنجاح، والتعرف على متطلبات العمل مع 

 الفريق والعمالء.

املهارات 

 التنظيمية

أن ينظر للمؤسسة على أساس أنها نظام 

متكامل، ويفهم أنظمتها وأهدافها وخططها، 

 على تنظيم ويجيد أعمال السلطة، ويكو 
ً
ن قادرا

العمل وتوزيع الواجبات وتنسيق الجهود بالشكل 

 املناسب.

املهارات 

 الفكرية

أن يتمتع القائد التربوي بالقدرة على الدراسة 

والتحليل واالستنتاج باملقارنة، وكذلك 

االستعداد واملرونة لتقبل أفكار اآلخرين، وكل 

 ااألفكار التي تغير املؤسسة وتعمل على تطويره

 حسب ظروف ومتطلبات العصر.

إن القيادات التربوية كي تحقق اإلبداع يجب أن تتوفر 

لديها هذه املهارات، حيث أن امتالكها لهذه املهارات يجعلها تتميز 

عن بقية القيادات، بشرط أن تتوفر جميع هذه املهارات، كونها 

تتكامل مع بعضها بعًضا؛ حيث تستطيع من خاللها أن تصل إلى 

 دف املنشود وبالطريقة اإلبداعية. اله

 معوقات القيادة اإلبداعية:

هنالك مجموعة من املعوقات التي تحول دون الوصول 

بالعملية اإلبداعية إلى نتاجات مفيدة وأصيلة، وقد أشار العنزي 

( إلى أن عملية اإلبداع تواجه العديد من املعوقات التي 2014)

تؤدي إلى تقليل قدرة الفرد على استثمار القدرات وتنمية املهارات، 



 مقترحة الختيار القيادات اإلبداعيةمعايير تربوية 

 ِعَبر عبدالكريم املوس ى  هبة توفيق أبو عيادة
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نحو التالي كما هو موضح في ويمكن عرض هذه املعوقات على ال

 (: 2الجدول )

 

 ( معوقات القيادة اإلبداعية2الجدول )

 أثرها على القيادة اإلبداعية املعوقات

املعوقات 

 العاطفية

 في الحد من القدرات 
ً
 كبيرا

ً
يؤدي الخوف دورا

اإلبداعية، حيث أنه يقيد حب االستطالع، 

 ويكبل األفكار.

املعوقات 

 التنظيمية

تكون األهداف في املؤسسة غير  ومنها أن

واضحة، وانخفاض الروح املعنوية، وعدم 

وجود حوافز مادية ومعنوية ألصحاب الفكر 

 اإلبداعي.

املعوقات 

الثقافية 

 واالجتماعية

هناك العديد من العوامل االجتماعية 

والثقافية التي تحد من تشجيع اإلبداع 

 اإلداري، والتي لها أثر كبير في تكوين شخصية

الفرد وفي تنمية القدرات اإلبداعية واالبتكارية 

لديه، ومنها على سبيل املثال: استخدام 

أساليب القهر والتسلط في بعض األحيان، 

والتمسك ببعض العادات والتقاليد القديمة 

 التي ال تالئم الفترة الحالية.

إن إزالة تلك املعوقات أصبحت حاجة ضرورية وملحة من 

ة اإلبداعية في املؤسسات باعتبارها ركيزة أجل تنمية القياد

أساسية لتطوير تلك املؤسسات واالرتقاء بها، وال يتأتى ذلك إال من 

خالل تلمس تلك املعوقات الداخلية والخارجية، ويعد تهيئة املناخ 

التنظيمي املالئم لألفراد العاملين في املؤسسات الركيزة األساسية 

م في إنجاز األعمال وحل املشكالت، لالطالع على مواهبهم وإبداعاته

 (.2020وتنفيذ االستراتيجيات والخطط )الصومالي، 

( بدراسة هدفت إلى تحليل أوجه 2020وقام األحمري )

اإلفادة من الخبرات الدولية والعربية في تطبيق معايير اختيار 

القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية وتحديد درجة تطبيق 

معايير اختيار القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية على 

، من وجهة نظر القيادات ضوء بعض الخبرات الدولية والعربية

األكاديمية، والكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات 

درجات تقدير القيادات األكاديمية بالجامعات السعودية ملعايير 

اختيارهم تعزى لسنوات الخبرة في القيادة األكاديمية والرتبة 

العلمية واملنصب، وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي. 

