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والغ ممبسعبد لبدح ادلذاسط اٌخبٔىَخ يف ِٕغمخ ػغري 
ٌٍمُبدح اإلثذاػُخ واعرتاتُزُخ تغىَشٖ

 اٌغُذ اٌغُذ زلّىد اٌجحريٌ. د
ادلشبسن  اٌرتثىٌأعتبر اإلداسح واٌتخغُظ 

وٍُخ اٌرتثُخ ربِؼتٍ ادلٍه خبٌذ واألصهش
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كاقع ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية يف منطقة عسَت للقيادة اإلبداعية كاسًتاتيجية تطويره
د.السيد السيد ٤تمود البحَتم 

مستخلص البحث:
رس الثانوية ٔتنطقة عسَت للقيادة اإلبداعية. كاستخداـ ا١تنهج ىدؼ البحث كضع اسًتاتيجية مقًتحة لتطوير ٦تارسات قادة ا١تدا

الوصفي كاالستبانة كأداة للبحث هبدؼ تعرؼ أراء قادة ا١تدارس الثانوية كمعلميها حوؿ كاقع ٦تارسات قادة ا١تدارس للقيادة اإلبداعية، 
( عبارة، مت تطبيقها على عينة ْٓبانة يف صورهتا النهائية من )كمعوقاهتا، كآليات تطويرىا اب١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت، كقد تكونت االست

( معلمان؛ كتوصل ُّٔ( ككيبلن، ك)ّّٔ( مديران، ك)َُِ( فردان، بواقع )ُُٕٕعشوائية من قادة يف ا١تدارس الثانوية كمعلميها بلغت)
ت قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت للقيادة البحث إُف من عدد من النتائج، كمنها: أفادت استجاابت أفراد عينة البحث أبف ٦تارسا

(، كأفادت استجاابت أفراد عينة البحث أبف ا١تعوقات اليت تواجو قادة ُِْ,ِاإلبداعية جاءت بدرجة "ضعيفة"، كذلك ٔتتوسط عاـ بلغ )
أفراد عينة البحث حوؿ آليات تطوير  ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت ١تمارسات للقيادة اإلبداعية جاءت بدرجة "كبَتة"، كأفادت استجاابت

٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت للقيادة اإلبداعية بدرجة موافقة )كبَتة جدان(، كعدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت 
ارس الثانوية ٔتنطقة عسَت للقيادة متوسطات استجاابت أفراد عينة البحث حوؿ ٤تاكر أداة البحث ا١تيدانية كا١تتعلقة بواقع ٦تارسات قادة ا١تد

ة، اإلبداعية، كمعوقات ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت للقيادة اإلبداعية، كآليات تطويرىا، طبقان متغَتات )الوظيفة اٟتالي
قيادة اإلبداعية تكونت من عدد من كا١تؤىل(؛ كتوصل البحث إُف اسًتاتيجية مقًتحة لتطوير ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت لل

العناصر، كمنها: األىداؼ، كا١ترتكزات، كآليات تطبيق االسًتاتيجية ا١تقًتحة، كأكصي البحث: إبنشاء كحدة مستقلة ١تراجعة االبداع 
ا يؤدل إُف زايدة فعالية عملية ابلعملية التعليمية يف ضوء مبادئ القيادة اإلبداعية، كٗتفيض عدد ا١تستوايت اإلدارية يف ا٢تياكل التنظيمية ٔت

 االتصاالت كخفض زمن اٗتاذ القرار؛ كاقًتح البحث دراسة عن إتاىات ا١تعلمُت ٨تو تطبيق القيادة اإلبداعية يف مدارس التعليم العاـ.
كُت اإلدارم، كالتخطيط تقييم األداء اب١تدرسة، كنظم ا١تعلومات، كالتميز التنظيمي، كالعدالة التنظيمية، كالتم الكلمات ادلفتاحية:

 االسًتاتيجي، كالبيئة التعليمية
The Reality of the Practices of High School Leaders in  Asir Region for Creative Leadership and 

its Development Strategy 

Abstract:
The objective of this research was to develop a proposed strategy to develop the practices of 

secondary school leaders for creative leadership in Asir region. The descriptive method and the 

questionnaire were utilized in order to identify the views of secondary school leaders and their teachers 

about the reality of the practices of leaders of schools for creative leadership and their obstacles and the 

mechanisms of their development in secondary schools in Asir region. The questionnaire consisted of 

(45) items and was administered to 1177 individuals, 201 principals, 363 vice principals and 613

teachers. The responses of the research sample showed that the obstacles faced by the secondary school

leaders in the Asir region of creative leadership practices came to a "large" degree, , And the responses

of the members of the research sample on the mechanisms of developing the practices of high school

leaders in the Asir region of creative leadership with the approval of (very high). Results also showed

that there were no statistically significant differences between the average responses of members of the

research sample on the axes of the field research tool related to the practices of secondary school

leaders in  Asir region for creative leadership and the obstacles of the practices of secondary school

leaders in Asir region for creative leadership and the mechanisms of their development according to

variables (current and qualified) . The research presented a proposed strategy for the development of

the practices of high school leaders in Asir region for creative leadership, which consisted of a number

of elements, including objectives, bases, and mechanisms for implementing the proposed strategy. The

study recommended the establishment of a separate unit to review creativity in the educational process

in the light of the principles of creative leadership and to reduce the number of administrative levels in

the prevailing organizational structures, thus increasing communication efficiency and reducing

decision-making time. .The study proposed a study on teachers' attitudes towards the application of

creative leadership in public education schools.

Keywords: School performance assessment, information systems, organizational excellence, 
organizational justice, management empowerment and planning 
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 :    مقدمة البحث وأمهيتو
طرة للتقدـ يف أم ٣تتمعو من اجملتمعات، كتعد جودتو ك٘تيزه من أىم متطلبات القرف ألهنما من ركائز يعد التعليم قا 

 فيهػا تقػدمت بثػورةو  القػرف ىػذا ٘تيػز حيػثتطويره كاالرتقاء ٔتستواه كٖتسينو ١تواجهة التحدايت ا١تتباينػة كالعلميػة كالتقنيػة؛ 
 كأتثرت مدخبلهتا ٚتيع يف التقنية كدخلت التعليمية، ا١تنظومة يف تقليديةال الناحية على كاإللكًتكنية التكنولوجية الناحية
 يعػد الػذم اإللكػًتكين النشػر ككثػر، التقليديػة ا١تقػررات ٤تػل اإللكًتكنيػة ا١تنػاىج كحلَّػت، اإللكًتكنيػة ا١تواقػع كانتشرت هبا،
ذم يزيػػد مػػن حاجػػة ا١تؤسسػػات إُف قػػادة ، كأصػػبح التغيػػَت ا١تسػػتمر أحػػد ٝتاتػػو؛ األمػػر الػػا١تتميػػزة ا١تؤسسػػات معػػايَت أحػػد

لديهم الرغبة يف ٦تارسة األساليب القيادية اٟتديثة مثػل: القيػادة  ا٠تادمػة، كالتكنولوجيػة، كاإلبداعيػة كغَتىػا مػن ا١تػداخل 
ء للعمػل علػى ٖتقيػق األىػداؼ كالتميػز يف األداء، كالبقػا الػيت تعػد مػداخل إداريػة حديثػة يػتم فيهػا توجيػو الظػركؼ ايطػة

(.ُٕ: َُِّكالتفوؽ على ا١تؤسسات ا١تنافسة ٢تا )أبو العبل،
 كجودىػػا إف حيػػث كاٞتماعػػات، األفػػراد لتشػػمل أ٫تيتهػػا ك٘تتػػد مؤسسػػة أم تطػػوير متطلبػػات أىػػم مػػن القيػػادة كتعػػد  
 ثَتكالتػأ اآلخػرين مػع كالعمػل لتحقيقهػا، اٞتهػود كتنسػيق هبػا، العػاملُت كربػط األىػداؼ، كضػوح خػبلؿ مػن النجاح ٭تقق
كمػا أهنػا    العمػل، ٨تػو يػدفعهم ٦تػا ا١تؤسسة؛ قيادة يف كاإلبداع كااللتزاـ اٟتماس خبلؿ من معينة ألىداؼ للوصوؿ فيهم

تعد جوىر العملية اإلدارية حيث تتضمن سعى القائد إُف إشباع رغبات اآلخرين يف ا١تؤسسػة؛ ٦تػا ٬تعلهػم يلتفػوف حولػو 
: َُِِلقائػػد قػػادرنا علػػى التػػأثَت يف اآلخػػرين بطريقػػة إبداعيػػة )أبػػو طػػاحوف،كيشػػعركف ابألمػػن كاالسػػتقرار، كأف يكػػوف ا

ُٗ.)
كتعػػػد القيػػػادة اإلبداعيػػػة مػػػن ا١تػػػداخل اٟتديثػػػة الػػػيت تسػػػتخدـ يف التطػػػوير كٖتسػػػُت األداء الػػػيت تسػػػعى ا١تؤسسػػػات   

مػن مػوارد  يتػاح لػو طريػق مػا عػن للدكلػة العامػة التعليميػة السياسػة بتنفيػذ التعليميػة إُف تبنيػو؛ حيػث يقػـو القائػد ا١تبػدع
 أتثَته كْتكم قرارات ا١تستوايت العليا، ١ترؤكسيو كيًتجم ينقل الذم النظاـ، ىذا يف السائدة كمالية، كفقنا للمعايَت بشرية،
 السياسػة )عػامر، عبػدالرؤكؼ، ىػذه مػن خبل٢تػا تنفيػذ ٯتكػنهم اإلبداعيػة الػيت الطريقػة ييكػوف أف يسػتطيع علػيهم كنفػوذه
 القػػػوة مراكػػػز كدعػػػم للتحػػػرؾ، رشػػػيدة اسػػػًتاتيجية ككضػػػع للمسػػػتقبل، الػػػرؤل صػػػياغة(، كمػػػا يعمػػػل علػػػى ُّّ: ََِٗ
 الشخصػػية، كالقػػدكة التحفيػػز خػػبلؿ مػػن اآلخػػرين كتوجيػػو حو٢تػػا مػػن للعمػػل الرئيسػػة النػػواة ٫تػػم يسػػتنهض كمػػا الرئيسػػة،

قيػػػق آليػػػات اإلبػػػداع ألداء ٚتيػػػع العػػػاملُت كٖتديػػػد اإلطػػػار العػػػاـ لئلبػػػداع  كأسػػػلوب العمػػػل الػػػذم يتبعػػػو، كطريقتػػػو يف ٖت
 تعلػػيم يف األمػػور كأكليػػاء ا١تعلمػػُت قػػدرات مػػن االسػػتفادة علػػى يعمػػل كمػػا(. ْْ: َُِِ،كالصػػرايرة ٢تلػػوب) اب١تؤسسػػة
 كالتشػريعات السياسػية ا١تبادرات كعمل، ا١تدرسة إمكاانت من كاالستفادة، معهم جيدة إنسانية عبلقات كتكوين األبناء
تبٍت ك  ،;Pollock, 2013) 334-309)٢تا الشامل اإلصبلح إلحداث ا١تدرسة ىيكلة كإعادة، التعليم بنظم لقتتع اليت

ىياكل تنظيمية حديثة، ككذلك يؤمن ٔتشاركة األفراد يف قيادة ا١تؤسسة، مع تقييم صادؽ للممارسات كاألعماؿ، ككضع 
م، كتطبيػق كاضػح ا١تعػاَف ٠تطػة التحسػُت ا١تسػتمر، ككضػع أىداؼ قابلة للقياس، كتعريػف ٤تػدد ألدكار األفػراد كمسػؤكلياهت

(. ٕ: َُِّمقاييس أداء منظمة لكل عملية لضماف االستفادة من فرص التحسُت)أبو قاعود؛ الرابيعة، 
كيعمل القائد يف الوقت ذاتو على التيسَت، كٖتفيز ٚتيع العاملُت اب١تؤسسة، كإحداث التغيَت يف ا١تؤسسة عن طريق  

اليبو ا١تتباينػػػة، كالتعػػػٌرؼ أكثػػػر إُف العػػػاملُت لكػػػي يسػػػتطيع أف ٮتػػػدمهم كيلػػػيب احتياجػػػاهتم كيػػػؤثر فػػػيهم كيػػػدفعهم اتبػػػاع أسػػػ
، كمػا أنػو يسػعى إُف ٖتقيػق العدالػة التنظيميػة لػدل ٚتيػع العػاملُت، (Pearson, 2013, 36)لتحقيق أىداؼ ا١تؤسسة 