ان من أبرز نتائج الدراسة أن درجة تطبيق معايير اختيار وك 

القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية كان بدرجة عالية. 

وفيما يتعلق بمعايير السمات الشخصية للقيادات التربوية بين 

( أن هنالك صفات يجب توافرها في القيادات، 2020األحمري)

كل ع القدرة على العمل بشوهي: املهارات التي تتعلق بالشخصية م

فعال مع األفراد العاملين. الخصائص الشخصية التي تتعلق 

بالجدية وااللتزام بقواعد العمل الجماعي وقدرات اتصال جيدة، 

والقدرة على تبني أساليب قيادية مختلفة والقدرة على تحديد 

أهداف املؤسسة، والقدرة على البحث املستمر عن عناصر القوة 

ر لديه وكيفية استخدامها لتحفيز العاملين من أجل التي تتوف

 .تحقيق أهداف املؤسسة

( التعرف إلى 2018)والبوش ي وهدفت دراسة بوشيت 

درجة ممارسة القيادة اإلبداعية األكاديمية ملهارات القيادة 

اإلبداعية وسبل تطويرها في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

ينة تحليلي، وتكونت العفيصل، وتم استخدام املنهج الوصفي ال

من أعضاء هيئة التدريس، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة 

ممارسة القيادة األكاديمية بجامعة اإلمام عبد الرحمن بن فيصل 

 ملهارات القيادة اإلبداعية قد جاءت بدرجة كبيرة.

نت دراسة الشهوان ) ( تعرف العالقة بين 2020وقد بيَّ

الكليات في الجامعات األردنية في  القيادة اإلبداعية لدى عمداء

محافظة العاصمة وإدارة الصراع التنظيمي، وتكونت العينة من 

رؤساء األقسام االكاديمية، وتم استخدام املنهج الوصفي 

االرتباطي، كما طورت استبانتين لجمع املعلومات الالزمة، األولى 

 لقياس درجة ممارسة القيادة اإلبداعية لدى عمداء الكليات،

والثانية لقياس مستوى إدارة الصراع التنظيمي، وتم التحقق من 

صدق وثبات األداتين، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة 

القيادة اإلبداعية لدى عمداء الكليات كانت مرتفعة، وأن مستوى 

إدارة الصراع التنظيمي كان مرتفًعا، وأشارت نتائج الدراسة إلى 

ممارسة القيادة اإلبداعية ومستوى إدارة  وجود عالقة إيجابية بين

 الصراع التنظيمي.  

واقع إلى ( التعرف 2020وهدفت دراسة الطوالة )

تطبيق اإلدارة اإلبداعية باملدارس التابعة ملكتب التعليم في 

محافظة سميراء )اململكة العربية السعودية( من وجهة نظر 

 ين في املدارساملعلمين،  وتم اختيار عينة عشوائية من املعلم

الحكومية في محافظة سميراء ، وقد تم استخدام املنهج الوصفي 

املسحي، وتم تصميم استبانة، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة 

واقع تطبيق ممارسة القيادة اإلبداعية كانت بدرجة متوسطة، 
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بينما جاءت درجت موافقتهم على بعد الصعوبات التي تواجه 

ية باملدارس الحكومية في محافظة سميراء تطبيق اإلدارة اإلبداع

بدرجة عالية، كما جاءت درجة موافقتهم على بعد الصعوبات التي 

تحد من تطبيق اإلدارة اإلبداعية في املدارس الحكومية بمحافظة 

 .
ً
 سميراء بدرجة موافقة عالية أيضا

( التعرف على دور 2020وهدفت دراسة الصومالي )

ها )الطالقة الفكرية، املرونة الذهنية، القيادة اإلبداعية بأبعاد

الحساسية للمشكالت، قبول املخاطرة، القدرة على التحليل 

والربط( في تحسين أداء العاملين، وتم استخدام املنهج الوصفي 

التحليلي من خالل توزيع استبانة على عينة عشوائية بسيطة، 

ادة لقيوأظهرت نتائج الدراسة أن هنالك عالقة طردية قوية بين ا

اإلبداعية وتحسين أداء العاملين في كل بعد من أبعاد القيادة 

 اإلبداعية.