دؿ اآلراء كمناقشػػة ا١تشػػكبلت بكػػل حريػػة ككضػػوح، مػػع كيعمػػل علػػى إ٬تػػاد جػػوو مػػن الثقػػة كالصػػراحة بشػػكلو يسػػمح بتبػػا
األخذ ابالعتبار أف بعض األسباب الرئيسة للكثَت من ا١تشكبلت كالصراعات اليت ٖتدث بُت القادة كا١تعلمُت تكمن يف 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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داء اإلحبػػػاط النػػػاتج عػػػن غيػػػاب العدالػػػة يف العبلقػػػات اإلنسػػػانية، كيف توزيػػػع الواجبػػػات كا١تهػػػاـ علػػػى ا١تعلمػػػُت كتقيػػػيم األ
(.ُٖ: َُِِكاألعباء الوظيفية األخرل اليت تتناسب مع قدراهتم كإمكاانهتم )اٟتميدم، 

كنتيجة ١تا تواجهو القيادات ا١تدرسية من مستجدات كٖتدايت كبَتة، كحاجػات متنوعػة يف ظػل التعقيػد الػذم طػرأ    
عملهػػػا، لكػػػي تتكيػػػف مػػػع تلػػػك  علػػػى شػػػكل ا١تؤسسػػػات، كفػػػرض عليهػػػا تغيػػػَت سياسػػػاهتا، كنظمهػػػا اإلداريػػػة، كأسػػػاليب

التحدايت، األمر الذم يفػرض علػى القائػد أف يسػعى إُف تطػوير أدائػو يف ضػوء االٕتاىػات اٟتديثػة يف القيػادة ا١تعاصػرة، 
كمنها القيادة اإلبداعية؛ بشكلو ينعكس على تطوير أداء العاملُت معو، كذلك بتزكيدىم اب١تقومػات الػيت تسػاعدىم علػى 

(.ِ: ًَُِِتكؾ، تطوير أدائهم )ا١ت
مشكلة البحث:

أكلت ا١تملكة العربية السعودية اىتمامنا كبَتنا ابلتعليم إٯتاانن منها أنو ا١تسؤكؿ عن إعداد القول البشرية البلزمة للتنمية
١تملكػػة كتنميتهػػا كتػػدريبها، إال أف االىتمػػاـ بنوعيػػة ٥ترجػػات التعلػػيم، َف ينػػل اىتمامنػػا كافينػػا خػػبلؿ خطػػط التنميػػة األكُف اب

حيث كاف الًتكيز على الكم دكف الكيف، ككانت خطة التنمية الرابعة ىي بداية االىتماـ بتجويد ٥ترجاتو، كتكرر ذلك 
يف خطػيت التنميػػة ا٠تامسػػة كالسادسػة كيف السػػابعة سػػعت ا١تملكػػة العربيػة السػػعودية لتطػػوير التعلػيم لتػػتبلءـ مػػع التطػػورات 

(. إال أف بعػػػػػض ُ: ُّّْالًتبيػػػػة كالتعلػػػػػيم جهودىػػػػا لتطػػػػوير التعلػػػػػيم )ا٠تطيػػػػب، العلميػػػػة كالتقنيػػػػة، كقػػػػػد بػػػػذلت كزارة 
الدراسػػات أشػػارت إُف كجػػود عديػػدو مػػن ا١تعوقػػات تواجػػو قيػػاـ قائػػد ا١تدرسػػة ٔتهػػاـ قيادتػػو، كمنهػػا: دراسػػة "الػػدخيل" الػػيت 

حدىا معيارنا الختيار مدير أشارت إُف أف ىناؾ مشكلة يف اختيار مديرم ا١تدارس؛ حيث يتم االعتماد على ا١تؤىبلت ك 
ا١تدرسة، كأف ا١تشكبلت اليت تضعف أداء ا١تدارس ال تعود غالبنا لعدـ كفاءة العاملُت هبا، كإ٪تا تعود للممارسػات ا٠تطػأ 

(، كما أكػدت دراسػة" ا١تػالكي" علػى أف ا١تػدارس ْتاجػة إُف قيػادات مدرسػية ذات  َُِِللقيادات ا١تدرسية )الدخيل:
س ا١تبػػػادئ القياديػػػة لتسػػػتطيع مواجهػػػة التطػػػورات كمواكبتهػػػا كإطػػػبلؽ الطاقػػػات البشػػػرية )ا١تػػػالكي، كفػػػاءات عاليػػػة ٘تػػػار 

(،كما أشارت دراسة )العتييب( إُف ضركرة ٖتديد كاقع القيادات ا١تدرسية يف ا١تدارس لرفع مستول فاعليػة القيػادة َُِْ
(، كيف السػياؽ ذاتػو أكػدت دراسػة َُِْيػيب، ا١تدرسية من خبلؿ تشخيص جوانب التميز كالقصػور يف ٦تارسػاهتم )العت

( أف أحػد أسػباب الصػراع التنظيمػي يف ا١تػدارس ىػو تركيػز القػادة علػى اللػوائح اٟترفيػة أكثػر مػن تركيػزىم َُُِ)الزانف، 
على ا١تبادئ اليت هتتم ٓتدمة العاملُت كتزيد من توثيق العبلقات اإلنسانية كالقدرة على اإلبداعية يف قيادة ا١تدرسة.

( أف ىنػػػاؾ قصػػػورنا يف أداء القيػػػادات ا١تدرسػػػية يعػػػود لعػػػدـ ٦تارسػػػتهم للمبػػػادئ َُِْكمػػػا أشػػػارت دراسػػػة )ا١تعػػػثم، 
القياديػػة اإلبداعيػػة، كأف ىػػذا انتػػج عػػن القصػػور يف بػػرامج التأىيػػل للقيػػادة كضػػعف الػػربامج التدريبيػػة، كقػػد أكػػدت دراسػػة 

 تطػوير أداء ا١تعلمػُت كتنميتػو مػن أجػل ٖتقيػق أىػداؼ الػتعلم ق( على أ٫تية دكر القيادات ا١تدرسػية يفُّّْ)الشريف، 
( إُف أف ضػػعف العبلقػػات اإلنسػػانية مػػن ا١تشػػكبلت الػػيت تعػػوؽ عمػػل ََِّالنشػػط، كمػػا أشػػارت دراسػػة آؿ مػػداكم )

( علػى أف العبلقػات اإلنسػانية السػلبية داخػل ََِْمدير ا١تدرسة عند توجيو ا١تعلمُت، كمػا أكػدت دراسػة القحطػاين )
تمع ا١تدرسي من العوامل ا١تدرسية ا١تؤدية إُف قصور يف أداء ا١تعلمُت يف ا١تدارس؛ لػذلك ينبغػي أف يهػتم قػادة ا١تػدارس اجمل

بتنمية العبلقات اإلنسانية بُت العاملُت يف ا١تدرسة. 
ودية منها: كما أشارت دراسة )الدكسرم( إُف عددو من ا١تقًتحات لتحقيق اإلصبلح القيادم اب١تملكة العربية السع

ا من الصبلحيات لتوفَت أكرب قدرو من ا١تركنة، كإشراؾ قادة ا١تدارس يف صنع القرار الًتبوم يف  إعطاء قادة ا١تدارس مزيدن
٥تتلف األنشطة الًتبوية كاإلدارية، كتوفَت ا١تدربُت ا١تؤىلُت، كطرح برامج تدريبية تسد احتياجاهتم، كمنح اٟتوافز اإلدارية 

كُت هبا، كتطوير الربامج التأىيلية إلعداد جيلو قيادم قادرو على تطوير البيئات ا١تدرسية كجعلها مكاانن كا١تالية للمشار 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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(.َُْ :٦ََِٔتيزنا كجاذابن للتعليم )الدكسرم،
كيف السياؽ ذاتو تعاين ا١تؤسسات التعليمية من مشاكل قيادية مثل: القيادة العشوائية، كإساءة استخداـ    

رسات غَت ا٠تلقية، كالتقوقع يف بيئة العمل، كاالختبلؿ النفسي لدل التابعُت بُت اٟتياة كالعمل؛ كلذا السلطة، كا١تما
 ,Sendjaya)ظهرت نظرايت القيادة ا٠تلقية، كالقيادة ا٠تادمة كاإلبداعية للعمل على التخلص من تلك ا١تشكبلت 

Sarros,  & Santora, 2008, 40).
ا من الدراسا     ت تشَت إُف أف عدـ قياـ القيادات ا١تدرسية أبدكارىا سوؼ يؤدم إُف ضعف أداء كما أف عديدن

ٚتيع العاملُت اب١تدرسة، كما ٯتكن أف تصاب ٚتيع فعاليات مديرم ا١تدرسة ابلفشل، كأف اتباع القيادات ا١تدرسية 
التزاـ العاملُت اب١تدرسة ٨تو  أ٪تاط قيادية تسهم يف مشاركة ا١تستفيدين منها يف عمليات إدارة ا١تدرسة سوؼ يؤدم إُف

العمل.
يف ضوء ما سبق  تظهر حاجة كل مؤسسة مهما تعددت أنشطتها إُف قيادة فاعلة ك٦تيػزة كقػادرة علػى مبلحقػة       

التغػػَتات السػػريعة؛ كاالسػػتجابة ١تتطلبػػات ا١تسػػتقبل؛ كذلػػك لػػن يتػػأتى لتلػػك للقيػػادة إال بتبػػٍت ا١تػػداخل اٟتديثػػة كالقيػػادة 
ػػا لتوليػػد األفكػػار، كاألسػػاليب االبتكاريػػة، كإ٬تػػاد الػػوالء للعػػاملُت اب١تؤسسػػة التعليميػػة ٔتػػا ٭تقػػق  اإلبداعيػػة الػػيت تعػػد بران٣تن

(. ُٗ :ََِٓاألىداؼ العامة للمؤسسة )العريف؛ القشبلف،
أسئلة البحث:

 كيف ضوء ما سبق، ٯتكن صياغة مشكلة البحث يف التساؤؿ الرئيس التاِف:
قًتحة لتطوير ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت للقيادة اإلبداعية؟ما االسًتاتيجية ا١ت

يتفرع عن السؤاًؿ الرئيس األسئلة الفرعية التالية:
ما كاقع ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت للقيادة اإلبداعية؟ -1
بداعية؟ما معوقات ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت للقيادة اإل -2
ما آليات تطوير ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت للقيادة اإلبداعية؟ -3
ىل توجد فركؽ دالة إحصائينا بُت متوسط درجات أفراد العينة حوؿ كاقع، ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة -4

ة اٟتالية، كا١تؤىل العلمي( ؟ عسَت للقيادة اإلبداعية كمعوقاهتا، كآليات تطويرىا تعزم ١تغَتات )الوظيف
 أىداف البحث:

يهدؼ البحث كضع اسًتاتيجية مقًتحة لتطوير ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت للقيادة اإلبداعية من        
٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت للقيادة اإلبداعية كمعوقاهتا، كآليات تطويرىا. خبلؿ تعرؼ

 ت البحث:مصطلحا
القيادة اإلبداعية: -1

تعػػرؼ القيػػادة أهنػػا: عمليػػة هتػػدؼ إُف إدراؾ القائػػد أنػػو عضػػو يف ٚتاعػػة يرعػػى مصػػاٟتها، كيهػػتم أبمورىػػا، كيقػػدر    
أفرادىػػػا، كيسػػػعي إُف ٖتقيػػػق أىػػػدافها عػػػن طريػػػق التفكػػػَت كالتعػػػاكف ا١تشػػػًتؾ يف رسػػػم ا٠تطػػػط كتوزيػػػع ا١تهػػػاـ كا١تسػػػؤكليات 

(.كمػػا تعػػرؼ ُِ :َََِدادات البشػػرية، كاإلمكػػاانت ا١تاديػػة ا١تتاحػػة اب١تؤسسػػة )الغامػػدم،حسػػب الكفػػاءات كاالسػػتع
أهنا: ٣تموعة النشاطات اليت يقـو هبا القائد اإلدارم يف ٣تػاالت التخطػيط كالتنظػيم كصػنع القػرارات كاٗتاذىػا كاإلشػراؼ 