( درجة ممارسة القيادة 2020وأظهرت دراسة املهنا )

اإلبداعية لدى مديري مدارس املرحلة الثانوية في دولة الكويت من 

وجهة نظر املعلمين وسبل تحسينها، وأثر متغيرات )النوع، املؤهل 

ت الخبرة، املنطقة التعليمية(، وقد تم استخدام العلمي، سنوا

نتائج أن درجة ممارسة الاملنهج الوصفي التحليلي، وأظهرت 

القيادة اإلبداعية قد جاءت بدرجة متوسطة، وقد جاءت أبعاد 

القيادة اإلبداعية بالترتيب التالي: مواصلة االتجاه نحو الهدف، 

للمشكالت، كما  يليه األصالة، ثم املرونة، وأخيرا الحساسية

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 

أفراد عينة الدراسة حول القيادة اإلبداعية ككل، وجميع أبعادها 

تعزى ملتغير النوع واملؤهل العلمي وسنوات الخبرة واملنطقة 

 التعليمية.

دراسة للكشف عن درجة ( 2021وأجرى املخاريز )

رس لإلدارة اإلبداعية في محافظة املفرق املدا يري ممارسة مد

)األردن(، وتكونت العينة من  مديري ومديرات املدارس الحكومية 

التابعة ملديريات تربية محافظة املفرق، وجرى تطوير االستبانة  

كأداة للدراسة ، وقد ركزت على درجة ممارسة مديري املدارس 

رس املدا يري ة مدوتبين ان مستوى درجة ممارسلإلدارة اإلبداعية، 

لإلدارة اإلبداعية في مدارس مديريات تربية محافظة املفرق 

تراوحت ما بين متوسطة ومنخفضة، وكما توصلت نتائج الدراسة 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس 

وسنوات الخبرة في جميع مجاالت درجة ممارسة مديري املدارس 

 داة ككل.لإلدارة اإلبداعية واأل 

اتفقت الدراسات السابقة على أهمية ودور القائد 

اإلبداعي في إحداث تغيير إيجابي مطلوب وإن القيادة االبداعية 

تعد من أعلى مراتب القيادة، حيث أن القائد من خاللها يصل إلى 

درجة متطورة من االبتكار واإلبداع واإلحساس باملشكالت قبل 

ه إدراكه لنفسه وللمواقف وقوعها، األمر الذي يسهل علي

والعاملين، وقوته على التأثير، إضافة إلى الثقة والوعي والعاطفة 

واإلحساس والقدرة على االتصال، وإلهام من يقودهم كي 

يستطيعوا حل املشكالت. ذلك إلى جانب الصفات الشخصية التي 

يجب أن يتمتع بها؛ مثل التفكير والحوار اإليجابي، وأن يخطو 

كي يحقق التواصل مع فريق العمل بأفضل طريقة  بشكل حذر

ممكنة، واإلبقاء على االتصال الدائم واملستمر واملنتظم بين 

العاملين لقياس العمل املنجز وإيجاد أفضل سبل النجاح للقيام 

 به.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 مفهوم القيادة اإلبداعية

تعد القيادة اإلبداعية سمة من سمات املؤسسات 

الحديثة في ظل املنافسة الشرسة، وكذلك ديناميكية بيئة األعمال 

وما تحمله من تهديدات وفرص وظهور تكتالت اقتصادية، وبالتالي 

فهنالك مجاالت كثيرة للقيادة اإلبداعية سواء في ابتكار األنظمة 

واألساليب أو بناء االستراتيجيات أو في تنظيم مهارات وقدرات 

في االستجابات املحدثة الحتياجات البيئة من  األفراد العاملين أو

(. والقيادة اإلبداعية هي التي 2020سلع وخدمات )الصومالي،

تكون قادرة على جمع األفكار الجديدة سواء من خالل القائد، أو 

من خالل األفراد العاملين أو من مصادر خارجية، وتحليل هذه 

جها داخل عيمها وتروياألفكار، وتبني الفكرة املفيدة ومساندتها وتد

املؤسسة والقيام بتنفيذها، والبحث عن املصادر التي تؤدي إلى 

تغيير هذه الفكرة وتحويلها إلى عائد مربح مادّي واجتماعّي 

وتنظيمّي. وترى الباحثتان أن القيادة التربوية ال يتم وصفها 

باإلبداعية إال إذا كانت ممارسات القيادة داخل املؤسسات 

نم عن قدرات فنية وإدارية عالية لدى القيادات، التربوية ت

وتنعكس هذه القدرات على سلوكيات القيادات وتصرفاتهم، 

وتظهر كذلك في مواجهتهم للمشكالت في املؤسسات التربوية، 

غير -ومدى قدرتهم على طرح الحلول االبتكارية واإلبداعية 

 للمشكالت. -تقليدية



 مقترحة الختيار القيادات اإلبداعيةمعايير تربوية 

 ِعَبر عبدالكريم املوس ى  هبة توفيق أبو عيادة
 

 