(.َّٗ :َُِٓعيد،ؼ ا١تؤسسة)على العاملُت ابستخداـ السلطة الرٝتية كالتأثَت عليهم هبدؼ ٖتقيق أىدا
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   ، كتعرؼ القيادة ا١تدرسية أهنا: عملية إنسانية اجتماعية تربوية مسػؤكلة تتصػف ابألمػاف كاإلخػبلص كالعػدؿ كاٟتػـز
(، كتعػػرؼ كػػذلك أهنػػا: ٣تموعػػة ا١تبػػادئ القياديػػة الػػيت ٘تػػارس ّْ: َُِٓكهتػػتم اب١تعلػػم كالطالػػب كترتقػػي هبما)الػػذايي، 

: َُِِ ،سٌية بواسطة آخرين من خبلؿ التخطيط كالتنظػيم كا١تتابعػة للجهػود كتقوٯتهػا" )الزايػدمهبدؼ تنفيذ مهاـ مدر 
(، كما أهنا تعرب عن ٣تموعة من ا١تهارات اليت ٘تٌكن قادة ا١تدارس من ٖتفيػز ا١تعلمػُت العػاملُت يف ا١تدرسػة علػى العمػل ٗ

.(ٖٔٔ :َُِْالوذايين، ق األىداؼ التعليمية )كاستثارة جهودىم، كالتأثَت فيهم، كرفع مستوايت أدائهم، لتحقي
كتعرؼ القيادة اإلبداعية أهنا: قدرة القائد على إ٬تاد حلوؿ كطرؽ كأساليب عمػل إبداعيػة يف قيػادة ا١تؤسسػة ْتيػث 
 تعتمػػد علػػى ٘تيػػز الفػػرد يف رؤيتػػو لقيػػادة العمػػل، كقدراتػػو العقليػػة، كالفكريػػة، كإ٬تػػاد منػػاخ مبلئػػم لقيػػادة رشػػيدة للمؤسسػػة

: َََِتسهم يف تنمية العاملُت كتوليد األفكار كاٟتلوؿ ا١تبتكرة للمشكبلت اإلدارية كالتنظيمية اليت تواجههم )أيػوب، 
( كما تعرؼ _أيضنا _ أهنا ٚتيع العمليات اإلدارية اليت ٯتارسها مدير ا١تؤسسة داخلها، كتتسم ابألصالة، كالطبلقة، ُٕ

تحليػػل، كا٠تػػركج علػػى ا١تػػألوؼ، سػػواء للقائػػد نفسػػو، أـ للمؤسسػػة الػػيت يعمػػل هبػػا، كا١تركنػػة، كا١تخػػاطرة، كالقػػدرة علػػى ال
 كاٟتساسية للمشكبلت اليت تنتج عن التفاعل مع البيئة ايطة. 

 كضع يف العاملُت مشاركة خبلؿ من كذلككما تعمل القيادات اإلبداعية على توجيو العاملُت لتحقيق األىداؼ      
كا١تستقبلية. اٟتالية أىدافها ٖتقيق مث كمن، ويرللتط ا١تستقبلية الرؤية
كيف ىذا السياؽ ٯتكن تعريف القيادة اإلبداعية إجرائينا يف ىذا البحث أهنا: ٣تموعة العمليات القيادية من ٗتطيط   

و للمدرسة، كتنظيم كصنع القرار كتقوًن اليت يستخدمها قائد ا١تدرسة الثانوية يف إ٬تاد حلوؿ كطرؽ عمل إبداعية يف قيادت
كإطػػػبلؽ الطاقػػػات، كاٟتريػػػة كاالبتكػػػار كا٠تلػػػوص إُف حلػػػوؿ إبداعيػػػة ١تواجهػػػة ا١تشػػػكبلت الػػػيت تواجهػػػو يف قيػػػادة ا١تدرسػػػة 

 الثانوية يف التعامل مع مدخبلت ا١تنظومة التعليمية اب١تدرسة.
سػَت للقيػادة اإلبداعيػة كاستخدـ البحث ا١تنهج الوصػفي لتعػرؼ كاقػع ٦تارسػات قػادة ا١تػدارس الثانويػة يف منطقػة ع  

كاقتصر البحث على قادة ا١تدارس الثانوية يف منطقة عسَت، ككذلك ٤تاكر االستبانة كما حددهتا أداة البحث.
 الدراسات السابقة: 

أسفرت الدراسة اليت قاـ هبا الباحث حوؿ الدراسات السابقة، العربية منها كاألجنبية، اليت عنيت ٔتوضوع البحػث  
موعػػة مػػن الدراسػػات ذات الصػػلة ا١تباشػػرة كغػػَت ا١تباشػػرة بقيػػادة مػػدارس التعلػػيم كقػػد مت ترتيبهػػا علػػى النحػػو الػػراىن عػػن ٣ت

التاِف:
تعرؼ عبلقة دكر القيادة ا٠تادمة ابلسياسػات اٟتكوميػة اٟتديثػة كأتثَتىػا (Landgren, 2015) حاكلت دراسة    

خدمت الدراسػة ا١تػػنهج الوصػفي، حيػػث طبقػت االسػػتبانة علػػى علػى قػػيم التعلػيم يف مػػدارس التعلػيم العػػاـ يف ا٢تنػد، كاسػػت
( مدرسة اثنوية يف كالية بومبام ا٢تنديػة، كأسػفرت الدراسػة عػن كجػود عبلقػة إ٬تابيػةِٓ( معلمنا يف )َُٖعينة بلغت )

بٍت على القيم بُت تصورات ا١تعلمُت ١تمارسات قادهتم للقيادة ا٠تادمة كأتثَت السياسات اٟتكومية اٞتديدة على التعليم ا١ت
 لديهم.
تعرؼ دكر قادة ا١تدارس يف تطبيػق اسػًتاتيجيات ضػماف ( (Fasasi & Oyeniran, 2014كما ىدفت دراسة    

اٞتودة يف ا١تدارس يف أكسوف يف دكلة نيجَتاي، كاستخدمت الدراسة البحث الوصفي، كاالسػتبانة الػيت طبقػت علػى عينػة 
ػػا، كأسػػفرت َُٗبلغػػت ) الدراسػػة عػػن أف موقػػع ا١تدرسػػة كػػاف لػػو أتثػػَته كبػػَته علػػى كجػػود فػػركؽ يف ٖتقيػػق( مػػديرنا كمعلمن

اٞتػػودة اب١تدرسػػة يرجػػع  ١تتغػػَت اٞتػػنس، كمػػا أف قػػدرة قػػادة ا١تػػدارس لوضػػع االسػػًتاتيجيات الػػيت مػػن شػػأهنا ضػػماف اٞتػػودة 
أساسػية يشػارؾ فيهػا القػادة  اب١تدرسة ىو عامل حاسم يف ٖتديد فعالية ا١تدرسػة، كأف ضػماف اٞتػودة اب١تدرسػة ىػو كظيفػة
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كا١تعلمػػوف كأكليػػاء األمػػور، كمػػا أف كظيفػػة القيػػادة الرئيسػػة ىػػو التخطػػيط، كالتنظػػيم، كالتوجيػػو، كاإلشػػراؼ كتقيػػيم النظػػاـ 
 ا١تدرسي.
( فقػػد ىػػدفت تعػػرؼ العبلقػػة بػػُت خصػػائص القيػػادة ا٠تادمػػة كفاعليػػة ا١تعلمػػُت (Whitman, 2014أمػػا دراسػػة    

ارس االبتدائية كا١تتوسطة يف نرباسكا الغربيػة، كقػد اسػتخدمت الدراسػة ا١تػنهج الوصػفي، كاالسػتبانة الػيت التدريسية يف ا١تد
( معلمنا، كأسفرت الدراسة عن كجود عبلقة عكسية بُت تصور ا١تعلمُت ك٦تارسات قادهتمَُِطيبقت على عينة بلغت)

رسات القادة للثقة كالتمكُت؛ حيث كانت ٦تارسات قػادة للقيادة ا٠تادمة كبُت تصورىم عن فاعليتهم التدريسية، كأف ٦تا
  .( بدرجةو كبَتة، يف حُت كاف متوسط ٦تارستهم ١تبدأ الرؤيةُْ.ْا١تدارس ١تبدأم الثقة كالتمكُت ٔتتوسط )

( تعرؼ درجة ٦تارسات القيادة للعدالة التنظيمية كمستول الوالء التنظيمي َُِّكما ىدفت دراسة )الدىلوس،      
ؤسسات العامة يف ا١تملكة العربية السعودية، كاستخدمت ا١تنهج الوصفي، كاالستبانة اليت طيبقت على عينة البحث يف ا١ت
( موظفنػػا، ٦تارسػػات القيػػادة للعدالػػة التنظيميػػة يف ا١تؤسسػػات العامػػة كانػػت بدرجػػة متوسػػطة، كأف مسػػتول عدالػػة ّْٖ)

ئج عػػن أف درجػػة عدالػػة اإلجػػراءات كمسػػتواىا كعدالػػة التعػػامبلت التوزيػػع لػػدل أفػػراد العينػػة كانػػت مرتفعػػة، كأسػػفرت النتػػا
 جاء متوسطنا لدل أفراد العينة.

(  العبلقػػػة بػػػُت الثقافػػػة ا١تدرسػػػية كا١تمارسػػػات القياديػػػة لػػػدم مػػػديرم ا١تػػػدارس Ramodikoe, 2013كتناكلػػػت )
( مػديرنا كمعلمنػاّْٗعينػة بلغػت ) االبتدائية الًتكية، كاستخدمت الدراسة ا١تػنهج الوصػفي، كاالسػتبانة الػيت طبقػت علػى

( مدرسة، كأسفرت الدراسة عن كجود عبلقة إ٬تابية بُت أبعاد الثقافة ا١تدرسية كنوعية ا١تمارسات القيادية ١تديرم ُٓيف )
ػػػػا يف ٖتديػػػػد نوعيػػػػة ا١تػػػػدارس، كمػػػػا أف كجػػػػود التماسػػػػك اٞتماعػػػػة كالتفاعػػػػل مػػػػن األفػػػػراد داخػػػػل القػػػػوم، تػػػػؤدم دكرنا مهمن

لقيادية ١تديرم ا١تدارس، كإ٬تاد  ثقافة مشًتكة من قبل القيادات ا١تدرسية.ا١تمارسات ا
دكر ا١تسػاءلة كإدارة ا١تيزانيػة  (Sriwichien, Sirisuthi, & Sawetsomboon, 2013)كمػا تناكلػت دراسػة   

اـ )االبتدائيػػة كا١تتوسػػطة كشػػؤكف ا١تػػوظفُت، كإدارة العمػػل العػػاـ، كنظػػاـ إدارة ااسػػبية يف تطػػوير قيػػادة مػػدارس التعلػػيم العػػ
، كأسػػػفرت ّٖٗكالثانويػػػة(، كاسػػػتخدمت الدراسػػػة ا١تػػػنهج الوصػػػفي، كاالسػػػتبانة الػػػيت طبنقػػػت عينػػػة علػػػى بلغػػػت ) ( إداراين

الدراسة عن أف نظاـ ااسبية ابلنظاـ يف ا١تدارس الثانوية كاالبتدائية جاءت بدرجة "متوسطة" من كجهة رأم ا١تسػؤكلُت 
جػػاءت اسػػتجاابت أفػػراد عينػػة الدراسػػة مػػن اإلداريػػُت كا١تمارسػػُت يف ا١تػػدارس الثانويػػة، علػػى نوعيػػة ا١تمارسػػُت، يف حػػُت 

 ا١تعلومات ااسبية بدرجة "عالية".
العبلقػة بػُت ا١تسػتول  (Okaya,  Horne, Lamig, & Smith, 2013كمػا تناكلػت دراسػة )     

بتدائيػػة مػػن ا١تػػدارس االبتدائيػػة اٟتكوميػػة يف كينيػػا، حيػػث مت االقتصػػادم للمنػػاطق التعليميػػة كا١تنػػاخ ا١تدرسػػي يف مدرسػػة ا
ٖتديػػػد أبعػػػاد ا١تنػػػاخ ا١تدرسػػػي يف ٜتسػػػة أبعػػػاد ىػػػي: الشػػػعب، كاألمػػػاكن، كالعمليػػػات، كالسياسػػػات، كالػػػربامج؛ كأسػػػفرت 