 

-296- 

 

 ختيار القيادات اإلبداعيةأهم املعايير التربوية املقترحة ال 

بناء على مراجعة الدراســـــــــــــات الســـــــــــــابقة واألدبيات ذات 

إلى أن هنالك  تأشــــــــار  تي( ال2010الشــــــــمري ) الصــــــــلة مثل دراســــــــة

معايير محددة الختيار القيادات التربوية في املؤســـــــســـــــات التربوية، 

وتشـــــــــــــمــــل هــــذه املعــــايير مــــا يلي: املعــــايير املتعلقــــة بطبيعــــة املؤهــــل 

ملعــــــايير املتعلقــــــة بــــــالخبرات لــــــدى القيــــــادات التربويــــــة، العلمي، وا

واملعايير املتعلقة بالقدرات، واملعايير املتعلقة بالتقديرات الفنية، 

( 2007لجي )واملعايير املتعلقة بالســــــــمات الشــــــــخصــــــــية.  ودراســــــــة ث

املعــــــايير إلى معــــــايير املؤهالت العلميــــــة والتربويــــــة،  تي صـــــــــــــنفــــــتال

في العمــــل، ومعــــايير الخبرة العلميــــة ومعــــايير الكفــــايــــة والفــــاعليــــة 

للقـــــــائـــــــد التربوي في مجـــــــال العمـــــــل اإلداري، ومعـــــــايير الســـــــــــــمـــــــات 

التي ( 2020األحمري ) ، ودراســـــــــــــةالشـــــــــــــخصـــــــــــــية للقيادات التربوية

أن هنالك صـــفات يجب توافرها في القيادات، وهي: املهارات أكدت 

التي تتعلق بالشــــــــــــخصــــــــــــية مع القدرة على العمل بشــــــــــــكل فعال مع 

اد العاملين. الخصـــــــــــــائص الشـــــــــــــخصـــــــــــــية التي تتعلق بالجدية األفر 

وااللتزام بقواعد العمل الجماعي وقدرات اتصـــــــــــال جيدة، والقدرة 

على تبني أســــــــــــــاليــب قيــاديــة مختلفــة والقــدرة على تحــديــد أهــداف 

املؤســـــــســـــــة، والقدرة على البحث املســـــــتمر عن عناصـــــــر القوة التي 

حقيق ين من أجل تتتوفر لديه وكيفية اســــــتخدامها لتحفيز العامل

( التي صــــــــنفتها إلى 2020أهداف املؤســــــــســــــــة. ودراســــــــة الصــــــــومالي )

طالقة فكرية، ومرونة ذهنية، وحســــــــــــاســــــــــــية للمشــــــــــــكالت، وقبول 

املخــــاطرة، وقــــدرة على التحليــــل والربط.  ودراســـــــــــــــــات أخرى مثــــل 

(؛ وخلصـــــــــــــــت 2020( والطوالــة والشـــــــــــــهوان )2021دراســــــــــــــة مهنــا )

رحة الختيار القيادات اإلبداعية الدراســــــــــــة لبناء معايير تربوية مقت

بنـــاء على رؤيـــة البـــاحثتـــان بعـــد اســـــــــــــتقراء الـــدراســـــــــــــــات واألدبيـــات 

الـــتـــربـــويـــــــة ارتـــكـــزت عـــلـــى خـــمـــس مـــعـــــــايـــيـــر رئـــيســـــــــــــــــــة وهـــي املـــهـــــــارات 

والخصـــــــــــــائص الشـــــــــــــخصـــــــــــــية، واملؤهالت العلمية وخبرات العمل، 

 (:3واألخالق، والتقويم، والكفايات كما هي موضحة في الجدول )
 

 (: معايير تربوية مقترحة الختيار القيادات اإلبداعية  4الجدول )

 املجال
أهم املعايير التربوية املقترحة الختيار القيادات 

 اإلبداعية

املهارات 

والخصائص 

 الشخصية

اتخاذ القرارات الحكيمة الرشيدة الحصيفة في 
 الوقت املناسب.