ا مػػػػن الدراسػػػػة عػػػػن أف ا١تنػػػػاخ ا١تدرسػػػػي العػػػػاـ يف ا١تدرسػػػػة االبتدائيػػػػة كػػػػاف مرتفعنػػػػا ابلػػػػرغم مػػػػن أف ا١تدرسػػػػة تواجػػػػو عديػػػػ دن
التحػػدايت؛ كٓتاصػػةو يف البيئػػة االجتماعيػػة كاالقتصػػادية ا١تتدنيػػة، كمػػا ٯتكػػن أف تػػؤدم السياسػػات كالػػربامج، كالعمليػػات، 
كاألفػراد دكرنا يف ٖتقيػق منػاخ يسػهم يف ٖتقيػق اإل٧تػاز األكػػادٯتي اب١تدرسػة كإ٬تابيػة مػع الطػبلب ٨تػو التحصػيل الدراسػػي؛ 

أتثَت عميق على األداء األكادٯتي للطبلب، كأف التغَتات يف البيئة ا١تدرسية ٯتكن أف ٖتسن كٓتاصةو أف العوامل البيئية ٢تا 
فرص النجاح للطالب يف ا١تناطق اٟتضرية، كما أف مناخ ا١تدرسة اإل٬تاي عنصر مهم من عناصر ا١تدارس الناجحػة، كأف 

كالطػػبلب؛ ٦تػػا يػػػؤثر علػػى سػػلوؾ ا١تتعلمػػُت ٨تػػػو قائػػد ا١تدرسػػة ٬تػػب أف ٬تعػػل ا١تدرسػػػة مكػػاانن  ٤تببنػػا لكػػلو مػػػن العػػاملُت 
عمليات التعليم كالتعلم. 
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( تعرؼ دكر القيادات يف تقييم جودة العميلة التعليمية هبا، كتتوقف فعاليتهم Msila, 2013كما تناكلت دراسة )  
ا٠تطط االسًتاتيجية اليت على األساليب ا١تستخدمة يف تقييم أداء العلمية التعليمية كٖتسُت كفاءهتا، كدكرىم يف ٧تاح 

تضع من قبل القيادات اإلدارية العليا، كٖتفيز تلك القيادات اإلدارية يف الصف الثاين بتخصيص جوائز سنوية لؤلفراد 
منهم كتشجيعهم ٨تو التميز الدائم يف األداء، كتوفَت جوو تنافسي يرقي بقدراهتم كيقودىم ٨تو إطبلؽ طاقاهتم،  ا١تتميزين

د اٞتماعية للعملية التعليمية، كأسفرت الدراسة عن أف القيادات تقـو بدكرو مهمو يف تنفيذ ٚتيع العمليات كتنظيم اٞتهو 
اليت هتدؼ إُف الرقي ٔتستول ا١تؤسسة ٔتا يتوافق مع تطلعات اجملتمع، كأف تكوف القيادات معٌدة للقياـ بدكرىا القيادم 

 قيادة ا١تؤسسة كتقييم أدائها.بكفاءة كفعالية مع استخداـ األساليب اٟتديثة يف 
( تعرؼ العبلقة بُت القيادة اإلبداعية كا١تناخ التنظيمي يف ا١تدارس َُِِكما حاكلت دراسة )السلمي،   

( مديرناّّْاٟتكومية ا١تتوسطة ٔتدينة جدة، كاستخدـ ا١تنهج الوصفي، كاالستبانة اليت طبقت على عينة بلغت )
ا١تتوسطة اٟتكومية التابعة إلدارة الًتبية كالتعليم ٔتدينة جدة، كأسفرت الدراسة عن أفكمعلمنا من العاملُت يف ا١تدارس 

القيادة اإلبداعية ٘تارس يف ا١تدارس اٟتكومية ا١تتوسطة ٔتدينة جدة بدرجة "متوسطة"، ككجود عبلقة ارتباطيو موجبة بُت 
 ناخ التنظيمي.الدرجة الكلية لسمات القيادة اإلبداعية كالدرجة الكلية ألبعاد ا١ت

( تعػػرؼ العبلقػػات بػػُت القيػػادة  (Calik, Sezgin, Kavgaci & Kilinc, 2012كىػػدفت دراسػػة "  
التعليمية ١تدراء ا١تدارس، كالفاعلية الذاتية كاٞتماعية للمعلمُت، كاستخدمت الدراسػة ا١تػنهج الوصػفي، كأسػفرت الدراسػة 

كمهػػمه علػػى فاعليػػة ا١تعلػػم، كأف فػػاعليتهم الذاتيػػة توسػػطت العبلقػػة بػػُت عػػن أف القيػػادة االبداعيػػة ٢تػػا أتثػػَته إ٬تػػايه مباشػػره 
 القيادة التعليمية كفاعلية ا١تعلم.

( دراسػة أثػر العبلقػات اإلنسػانية علػى تنظػيم Kulsreshtha & Patel & Singh, 2011كحاكلػت دراسػة )   
٥تتلفػػة مػػن منطقػػة أٛتػػد أابد، كاسػػتخدمت الدراسػػة ا١تدرسػػة، كالعبلقػػة بػػُت ا١تػػوارد البشػػرية، كالبيئػػة ا١تدرسػػية يف مػػدارس 

ػػا، كمعلمػػة، كأسػػفرت الدراسػػة أف )َٓا١تػػنهج الوصػػفي، كاالسػػتبانة الػػيت طيبقػػت علػػى عينػػة بلغػػت ) %( مػػنْٗ( معلمن
ب، ا١تعلمُت يركف أف للعبلقة بُت ا١تعلم، كالطالب أتثَت قػوم علػى بيئػة ا١تدرسػة، كأف العبلقػة اإل٬تابيػة بػُت ا١تعلػم، كالطالػ

كالعبلقػػة بػػُت ا١تػػدير، كاإلدارة، كالعبلقػػة بػػُت ا٢تيئػػة اإلداريػػة يف ا١تدرسػػة، كبػػُت اإلدارة ٚتيعهػػا تػػؤدم إُف بيئػػة مدرسػػية قويػػة 
 كصحية.
( درجػػػة تطبيػػػق العدالػػػة التنظيميػػػة لػػػدل القػػػادة الًتبػػػويُت ٔتكاتػػػب الًتبيػػػة َُِِكمػػػا تناكلػػػت دراسػػػة )السػػػبيعي،     

، كعبلقتهػػػا أبسػػػاليب إدارة الصػػػراع التنظيمػػػي، كقػػػد اسػػػتخدمت الدراسػػػة ا١تػػػنهج الوصػػػفي، كالتعلػػػيم ٔتدينػػػة مكػػػة ا١تكرمػػػة
، كأسػفرت الدراسػة عػن أف َُٗكاعتمدت الدراسػة علػى اسػتبانة طيبقػت علػى عينػة البحػث الػيت بلغػت ) ( مشػرفنا تربػواين

دالػة إحصػائينا بػُت درجػات تطبيػق درجة تطبيػق العدالػة التنظيميػة )أببعادىػا( كانػت متوسػطة، كأف ىنػاؾ عبلقػة ارتباطيػة 
 العدالة التنظيمية كأبعادىا كبُت درجات ٦تارسات كل أسلوب من أساليب إدارة الصراع التنظيمي.

( فقد ىدفت تعرؼ العدالة التنظيمية، كعبلقتها اباللتزاـ التنظيمي يف كزارة التعلػيم َُِِأمَّا دراسة )العبيدم،      
راؽ، كٖتديػػد طبيعػػة العبلقػػة االرتباطيػػة بػػُت ا١تتغػػَتين، كمعرفػػة األثػػر بينهمػػا، كاسػػتخدمت العػػاِف كالبحػػث العلمػػي يف العػػ

( فػػردنا، كقػػد خلصػػت الدراسػػة إُف ٕٔالدراسػػة ا١تػػنهج الوصػػفي، كاسػػتخدمت االسػػتبانة أداةن طيبقػػت علػػى عينػػة بلغػػت )
ط كأتثَت بػُت أبعػاد العدالػة التنظيميػة كااللتػزاـ ارتفاع قوة العبلقة بُت متغَت عدالة التعامل كاإلٯتاف اب١تؤسسة، ككجود ارتبا

التنظيمي.
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( تعرؼ درجة إحساس العاملُت يف مديرية الًتبية كالتعليم يف ٤تافظة القرف َُِِكما حاكلت دراسة )اٟتراحشة،   
ػػػػا، كخلصػػػػت الدراسػػػػة إُف أف درجػػػػة إحسػػػػاس العػػػػاملُت َُِابلعدالػػػػة التنظيميػػػػة، كتكونػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػن) ( موظفن

ٔتجػػػػاالت العدالػػػػة التنظيميػػػػة الثبلثػػػػة: عدالػػػػة التعػػػػامبلت، كعدالػػػػة اإلجػػػػراءات، كعدالػػػػة التوزيػػػػع جػػػػاءت ٚتعيهػػػػا بدرجػػػػةو 
منخفضة، كأكصت الدارسة أب٫تيػة إححػة الفرصػة للعػاملُت اب١تشػاركة يف صػنع القػرارات كالسػماح ٢تػم ابلتعبػَت عػن آرائهػم 

 كمناقشة ا١توضوعات ْترية.
بدراسػػة ىػػػدفت تعػػرؼ كاقػػػع تطبيقػػات تقنيػػػة ا١تعلومػػات يف ٣تػػػاالت اإلدارة ا١تدرسػػية لػػػدل  (َُِِكقػػاـ )ا٢تػػػدلق، 

طبلب ا١تاجستَت بقسم اإلدارة الًتبوية ّتامعة ا١تلك سعود، كأسفرت الدراسػة أف ىنػاؾ ٦تارسػات مػن قبػل عينػة الدراسػة 
الرب٣تيػات ا١تسػتخدمة يف اإلدارة ا١تدرسػية كأهنػا لتطبيقات تقنية ا١تعلومػات يف ٣تػاؿ اإلدارة ا١تدرسػية بدرجػةو عاليػة، كأ٫تيػة 

ْتاجػػة إُف اسػػتخداـ تلػػك التقنيػػة بصػػفةو مسػػتمرة لتواكػػب ا١تتطلبػػات اٟتاليػػة لػػئلدارة ا١تدرسػػية، كأكصػػت الدراسػػة أب٫تيػػة 
 اسػػتخداـ تقنيػػة ا١تعلومػػات كتػػدريب مػػديرم ا١تػػدارس علػػى كيفيػػة اسػػتخدامها يف اإلدارة ا١تدرسػػية حيػػث يعػػد ىػػذا مطلبنػػا

رئيسنا لتحقيق التميز اب١تدرسة.
( تعػػرؼ كاقػػع إدارة األزمػػات يف ا١تػػدارس اٟتكوميػػة للبنػػات يف الطػػائف مػػن َُِِكىػػدفت دراسػػة )أبػػو العػػبل،    

كجهة نظر ا١تشرفات، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي، كاالستبانة أداةن ٞتمػع ا١تعلومػات، كأسػفرت الدراسػة عػن أف 
ا١تػدارس اٟتكوميػة للبنػػات يف ٤تافظػة الطػائف كانػت متوسػػطة، كأكصػت الدراسػة أب٫تيػة التأكيػػد  درجػة إدارة األزمػات يف

 على عملية التخطيط إلدارة األزمات علي مستول ا١تدارس كاإلدارات التعليمية ككزارة الًتبية كالتعليم.
درسة الثانوية اٟتكومية اليت تؤثر يف ( تعرؼ العوامل البيئة الداخلية كا٠تارجية للمَُُِكىدفت دارسة )ا١توسي،        

قدرة القيادة اإلدارية على اإلبداع  اإلدارم، كبناء كصياغة رؤية اسًتاتيجية مبلئمة لتنمية اإلبداع لدل القيادات ا١تدرسية 
غػت ٔتحافظة اإلحساء اب١تملكة العربية السعودية، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصػفي، كاالسػتبانة طيبقػت علػى عينػة بل

( مػػديرة، كأسػػفرت الدراسػػة عػػن أف ىنػػاؾ حاجػػة متزايػػدة لبلىتمػػاـ ببنػػاء قػػدرات القيػػادات علػػى اإلبػػداع اإلدارم َُُ)
١تواجهػػػة ٚتيػػػع ا١تسػػػتجدات اجملتمعيػػػة كالتكنولوجيػػػة ا١تػػػؤثرة علػػػى البيئػػػة ا١تدرسػػػية كالتعليميػػػة الػػػيت تسػػػهم يف جػػػودة ا١تدرسػػػة 

ك٘تيزىا.
( تعرؼ درجة أداء مديرم ا١تػدارس ألدكارىػم يف منطقػة اٞتػوؼ يف ا١تملكػة َُُِكىدفت دراسة )أبو الكشك،     

العربية السعودية العربية يف ظل ٖتدايت العصر، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي كاالستبانة طيبقت على عينة بلغت 
عػن كجػود تسػعة أدكار رئيسػة  ( معلمنا مػن ا١تػدارس الثانويػة كا١تتوسػطة كاالبتدائيػة، كأسػفرت الدراسػةُّْ( مديرنا،)ُْ)

ا، كأكصت الدراسػة بضػركرة تركيػز مػديرم ا١تػدارس علػى األدكار الػيت تعمػل علػى تنميػة  كاف أداء مديرم ا١تدارس ٢تا جيدن
 اإلبداع كإجراء البحوث يف ا١تدرسة حىت تتواكب مع ا١تتغَتات كتكوف قادرة على ا١تنافسة كالتميز.