 استشعار املشكالت قبل حدوثها.

 النقد البناء الناقد. 

القدرة في التأثير على الفريق وبناء عالقات إيجابية 
 وإيجاد مناخ إيجابي.

املؤهالت 

العلمية 
وخبرات 

 العمل

دراسات عليا وكحد أدنى "ماجستير" وبتقدير جيد 

 كحد أدنى.
ً
 جدا

سنوات"  5الخبرة في مجال التعليم "كحد أدنى 
 .
ً
 وبتقدير جيد جدا

 التربوي بخبرة في إدارة الشؤون الفنية.يتمتع القائد 

لديه خبرة في استخدام الحاسوب وبرامجه وحاصل 

 كحد أدنى. ICDLعلى شهادة الرخصة العاملية 

 األخالق
 

 اإلخالص وتأدية املهام على أفضل وجه.

 األمانة واستشعار رقابة هللا.

التعامل بمبدأ العدالة واملساواة مع كل الفريق دون 
 محاباة.

املساءلة والشفافية والوضوح وااللتزام بتعليمات 

 املؤسسة.

 التقويم

 

تحديد جوانب القوة لدى املعلمين والعمل على 
 تعزيزها.

تحديد جوانب الضعف لدى املعلمين بهدف رفع 

 مستوى أدائهم.
تشخيص حاجات املعلمين من خالل استخدام 

 أساليب التقويم املتنوعة.

 الكفايات

 

اإلنجليزية من حيث الكتابة والقراءة اتقان اللغة 

 واملحادثة.
اتقان استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة 

 وتوظيفها في بيئة العمل.

شحذ الهمم والتشجيع على االبداع واالبتكار 
 والريادة.

درجة املعايير التربوية املقترحة الختيار القيادات اإلبداعية 

 استناًدا لرأي الخبراء

ج درجة املالءمة من خالل عرضها على مجموعة من تم استخرا

الخبراء املتخصصين في مجال القيادة واالدارة التربوية في عدد من 

الجامعات العربية، لتحديد مدى مالءمتها. وقد أثبتت النتيجة أن 

 اإلجراءات القيادية جاءت مالئمة للعمل بها.

 التوصيات:

 الباحثتان بما يلي:بناء على ما توصلت إليه الدراسة أوصت 

ضرورة العمل على تطبيق معايير اختيار القيادات التربوية  .1

 املقترحة عند اختيار القيادات التربوية.

ضرورة تطوير معايير اختيار القيادات التربوية بشكل  .2

 مستمر بحيث تواكب املستجدات والتطورات واملتغيرات.

ت اضرورة عقد برامج تأهيلية وتدريبية مستمرة للقياد .3

التربوية لتواكب التطورات والتغيرات العاملية مثل: 



 Doi: 10.36024/1248-042-002-016  299-287، 2022-( 2( عدد)42مجلد)مجلة اتحاد الجامعات العربية، 
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أخالقيات القيادة، واملهارات اإلدارية الحديثة، وفن 

 القيادة، ومتطلبات اإلبداع واالبتكار في العمل.

التوسع في حاضنات األعمال الجامعية الحتضان األفكار  .4

 اإلبداعية وتحويلها ملشاريع ريادية على أرض الواقع.

 املراجع:

 املراجع العربية:
ً
 أوال

(. درجة القيادة اإلبداعية لدى مديري 2017بو جامع، إبراهيم )أ

دراسات العلوم املدارس الثانوية في املدينة املنورة، 

 .248-231(،4)44، التربوية

(. معايير اختيار القيادات األكاديمية في 2020األحمري، عبدهللا )

الجامعات السعودية في ضوء بعض الخبرات الدولية 

 .104-61(،3)30، مجلة كلية التربيةوالعربية، 

(. القيادة اإلبداعية لدى قائدات مدارس 2018حل حسين، سارة )

 ةاملجلة الدولية للعلوم التربوياملرحلة االبتدائية، 

 .179-97(، 15، )والنفسية

(. درجة ممارسة القيادة 2018بوشيت، الجوهرة والبوش ي، غادة )

اإلبداعية وسبل تطويرها في جامعة اإلمام عبد الرحمن بن 

-607(، 11)29فيصل.  مجلة البحث العلمي في التربية.