قع القيادة اإلبداعية السائد يف شركات االقتصاد، كالكشف عن العبلقة ( رصد كاَُُِكحاكلت دراسة )حبوس، 
( مديرنا،َُِبُت القيادة اإلبداعية كالتحفيز، كاستخدمت ا١تنهج الوصفي، كاالستبانة اليت طيبقت على عينة بلغت )

ا١تادم، كتوجد عبلقة كأسفرت الدراسة عن كجود عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بُت القيادة اإلبداعية كالتحفيز 
ارتباط ذات داللة إحصائية بُت القيادة اإلبداعية كالتحفيز ا١تعنوم، كٮتتلف مستول القيادة اإلبداعية لدل ا١تدراء عن 

 ا١تستول اٞتيد، كٮتتلف مستول ٖتفيز ا١تدراء ا١تادم ا١تطلوب للعمل عن ا١تستول اٞتيد. 
فر القدرات اإلبداعية لدل ا١تديرين العاملُت بوزارات قطاع ( تعرؼ مدل تو ََُِكما ىدفت دراسة )العجلة،    

( مديرنا،َّٕغزة كعبلقتها أبدائهم، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي، كاالستبانة اليت طيبقت على عينة بلغت )
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كعناصر األداء كأسفرت الدراسة عن توافر القدرات ا١تميزة للشخصية ا١تبدعة لدل ا١تديرين العاملُت بوزارات قطاع غزة، 
اٞتيد )ا١تهارة ا١تهنية كا١تعرفة الفنية كا٠تلفية العامة ٔتتطلبات الوظيفة كاجملاالت ا١ترتبطة هبا( متوفرة لدل ا١تديرين بدرجة 

 "عالية".
( كضع تصور مقًتح لنمط القيادة اإلبداعية ك٦تارستها ١تديرم ا١تدارس الثانوية ََُِكحاكلت دراسة )السلمي،     
( مديرنا، كأسفرت الدراسة عن أف ٪تطْٖٔتحافظة جدة، كاستخدمت االستبانة اليت طبقت على عينة بلغت )العامة 

القيادة اإلبداعي ىو ٪تط القيادة ا١تفضل، كخلصت إُف كضع تصور مقًتح لنمط القيادة اإلبداعية ك٦تارستها ١تديرم 
نطلقات، كأبعاد ا١تمارسات اإلبداعية، كمتطلبات ا١تدارس الثانوية العامة ٔتحافظة جدة تكوف من: األىداؼ، كا١ت

 تطبيقو.
( دراسة استهدفت تعػرؼ متطلبػات ا١تنػاخ اإلدارم اإلبػداعي يف إدارات الًتبيػة كالتعلػيم ََُِكأجرل )الغامدم،  

يف( مػديرنا ُٔٔٔتنطقة مكة ا١تكرمة، كاستخدمت الدراسػة ا١تػنهج الوصػفي، كاالسػتبانة  الػيت طبقػت علػى عينػة بلغػت )
إدارة الًتبية كالتعليم ٔتنطقة مكة ا١تكرمة، كأسفرت الدراسة عن أف متطلبات ا١تناخ اإلدارم اإلبداعي غَت متوفرة يف إدارة 
الًتبيػػة كالتعلػػيم، كأف ٚتيػػع متطلبػػات ا١تنػػاخ اإلدارم اإلبػػداعي مثػػل: التػػدريب ٨تػػو اإلبػػداع، كبنػػاء الثقػػة ابلقيػػادة، كاحػػًتاـ 

بداعيػػة، كالثقافػػة اإلبداعيػػة، كأتسػػيس اإلبػػداع كإدارتػػو، كحريػػة التجريػػب تعمػػل علػػى ٖتقيػػق ا١تنػػاخ ا١تعارضػػُت، كاٟتػػوافز اإل
اإلدارم اإلبػػداعي جػػاءت بدرجػػةو" عاليػػة"، كمػػا أسػػفرت عػػن كجػػود معوقػػات تقػػف أمػػاـ ٖتقيػػق تلػػك ا١تتطلبػػات مثػػل: 

 ١تدرسة.ا١تركزية يف إدارة ا١تدرسة، كضعف ا١تشاركة يف صنع القرارات كاٗتاذىا يف ا
( خصائص القائد البديل ككيفية تكوينو يف ا١تؤسسات التعليمية يف مديرييت ََِٗكتناكلت دراسة )عبد الفتاح،      

( فػػردنا مػػػن مديريػػة الًتبيػػة كالتعلػػػيم َِّالًتبيػػة كالتعلػػيم، اسػػتخدمت البحػػػث  ا١تػػنهج الوصػػفي كمت تطبيػػػق اسػػتبانة علػػى)
راسة بضركرة تغيَت مفاىيم قيادة ا١تؤسسة التعليمية ْتيث ال يقتصر دكرىا على ٔتحافظة القليوبية كالسويس، كأكصت الد

القائد فقط بل تشػمل ٚتيػع أعضػاء ا٢تيئػة اإلداريػة كالتدريسػية، كالعمػل علػى توزيػع األدكار علػى أفػراد ا١تؤسسػة، كالتوجػو 
 يف ٖتقيق التميز.  ٨تو البلمركزية يف صنع القرار كاٗتاذه ٔتا يعمل على إ٬تاد بيئة إبداعية تسهم

( األخطػػاء الشػػائعة لػػدل قيػػادات القيػػادة ا١تدرسػػية اب١تػػدارس اب١ترحلػػة اإلعداديػػة ََِٕكتناكلػػت دراسػػة )زايف،      
ٔتحافظػػػة اإلسػػػكندرية، كاسػػػتخدمت الدراسػػػة ا١تػػػنهج الوصػػػفي، كمت اسػػػتخداـ االسػػػتبانة الػػػيت طيبقػػػت علػػػى عينػػػة بلغػػػت 

ور مقًتح لتطوير الكفاايت القيادية ا١تدرسية يف إطار ٖتديد األخطاء الشائعة( معلمنا، كخلصت الدراسة إُف تصَُٓ)
كتدعيم الكفاايت األساسية من خبلؿ تطوير أساليب اختيار مديرم ا١تدارس اعتمادنا على معايَت فنيػة موضػوعية تراعػي 

كنولوجيػػا اٟتاسػػبات كا١تعلومػػات عوامػػل أخػػرم غػػَت األقدميػػة كالرغبػػة كالتأىيػػل، كتنميػػة قػػدرة القػػادة علػػى التعامػػل مػػع ت
 كاستخدامها يف ٣تاؿ القيادة ا١تدرسية.

( إُف تعػػػرؼ درجػػػة ٦تارسػػات القيػػػادة االبتكاريػػػة لػػدل القػػػادة الًتبػػػويُت يف ََِٔكىػػدفت دراسػػػة )الشػػمرم،       
، ْٓٔا١تملكة العربية السعودية، كاستخدمت الدراسة ا١تنهج الوصفي، كاالسػتبانة الػيت طيبقػت علػى عينػة ) ا تربػواين ( قائػدن

كأسفرت الدراسة عن أف القادة الًتبويُت ٯتارسوف القيادة االبتكارية بدرجة "متوسطة "يف ٣تاِف اإلدارم كالفٍت، كٯتارسوف 
القيادية االبتكارية يف اجملاؿ التصورم بدرجةو "مرتفعة"، كخلصت الدراسة إُف عدـ كجود فػركؽ ذات داللػة احصػائية يف 

قػػادة الًتبػويُت للقيػػادة االبتكاريػة كفقنػا ١تتغػػَت النػوع االجتمػػاعي، كا٠تػربة، كا١تؤىػل العلمػػي، كعػدـ كجػػود درجػة ٦تارسػات ال
فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ا١تتوسطات اٟتسابية يف درجػة ٦تارسػات القػادة الًتبػويُت للقيػادة االبتكاريػة كفقنػا للتفاعػل 

 بُت متغَتم )النوع االجتماعي كا٠تربة(.
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( بدراسػػة ىػػدفت تعػػرؼ مقومػػات القيػػادة اإلبداعيػػة لػػدل مػػديرات اب١تػػدارس الثانويػػة ََِٔكمػػا قػػاـ )كاصػػلي،           
ٔتػػػدينيت مكػػػة ا١تكرمػػػة كجيػػػزاف مػػػن كجهػػػة نظػػػر ا١تػػػديرات كا١تشػػػرفات كا١تعلمػػػات، كاسػػػتخدمت الدراسػػػة ا١تػػػنهج الوصػػػفي، 

( ُٔ( مػػديرة مدرسػػػة ك)ّٖلػػئلدارة ا١تدرسػػية )( مشػػرفة ّٔ( فػػػردنا بواقػػع )ُِٔكاالسػػتبانة طبقػػت علػػى عينػػة  بلغػػت )
معلمة، كأسفرت عن كجود قناعة لدل مديرات ا١تدارس كا١تعلمات يف ا١ترحلة الثانوية ٔتدينيت مكة ا١تكرمة كجيزاف بتوافر 

دل ا١تقومػػػات التنظيميػػػة، كاإلمكػػػاانت كا١تػػػوارد البشػػػرية، كالػػػربامج التدريبيػػػة، كالسػػػمات الشخصػػػية لػػػئلدارة اإلبداعيػػػة، لػػػ
ا١تػديرات اب١ترحلػػة الثانويػػة بدرجػػة أكثػػر قناعػة مػػن ا١تشػػرفات الًتبػػوايت لػػئلدارة ا١تدرسػية، كمػػا أسػػفرت الدراسػػة عػػن تػػوافر 

مثل ىذه ا١تقومات لدل مديرات ا١ترحلة الثانوية ٔتدينيت مكة ا١تكرمة كجيزاف.
التعقيب على الدراسات السابقة:

 واألجنبية، يتضح ما يلي: ابستعراض الدراسات السابقة، العربية منها
أتكيد أغلب الدراسات السابقة على أ٫تية القيادة اإلبداعية كدكرىا يف قيادة ا١تدارس؛ ١تا ٢تػا مػن أتثػَتو علػى دافعيػة -

ـ( كدراسػػة "الصػػرايرة"، كدارسػػة َُِّاألعمػػاؿ اإلداريػػة كالتعليميػػة اب١تدرسػػة الثانويػػة كإ٧تازىػػا، كدراسػػة )الػػدىلوس،
ـ(، ََِٗ( كدراسػػػة )عبػػػد الفتػػػاح، َُُِـ( ، كدراسػػػة )حبػػوس،ََُِدراسػػػة )السػػػلمي، ـ(،َُُِ)ا١توسػػي، 

(.ََُِـ( ، كدراسة )العجلة، ََُِكدراسة )الغامدم، 
اختبلؼ البحث اٟتاِف عن الدراسات السابقة، يف أنو ٬ترم على بيئة ا١تدرسة الثانوية يف منطقػة عسػَت، كاسًتشػاد -

ت السػػابقة سػػواء يف االعتمػػاد علػػى ا١تػػنهج الوصػػفي، أـ يف بنػػاء أداة البحػػث البحػػث اٟتػػاِف كاسػػتفادتو مػػن الدراسػػا
 ا١تيدانية أك اإلطار النظرم للبحث كتفسَت نتائج الدراسة ا١تيدانية.