642 

(. القيادة اإلبداعية لدى 2020الخثعمي، مسفر واأللفي، أشرف )

املجلة العلمية بكلية رس في محافظة خميس، قادة املدا

 .507-483(،1)36جامعة أسيوط،  التربية،

دور القيادة اإلبداعية في تحسين مستوى (. 2016ساعد، نهى )

الفلسطينية، الصحة الثقافة التنظيمية في وزارة 

،رسالة أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 ى، فلسطين.ماجستير غير منشورة، جامعة األقص 

(. تصور مقترح لتطوير نظام اختيار وتدريب 2018ساملان، علي  )

مديري املدارس االبتدائية في اململكة العربية السعودية، 

 .456-390(،2)34، مجلة كلية التربية

 ،اتجاهات معاصرة في القيادة التربوية(. 2020السعود، راتب )

 ، عمان: طارق للخدمات املكتبية.1ط

مدخل استراتيجي لتطوير القيادات (. 2010شافي، عائشة )

 ، القاهرة: الدار الجامعية.التربوية

اقع تطبيق اإلبدا: اإلداري لدى (. 2013الشلهوب، نوف ) و

مديرات مدارس مشرو: امللك عبد هللا بن عبد العزيز 

رسالة ماجستير غير منشورة،  لتطوير التعليم العام،

عود، اململكة العربية جامعة اإلمام محمد بن س

 السعودية.

(. القيادة اإلبداعية لدى عمداء الكليات 2020الشهوان، ديانا )

في الجامعات األردنية في محافظة العاصمة عمان، 

وعالقتها بإدارة الصرا: التنظيمي من وجهة نظر رؤساء 

، رسالة ماجستير غير منشورة، األقسام األكاديمية

 ن.جامعة الشرق األوسط، األرد

(. دور القيادة اإلبداعية في تحسين أداء 2020الصومالي، صباح )

العاملين: دراسة تطبيقية على مستشفيات القطاع 

مجلة الجامعة اإلسالمية الخاص بمحافظة جدة، 

 .261-234(،3)28،للدراسات  االقتصادية واإلدارية

واقع تطبيق اإلدارة اإلبداعية باملدارس (. 2020الطوالة، مطر )

التابعة ملكتب التعليم في محافظة سميراء من وجهة نظر 

(، 185)، جامعة األزهر-مجلة كلية التربية املعلمين. 

135-172. 

(. معايير مقترحة الختيار 2016الطويل، هاني وأبوشويمة، زبيدة.)

مديري اإلدارات العليا والوسطى في وزارة التربية والتعليم 

 .167-1(،2)43، دراسات العلوم التربويةاألردنية، 

اإلدارة املدرسية الحديثة مفاهيمها (. 2018عطوي، جودت )

 شر.ثقافة للن، عمان: دار الالنظرية وتطبيقاتها العملية

(. تطوير أداء القيادات الجامعية في ضوء القرن 2020عيد، هالة )

املجلة الدولية للبحوث في العلوم الحادي والعشرين، 

 .358-339(،1)3، التربوية

(. القيادة اإلبداعية لتطوير أداء مديري 2019عيس ى، نورة )

 ،آفاق جديدة في تعليم الكباراملدارس االبتدائية، 

(4)195-231. 

( األنماط القيادية لقائدات مدارس 2018الغامدي، عزيزة ) 

 لنظرية ليكرت من وجهة نظر 
ً
منطقة الباحة وفقا

املجلة الدولية للدراسات التربوية املعلمات، 

 .15-1(، 2)3،والنفسية

، اإلدارة والقيادة : الذات أنت كما تفكر(. 2011كاميرون ويتون )

 : القاهرة.مركز الخبرات املهنية لإلدارة

(. متطلبات استخدام التعلم التنظيمي كمدخل 2019الفي، منال )

استراتيجي لتنمية مهارات القيادة اإلبداعية لدى العاملين 

ة املجلة العربيباملؤسسات التربوية في دولة الكويت، 

 .92-63(،6، )لألدب والدراسات االنسانية
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ارس لإلدارة (. درجة ممارسة مديري املد2021املخاريز، الفي )

دراسات العلوم اإلبداعية في محافظة املفرق )األردن(، 

 .445-434. (1)48، التربوية
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