 اإلطار النظري للبحث:
يتناكؿ اإلطار النظرم للبحث عددنا من اٞتزئيات ذات العبلقة ابلقيادة اإلبداعية على النحو التاِف:

لقيادة:مفهوم ا  -1
تعرؼ القيادة أهنا" مهارة التأثَت على التابعُت يف ا١تؤسسة للعمل بقوة كدافعية عالية لتحقيق أىدافها اددة سلفا   

أيضنػا_ أهنػا "قػدرة الفػرد علػى التػأثَت يف اآلخػرين  _،كتعػرؼ  (,Lambert, 2015 13يف القػوانُت ا١تؤسسػة للعمػل " )
هم  يف عمليات صنع القرار كاٗتاذه؛ هبدؼ العمل على ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسسة ٦تا من خبلؿ ٖتفيزىم ك٘تكينهم كمشاركت
( كتعرؼ كػذلك أهنػا "عمليػة  هتػدؼ إُف توجيػو ٣تموعػة مػن Wilson, 2013, 15يؤدم إُف ٧تاح ا١تؤسسة كبقائها" )

(، Hall, 2010, 32) األفػراد ٨تػو إتػاه معػُت ترغػب ا١تؤسسػة ٖتقيقػو هبػدؼ الوصػوؿ إُف األىػداؼ اػٌددة مسػبقنا "
كتعػرؼ كػذلك أهنػا "عمليػة هتػػدؼ إُف التػأثَت علػى اآلخػرين لفهػػم مػا ىػو مطلػوب مػػنهم، كتعػرؼ طريقػة إ٧تػازه بفاعليػػة، 

 Caffeyكإ٬تػاد الطػرؽ كاألسػاليب الػػيت تسػاعدىم علػى توحيػد تلػػك اٞتهػود لتحقيػق أىػػداؼ ا١تؤسسػة كاألفػراد معنػا" )

اٞتهػػود الػػيت يقػػـو هبػػا القػػادة هبػػدؼ توجيػػو األفػػراد فػػرادل كٚتاعػػات كالتػػأثَت (، كتعػػرؼ كػػذلك أهنػػا "تلػػك 20 ,2012,
 (. Karn, 2014, 10عليهم لتحقيق األىداؼ اددة للمؤسسة " )

يف حُت تعرؼ القيادة ا١تدرسية أهنا "قدرة قائد ا١تدرسة على التأثَت يف سلوؾ ا١تعلمُت كالعاملُت كتوجيهم ٨تو ٖتقيق   
أهنا "ٚتيع اٞتهود كاألنشطة اليت يقـو هبا  -أيضنا-(، كتعرؼ ٖـ:ًََِْتبوية كالتعليمية" )القحطاين،أىداؼ ا١تدرسة ال

قائد ا١تدرسة مع العاملُت من معلمُت كإداريُت بغرض إعداد أجياؿ يف ٚتيع النواحي ١تساعدهتم على التكيف بنجاح مع 
( كتعػػرؼ كػػذلك أهنػػا "قػػدرة قائػػد ا١تدرسػػة علػػى التػػأثَت يف ُِق:ُّْٓاجملتمػػع كاافظػػة علػػى بيئػػتهم ايطػػة" )اٟتػػري، 

( كتعػرؼ كػذلك ُّ: َُِْسلوؾ منسوبيها كإتاىاهتم كٖتفيزىم ككسب ثقتهم ٨تو ٖتقيق أىداؼ ا١تدرسة" )الكنػاين،

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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أهنػػا "٣تموعػػة العمليػػات الوظيفيػػة الػػيت ٘تػػارس هبػػدؼ تنفيػػذ مهػػاـ مدرسػػٌية بواسػػطة آخػػرين مػػن خػػبلؿ التخطػػيط كالتنظػػيم 
(.ٗ: َُِْكا١تتابعة للجهود كتقوٯتها" )الزايدم، 

أما القيادة اإلبداعية فتعرؼ أهنا سػلوؾ إدارم ينشػأ نتيجػة لتفاعػل كتكامػل السػمات الشخصػية، كالقػدرات العقليػة   
يسػهم يف حػل كا١تعرفية للفرد ا١تبدع مع العوامل التنظيمية اإلدارية كالبيئيػة ايطػة ابلفػرد ينػتج عنػو فكػرة  أك حػل إبػداعي 

ا١تشػػكلة بشػػكلو مفيػػد كمتجػػدد للفػػرد كا١تؤسسػػة،  أمػػا القيػػادة اإلبداعيػػة فتعػػرؼ أهنػػا سػػلوؾ إدارم ينشػػأ نتيجػػة لتفاعػػل 
كتكامل السمات الشخصية، كالقدرات العقلية كا١تعرفية للفرد ا١تبدع مع العوامل التنظيميػة اإلداريػة كالبيئيػة ايطػة ابلفػرد 

 & Scratchlyداعي يسػػهم يف حػػل ا١تشػػكلة بشػػكلو مفيػػد كمتجػػدد للفػػرد كا١تؤسسػػة )ينػػتج عنػػو فكػػرة  أك حػػل إبػػ

Hakstian, 2004, 341 كتعرؼ كذلك أهنػا" ٘تكػن الفػرد مػن فهػم مػا ٭تػيط بػو مػن أفكػار كأسػاليب كتطويرىػا مػن ،)
ٖتسػػُت كينونػػة خػػبلؿ تلقػػيح األفكػػار كتباد٢تػػا مػػع اٞتماعػػة يف ضػػوء اإلطػػار ا١تؤسسػػي الػػذم يتبػػٌت ىػػذه األفكػػار هبػػدؼ 

(.ٖ: ََِٓا١تؤسسة كاألفراد معنا )الفاعورم، 
كتعػرؼ كػذلك أهنػا سلسػلة مػن العمليػات ا١تتتابعػة الػيت مػن يػتم خبل٢تػا قيػاـ  قائػد ا١تؤسسػة بتبػٍت األفكػار اإلبداعيػة   

كتقييمهػا كالعمػل  ا١تفيدة يف حل ا١تشكبلت كتنفيذ األعماؿ اإلدارية، كتشػجيع العػاملُت علػى توليػد أفكػارىم اإلبداعيػة،
على ٕتمعيها كمناقشتها كتنقيحهػا هبػدؼ ٖتقيػق أىػداؼ ا١تؤسسػة اٟتاليػة كا١تسػتقبلية، كتعػرؼ كػذلك أهنػا اإلطػار الػذم 
٭تدد الطرؽ كالتحدايت اليت تواجو ا١تؤسسة بطرؽ ابداعية كٖتديػد ا١تػدخبلت األساسػية كا١تقًتحػة الػيت تسػهم يف ٖتسػُت 

كٖتديد أنشطة االبتكار كتنمية ا١توارد البشػرية، كتطػوير األعمػاؿ كمتابعػة األنشػطة الػيت يقػـو العمليات اإلدارية اب١تؤسسة 
هبا القادة ٨تو االبتكار يف النظاـ ا١تؤسسػي؛ ٦تػا يسػاعد يف هنايػة األمػر علػى ٖتسػُت القػدرة التنافسػية للمؤسسػة. كتعػرؼ  

كالعػػاملوف، كالػػيت تفضػػي إُف إ٬تػػاد عمليػػات إداريػػة  كػػذلك أهنػػا ٣تموعػػة مػػن األفكػػار كا١تمارسػػات الػػيت يقػػدمها ا١تػػديركف
(،  ُٗ: ََِْكطرؽ كأساليب أكثر فاعلية يف إ٧تاز أىداؼ ا١تؤسسػات هبػدؼ ٖتقيػق ٘تيزىػا كإ٧تػاز أىػدافها )القسػوس

ة الػػيت كمػػا تعػػرؼ أهنػػا "٣تموعػػة مػػن ا١تفػػاىيم ا١تتكاملػػة ا١تتناغمػػة كا١تهػػارات اإلبداعيػػة الفنيػػة كاإلنسػػانية كالعوامػػل ا١تتداخلػػ
تتصل ابلبعد البنيوم للفرد ا١تتعلق بشخصيتو كقيمة كإتاىاتو كدكافعو اليت تسهم يف ٣تملها يف بناء القائد الًتبوم ا١تبدع" 

(، كتعػػرؼ كػذلك أهنػػا ٪تػط قيػػادم يتصػف ابلقػػدرة علػى حػػل ا١تشػكبلت بطريقػػة ابتكاريػة متفػػردة َِ: ََِٔ)الطويػل،
ؿ حفز اآلخرين على التميز كاإلبداع كالعمل بركح الفريق الواحد" )السلمي، تعمل على ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسسة من خبل

َُِِ :ٗ.)
مسات البيئة التعليمية ادلالءمة لتطبيق القيادة اإلبداعية: -2

ىناؾ عديد من السمات اليت تسهم يف ٖتقيق بيئػة تعليميػة تسػاعد قائػد ا١تدرسػة علػى ٦تارسػات القيػادة االبداعيػة   
ٚتيع العاملُت من ا١تعلمُت كا١توظفُت كالطلبة بل كأكلياء األمور بفعالية يف ٖتقيق اإلبداع يف ا١تدرسة، كتسهم يف مشاركة 

كمنها:
 التخطيط االسًتاتيجي: (1

 يعػػد التخطػػيط االسػػًتاتيجي مػػن األسػػاليب ا١تهمػػة يف قيػػادة ا١تؤسسػػة؛ حيػػث يسػػهم يف ٖتقيػػق جػػودة عاليػػة ٞتميػػع 
ىا، كذلك من خبلؿ استخداـ األساليب ا١تختلفة يف تقيػيم أداء العػاملُت، كتقنيػات مدخبلت ا١تنظومة التعليمية كتطوير 

التكنولوجيػػا اٟتديثػػة يف التخطػػيط للتعلػػيم، كمشػػاركة ٚتيػػع العػػاملُت يف صػػنع القػػرارات ا١تتعلقػػة بتطػػوير ا١تؤسسػػات حاليػػان 
للمؤسسة، كما أنو ٯتتاز بوضع ا١تؤسسػة أمػاـ كمستقببلن كتطويرىا؛ ٦تا يسهم يف هناية ا١تطاؼ يف ٖتقيق النتائج ا١تنشودة 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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ا١تمكن من األىداؼ، كطرؽ العمل، كطرح االحتماالت ا١تختلفة ١تواجهة ا١تستقبل، كالتعامل مع البدائل ا١تتاحة لئلدارة 
 ,Junusbekova ,2011) 617–604يف ا١تستقبل، كاالىتماـ بتحليل كتقوًن كاقع ا١تؤسسات التعليمية  )

التخطػػػيط االسػػػًتاتيجي أحػػػد النمػػػاذج اٟتديثػػػة لتطػػػوير ا١تؤسسػػػات، كاالنتقػػػاؿ مػػػن ا١تمارسػػػات اإلداريػػػة كمػػػا ٯتثػػػل       
العشوائية إُف ا١تمارسات اإلدارية ا١تعتمدة على ا١تشاركة كالتخطيط، كما ٯتثػل أحػد الطػرؽ ١تواجهػة صػعوابت ا١تسػتقبل 

لفػة، كالطريػق ا١تناسػب لتحسػُت اسػتثمار التكنولوجيػا كالبحػث ا١تتعلقة ابألنظمة الًتبوية يف الببلد العربية كٖتدايتو ا١تخت
العلمي، ابعتباره عملية مستمرة تتعلق اب١تسػتقبل كتقػـو علػى توقعػات البيئػة ا٠تارجيػة كالداخليػة، كمسػتوايت األداء يف 

نو يتناسب مع ا١تاضي كاٟتاضر كا١تستقبل، كتقييم  الفرص كا١تخاطر عن طريق تطوير األىداؼ كاالسًتاتيجيات، كما أ
مؤسسات التعليم ا١تبدعة لبناء بيئة تعليمية تواكب التغيَتات السريعة كطرؽ التعامل معها، كمشػاركة ٚتيػع العػاملُت يف 
قيػػادة ا١تؤسسػػة، كمػػا أنػػو عمليػػة غػػَت تقليديػػة فعالػػة يف قيػػادة مؤسسػػات التعلػػيم كمنظماتػػو، كأف عمليػػة إضػػافة عناصػػر 

. (Robinson, 2012, 16) التغيَت الفعالة ا١تستخدمة يف تطوير مؤسسات التعليملقيادة ا١تؤسسة تعد إحدل أ٪تاط 
كيعد قائد ا١تدرسة االسًتاتيجي الركيزة األساسية يف تطوير العملية التعليمية، فبو تبدأ حركات التطور كاإلصبلح  

ا يف منظوره،يف عديدو من اجملاالت اإلدارية كالتعليمية اب١تدرسة، كأف ا١تدارس ْتاجة إُف ق ادة يتملكوف تفكَتنا بعيدن
عميقنا يف أتملو؛ من أجل الوصوؿ إُف األىداؼ ا١تنشودة، كال يكوف ذلك إال من خبلؿ تطبيقو للتخطيط االسًتاتيجي 

(؛حيث أنو يعٌد أسلوابن مهمنا ألم قائد تربوم ألنو يتمكن من خبللو من توجيوْ: َُِٓك٪تاذجو ا١تختلفة )النخالة،
كاالنتقاؿ هبا من ٣ترد العمليات اليومية كمواجهة األزمات كصوالن إُف رؤية ٥تتلفة للعوامل الديناميكية الداخلية  ا١تؤسسة

(.ٓ: َُِِكا٠تارجية القادرة على ٖتقيق ا١تسؤكليات العلمية كاالجتماعية ا٠تاصة ابلعملية التعليمية)حبيب،
لية من خبلؿ قيامها بوضع ا٠تطط طويلة كمتوسطة ا١تدل كما أنو يساعد القيادات يف ٖتسُت ا١تؤسسات بفعا    

كا١تبادئ التوجيهية للخطة االسًتاتيجية، كٖتديد العناصر الرئيسة لتحسُت أدائها كجودهتا، كتعزيز قدرهتا يف ٣تاالت 
صنع خدمة اجملتمع كالبحث العلمي، كٖتسُت ىيكلها اإلدارم كتطويره، كحث ا١ترؤكسُت على ا١تشاركة بفعالية يف 

القرارات كاٗتاذىا، كتطوير اإلجراءات ا١تتعلقة بتطبيق ا١تعايَت األساسية للتميز، ْتيث ٭تقق للجامعة القدرة على ا١تنافسة 
( (Kai, 2012, 75كاافظة على التميز

انضج  كالقيادات ا١تبدعة تؤمن ابلتغيَت طويل ا١تدل كتدعمو، كتؤمن ٔتشاركة األفراد يف قيادة ا١تؤسسة، كتقييم  
للممارسات كاألعماؿ كمقارنتها أبفضل ا١تمارسات يف اجملاؿ نفسو، ككضع أىداؼ قابلة للقياس، كتعريف ٤تدد ألدكار 
األفراد كمسؤكلياهتم، كتطبيق كاضح ا١تعاَف ٠تطة التحسُت ا١تستمر للخدمة ا١تقدمة، كاستخداـ األدكات كاألساليب 

التخطيط االسًتاتيجي الذم يعد من ا١تقومات الداعمة لتحقيق اإلبداع كالتميز  اإلدارية اٟتديثة يف قيادة ا١تؤسسة، كمنها
(.ٕ: َُِّيف األداء)أبو قاعود؛ الرابيعة، 

كما يسهم التخطيط االسًتاتيجي يف االستخداـ ا١تشًتؾ كا١تتزامن بُت كلو من ا١توارد الداخلية كا٠تارجية يف البيئة     
دـ كثَتنا من الفوائد االجتماعية، كيعد ا٠تيار األساسي يف عملية التنمية، كمنهجناالداخلية كا٠تارجية للمؤسسة، كيق

شامبلن إلدارة نقاط القوة كالفرص ا١تتاحة من أجل التغلب على التهديدات كنقاط الضعف يف ا١تؤسسة، كيستخدـ 
ثل الفرص كالتهديدات عددنا من ٪تاذجو العلمية يف كضع اللمسات األخَتة للخطط االسًتاتيجيات للمؤسسة، م

(SWOT( كتطبيق طريقة ا٢تجُت، كاستخداـ مصفوفة التخطيط االسًتاتيجي الكمي ،)QSPM لتحديد أكلوايت )
(.Monavari, et al.,2013, 465-473االسًتاتيجيات ا١تقًتحة للمؤسسة )

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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عرؼ التغَتات يف أدكار القائد كما يساعد القيادات يف ٖتديد طرؽ التفويض ا١تناسبة لقيادات ا١تستول الثاين كت     
كا١تمارسات التنظيمية ا١تطلوبة، كالتغَتات اليت ٖتدث يف ا١تناخ كيف مؤسسات التعليم الكتساب فهم أعمق لطبيعة 
كبَتو يف إ٬تاد  القيادة، كاٟتاجة إُف تغيَتات يف إعداد القيادات كتدريبهم على أساليب اإلدارة اٟتديثة، ْتيث يقـو بدكر و

 (.  (Elvira , 2013, 189-210 يمية مشجعة للتميز كاإلبداع تليب ا١تطالب ا١تتغَتة يف اٟتياة اجملتمعيةبيئة تعل
ككل ىذا يتطلب كجود قيادات مدرسية ذات كفاءة كرؤية استشرافية ٨تو ا١تسػتقبل، ك٘تتلػك مهػارات غػَت تقليديػة   

ت التعليميػػة كا١تعرفيػة كاإلداريػػة، كالًتكيػز علػػى كضػػع حػيت تكػػوف قػادرة علػػى اإلسػػهاـ يف إحػداث تطػػويرو شػامل يف اجملػػاال
االسػًتاتيجيات كٖتػػديث ا٢تياكػل التنظيميػػة كتغيػػَت الػنظم التقليديػػة كتطػوير الكفػػاءات ا١توجػػودة كإدارهتػا أك البحػػث عنهػػا 

تخداـ (، كمػا أف اسػْ: َُِّكاستقطاهبا كاستثمارىا؛ ٦تا يسػهم يف ٖتقيػق أىػداؼ ا١تؤسسػة بطػرؽ إبداعيػة )ا٢تػادم، 
التخطيط االسًتاتيجي كمهاراتو كفعالية القائد يف تطبيقو بشكلو صحيح يف ا١تؤسسة التعليمية يساعد يف صنع القرارات 
الصػحيحة كاٗتاذىػػا كإ٬تػػاد نػوعو مػػن اإلبػػداع يف قيػادة ا١تؤسسػػة؛ ٦تػػا يعمػل يف  هنايػػة األمػػر علػى ٖتقيػػق أىػػداؼ ا١تؤسسػػة 

.(& Pisapia, 2012, 35)   Pang متغَتو كمتسارعكزايدة قدرهتا على التنافس يف ظل عاَفو 
 التمكني اإلداري: (2

يسػػػهم التمكػػػُت اإلدارم يف تعزيػػػز قػػػدرات العػػػاملُت يف ا١تؤسسػػػة ْتيػػػث يػػػوفر لػػػديهم فرصػػػة االجتهػػػاد كإصػػػدار     
ارات اليت تتعلػق األحكاـ كالتقدير كحرية التصرؼ يف القضااي اليت تواجههم خبلؿ ٦تارساهتم ١تهامهم كإسهاماهتم يف القر 

أبعما٢تم، كإعطاء األفراد سلطة أكسع يف ٦تارسات الرقابة كٖتمل ا١تسؤكلية كاستخداـ قدراهتم من خبلؿ تشجيعهم على 
(، كما أنو ٯتنح العػاملُت يف ا١تسػتوايت اإلداريػة الػدنيا القػدرة كاالسػتقبللية ُْٗ: َُِِاستخداـ القرار)رابح؛ شوقي،
بوصفهم شركاء يف العمل، مع الًتكيز على كضوح األىداؼ كالسماح ٢تم اب١تشػاركة بفعاليػة يف صنع القرارات كالتصرؼ 
( كما إنػو يسػهم يف التغلػب علػى البَتكقراطيػة مػن خػبلؿ تػوفَت فػرص االنػدماج ْٔ: َُُِيف قيادة ا١تؤسسة )العمرم،

ر حلهػا مػن قبػل رؤسػائهم، كٗتفػيض الوظيفي ا١ترتفع، كيساعد العاملُت على حػل ا١تشػكبلت الػيت يواجهوهنػا دكف انتظػا
عػػدد ا١تسػػػتوايت اإلداريػػػة يف ا٢تياكػػػل التنظيميػػة، كزايدة فعاليػػػة عمليػػػة االتصػػػاالت كخفػػض زمػػػن اٗتػػػاذ القػػػرار، كٗتفػػػيض 
تكاليف التشغيل ابلتقليل من عدد ا١تستوايت اإلدارية غَت الضركرية، كإطبلؽ قدرات األفراد العاملُت اإلبداعية كا٠تبلقة 

(.ِٔٓ: َُِْوؿ مقًتحاهتم كأفكارىم إُف متخذم القرار)زاىر،كضماف كص
كمػػا أنػػو يسػػتهدؼ الوصػػوؿ ابألفػػراد إُف أقصػػي درجػػة ٦تكنػػة مػػن االلتػػزاـ كالػػوالء ١تنظمػػاهتم كإطػػبلؽ طاقػػاهتم كقػػدراهتم 

ى التعػػاكف اإلبداعيػػة، كذلػػك مػػن خػػبلؿ مػػنح الثقػػة، كا١تشػػاركة يف صػػنع القػػرارات كاٗتاذىػػا، كإ٬تػػاد بيئػػة عمػػل قائمػػة علػػ
كا١تشػػاركة كإاثرة الطاقػػات الكامنػػة لػػدل األفػػراد كإبػػداعاهتم، كالتطػػوير ا١تسػػتمر ١تعػػارؼ األفػػراد كمهػػاراهتم كتبػػادؿ ا٠تػػربات 

(.َٗ: َُِِكا١تعرفة، كمنح ا١تكافآت كالتحفيز ا١تستمر ٞتميع العاملُت )أبو خضَت،
يف ا١تؤسسة هبدؼ مواصلة العمل كتطويره، كا١تشاركة  كيسهم كذلك يف إ٬تاد ارتباطو مباشر بنوااي العاملُت      

بفعالية يف ٖتقيق أىداؼ ا١تؤسسة، كإ٬تاد عبلقة إ٬تابية بُت بيئة العمل كدكر العاملُت بشكلو مباشر كغَت ذلك من 
: خبلؿ التمكُت كٓتاصةو النفسي منو كالعمل على تطبيق أبعاده ا١تختلفة؛ حيث ٘تثل أبعاد التمكُت اليت تتمثل يف

االستقبللية، كتقبل ا١تخاطرة يف العمل، كا١تشاركة، كاالتصاؿ، كتعٍت إححة الفرصة للمرؤكسُت للتأثَت يف عملية صنع 
القرار التنظيمي، كافساح اجملاؿ ٢تم لتقدًن مبلحظاهتم كاقًتاحاهتم يف اللقاءات كاالجتماعات، كالتعلم كالتكوين من أجل 

ا من خبلؿ تزكيدىم اب١تعارؼ كا١تهارات اليت تسهم يف تدعيم القدرات اإلبداعية، توفَت فرص التعلم كالتكوين لعما٢ت
كالعمل اٞتماعي، كللتحفيز أ٫تية كبَتة يف توافر ٣تموعة العوامل اليت ٖترؾ قدرات العاملُت من أجل ٖتقيق نتائج أفضل 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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 :َُِِيز ٛتاسهم ككالئهم لو )رابح؛ شوقي، كيتوقف أتثَتىا يف قدرهتا على دكر القائد يف إاثرة الدافعية لؤلفراد كتعز 
ِِْ.) 
كمن مث ٬تب على القيادات ا١تدرسية ٘تكُت العاملُت من خبلؿ استخداـ أساليب إبداعية كطرؽ لتوظف    

اإلمكاانت ا١تادية كالبشرية لتحقيق أىداؼ ا١تؤسسة؛ حيث يتوقف تنمية السلوؾ اإلبداعي ٞتميع العاملُت يف ا١تؤسسة 
على قدرتو يف توفَت الوسائل اإلبداعية للعاملُت، كالعمل ا١تشًتؾ يف صياغة عمليات التطوير، كالتخطيط التعليمية 

 &  Zhbanova, Rule)لؤلنشطة التعليمية اب١تؤسسة اليت تسهم يف تنمية مهارات التفكَت اإلبداعي لديهم 

Stichter, 2015, 143-156) .

العدالة التنظيمية: (3
لتعليمية من عديدو من العاملُت سواء قادة أـ إداريُت أـ معلمُت، كيقـو القادة فيها أبدكار إدارية تتكوف ا١تؤسسة ا   

كفنية متعددة تنعكس سلبنا أك ا٬تابينا على العاملُت معهم من رؤساء أقساـ كعاملُت آخرين، كتًتؾ آاثرنا كاضحة على 
ة من العوامل منها: أسلوب القائد يف التعامل معهم ابلعدالة سلوكهم كيتأثر احساس العاملُت ابلعدالة التنظيمية ٔتجموع

يف اٗتاذ القرار كتوزيع ا١تهاـ، كمدل قدرتو على إ٬تاد جو من الثقة كالصراحة بشكل يسمح بتبادؿ اآلراء كمناقشة 
سسة ا١تشكبلت بكل حرية ككضوح، كأف غياب العدالة سوؼ يؤدل إُف عديدو من ا١تشكبلت اليت سوؼ تظهر يف ا١تؤ 

(.ُٓ: َُِِ)اٟتراحشة
كتعمل العدالة التنظيمية على إ٬تاد تصورات لدل ا١تعلمُت للعدالة ا١تتعلقة ابلتفاعل مع قادة ا١تدارس كا١تسؤكلُت     

عن إ٬تاد مناخات العدالة، فمن األ٫تية ٔتكاف أف يكوف قادة ا١تدارس قادرين على فهم اآلاثر ا١تًتتبة على تصورات 
ة، كٯتكن أف تشمل العدالة احتفاء قادة ا١تدارس بتحقيق النجاحات الفردية كاٞتماعية؛ ٦تا يسمح ا١تعلمُت للعدال

للمعلمُت يف عملية صنع القرار بتحمل ا١تسؤكلية عن األخطاء كتصحيحها، كتطبيق القواعد كا١تمارسات ابستمرار، 
ت، كما تعمل على بناء تصور أك إدراؾ األفراد كاٗتاذ القرارات استنادنا إُف البياانت بدالن من الشائعات كالتلميحا

للعدالة يف ا١تؤسسة، كالقواعد كا١تعايَت االجتماعية اليت ٖتكم هبا ا١تؤسسة أعما٢تا، تتمثل يف ثبلثة أبعاد تتحدد ىي:  
ع كيفية ٗتصيص ا١توارد كالعائدات، ككيفية كضع اإلجراءات الٗتاذ القرارات كتنفيذىا، ككيفية التعامل الشخصي م

(، كا١تعاملة ا٠تلقية لكل األفراد العاملُت يف ا١تؤسسة، بصورة بعيدة عن التحيز من ْٔٓ: َُِٓاألفراد )ٛتدم،
(.َّٕ: َُِِرؤسائهم، مع شعور األفراد ابلعدالة يف البيئة اليت يعملوف هبا )انفع،

م العاملُت كبُت سلوكهم داخل كما ٬تب العمل على كجود عبلقة بُت مستوايت العدالة التنظيمية كأبعادىا لد     
ا١تؤسسة، كأف ىناؾ عبلقة تفاعلية بُت العدالة اإلجرائية كبُت سلوؾ العاملُت يف ا١تؤسسة يف عدة أبعاد مثل: بعد منع 
فرد من التواصل كالتعبَت عن نفسو، كا٢تجمات ضد الفرد، كالعبلقات االجتماعية، كالسمعة كجودة اٟتياة ا١تالية كا١تادية، 

النتائج أف ىناؾ عبلقة معتدلة بُت العدالة التنظيمية كسلوؾ ا١تهاٚتة، حيث ٯتيل العاملوف ٨تو سلوؾ ا١تهاٚتة   ككشفت
كلما ا٩تفضت مستوايت إدراكهم للعدالة التنظيمية يف ا١تؤسسة كتعد العدالة التنظيمية من السمات األساسية 

فيها ىذه ا١تؤسسات كتتفاعل معها تتغَت ابستمرار، كعليو  للمؤسسات اليت ترنو إُف ا١تستقبل؛ ألف البيئة اليت تعمل
فاٟتاجة ماسة إُف التعامل ا١ترف الذم يتيح االنتقاؿ من ا١ترحلة اٟتالية إُف مرحلة أكثر تطورنا يف سهولة كيسر، كما ٬تب 

العمل من توفَت  أف تعكس التنوع كالتغيَت، كتعكس كذلك مدل ما تسهم بو العوامل كالظركؼ ا١تادية ايطة ٔتكاف
( ُُ: ََِٕمناخ سار يشجع على أداء العمل اب١تؤسسة بفاعلية )اٞتندم، كالبنا، 

كتعىد العدالة أحد أىم مرتكزات االستقرار يف العمل، كىي عنصر فعاؿ يف تنمية الوالء للمؤسسة، كيف ٖتسُت  
كضع نظاـ ١تتابعة تطبيق القادة للعدالة األداء، كتقليل حدة الصراعات، كرفع كفاءة العمل كالعاملُت من خبلؿ 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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 :ََُِ)ابجودة،التنظيمية، كاالىتماـ بنظاـ ا١تساءلة لقادة ا١تدارس؛ ٦تا يؤثر على نوعية األداء للمعلمُت اب١تدرسة 
 ؛ حيث إف شعور ا١تعلمُت بعدـ اإلنصاؼ يولًٌد لديهم شعورنا ابلتوتر ٭تاكلوف إزالتو، كذلك ابلتأثَت على أدائهم يف(ِٓ

، كقد يؤثًٌر ذلك على حياهتم ا٠تاصة خارج نطاؽ  العمل، أكيكثر من التأخَت عن العمل، أك يتغيب عن العمل أحياانن
(.َِ: ُٔٗٗالعمل )دمحم، 

كمن مث يقـو القادة ا١تبدعوف أبدكار إدارية كفنية متعددة تنعكس إ٬تابينا على العاملُت معهم من رؤساء أقساـ    
آاثرنا كاضحة على سلوكهم كيتأثر احساسهم ابلعدالة التنظيمية ٔتجموعة من العوامل: منها  كعاملُت آخرين كتًتؾ

أسلوب القادة يف التعامل معهم ابلعدالة يف اٗتاذ القرار، كيف توزيع ا١تهاـ، كمدل قدرهتم على إ٬تاد جو من الثقة 
حرية ككضوح، كأف غياب العدالة سوؼ  كالصراحة بشكلو يسمح بتبادؿ األداء كمناقشة ا١توضوعات كا١تشكبلت بكل

(.ُٓ: َُِِيؤدل إُف عديدو من ا١تشكبلت اليت سوؼ تظهر يف ا١تؤسسة )اٟتراحشة،
كمن خبلؿ إتباع القادة ٣تموعة ا١تمارسات الواقعية ٞتميع مدخبلت البيئة التعليمية مثل: إتباع البلمركزية،        

مل على ٖتقيق العدالة للجميع، كمدل مشاركتهم  يف تطوير ا١تؤسسة كمشاركة ا١تعلمُت كالعاملُت، كالطبلب، كالع
كٓتاصةو العمليات اليت تعتمد على التكنولوجيا اٟتديثة، كالقدرة ا١تنافسة، كالعمل على مشاركتهم يف صناعة القرارات 

 (.,Silo, Sanrattana, & Oaks, 2011 432كاٗتاذىا )
ابإلفصػاح عػػن ا١تظػاَف مػػن خػبلؿ آليػػات معينػة للتعامػػل مػع الشػػكاكم يف  مػع اٗتػاذ إجػػراءات مؤديػة إُف االىتمػػاـ   

التنظيم؛ ٦تا يستدعي كجود نظاـ استشراؼ رٝتي ٟتماية العاملُت من اال٨ترافػات الػيت ٖتػدث يف ثقافػة ا١تؤسسػة كتػؤدم 
كيتفقػػوف عليػػو يف سػػبيل إُف ٟتمايػػة القػػيم السػػائدة فيهػػا؛ األمػػر الػػذم ٭تفػػز األفػػراد لبلسػػتجابة للقيػػود ا١تفركضػػة علػػيهم 

(.ُٖٖ: ََُِاٟتصوؿ على تعاكف اآلخرين معهم )العمرم، كعيسي،
 ادلؤسسة ادلتعلمة: (4
تعد ا١تؤسسة ا١تتعلًٌمة من ٝتات ا١تؤسسة ا١تبدعػة الػيت تػدعم عمليػات اإلبػداع عنػد ٚتيػع العػاملُت فيهػا؛ حيػث تعمػل    

عنػػد ٦تارسػات كظػػائف اإلدارة كعملياهتػػا، حيػػث تػػدرؾ أ٫تيػػة الػػتعلم ا١تؤسسػة ا١تتعلًٌمػػة علػػى االىتمػػاـ اب١تعرفػػة كا١تعلومػػات 
كالتعلػػػيم ا١تسػػػتمرين ٞتميػػػع العػػػاملُت، كتعطػػػي إلدارات ا١تعلومػػػات كاٟتاسػػػب اآلِف كالتػػػدريب حقهػػػم مػػػن االىتمػػػاـ مػػػن 

ا، كمػن معػارؼ ا١تيزانية، كما تعمل علػى تطبيػق فكػر إدارة ا١تعرفػة، كاإلدارة علػى ا١تكشػوؼ، كتػتعلم مػن معارفهػا كخرباهتػ
(.َٖ-ٕٗ: َُِِكخربات العاملُت هبا كا١تؤسسات األخرل )أبو النصر،

كمػا تعػد ا١تؤسسػػة ا١تتعلًٌمػة ا١تؤسسػػة القػادرة علػػى تعػديل اسػتجاابهتا كأنشػػطتها كىيكلهػا التنظيمػػي كعملياهتػا كفقنػػا    
 عملياهتا اإلدارية، ك٘تتلك الثقافة التنظيمية اليت للبيئة ايطة، أك أهنا ا١تؤسسة القادرة على تطبيق سبل ا١تعرفة كإدارهتا يف

٘تكػػن العػػاملُت مػػن إ٧تػػاز األىػػداؼ االسػػًتاتيجية للمنظمػػة مػػن خػػبلؿ تبػػادؿ األفكػػار كا١تعلومػػات ا١تتاحػػة ٢تػػم )الرفػػاعى، 
ة (، كما تعد أحد األنظمة اليت تتكػوف مػن كحػدات تنظيميػة تعمػل يف عبلقػات تنظيميػة تبادليػة كتكامليػُِٓ: َُِّ

لتحقيق ىدؼو معُت، كٖتصل على مدخبلهتا من البيئة ايطة كتقدـ لتلك البيئة ٥ترجاهتا، كما ٘تثل نظامنا منفتحنا على
بيئتو ايطة أيخذ منها كيعطيها كيتأثر هبا، كما تتسم بسرعة التغيَت ككثرة التحدايت، كتوليد ا١تعرفػة كإدارهتػا، كاالىتمػاـ 

، كا١تشػػػاركة يف صػػػياغة الرؤيػػػة، كبلػػػورة االسػػػًتاتيجية، كصػػػناعة القػػػرار، كشػػػعور األفػػػراد أهنػػػم ابلعنصػػػر البشػػػرم، كاالبتكػػػار
ػػا لصػػاٟتهم كصػػاٌف ا١تؤسسػػة، كشػػعور كػػل أفػػراد ا١تؤسسػػة ٔتسػػؤكلية النمػػو كالتقػػدـ كٖتسػػُت القػػدرات ينجػػزكف عمػػبلن مهمن

ُت ٔتػا ٬تػرم يف ٚتيػع ا١تسػتوايت اإلداريػة، كالعمل بنظاـ الفرؽ كاألداء األفضل من خبلؿ ذلك، ْتيث يتعلم ٚتيع العامل

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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ػػا ٯتكػػن االسػػتفادة  كيشػػيع يف ىػػذه ا١تؤسسػػات االحػػًتاـ بػػُت أفػػراد ا١تؤسسػػة كأخػػذ ا١تخػػاطرة كالقبػػوؿ اب٠تطػػأ ابعتبػػاره دركسن
(. ُِٓٔ: َُُِمنها، كتتسم ا١تؤسسة ا١تتعلًٌمة بعددو من السمات ٘تيزىا عن ا١تؤسسة التقليدية )خضر،

ات يف ا١تؤسسة ا١تتعلمة بدكرو حيومو كحاسمو يف حياهتا، فا١تعلومػات ٘تثػل مػوردنا كمصػدرنا حيػواين للمنظمػةكتقـو ا١تعلوم
سػػواء يف صػػياغة رسػػالتها كأىػػدافها، أـ يف كضػػع اسػػًتاتيجياهتا كتنفيػػذىا كبنػػاء ا٢تيكػػل التنظيمػػي، أـ يف اختيػػار تقنياهتػػا 

وجيػػو كالدافعيػػة كالرقابػػة كغَتىػػا، ابختصػػار تعػػد ا١تعلومػػات دـ اٟتيػػاة كاٗتػػاذ القػػرارات ا١تختلفػػة يف ٣تػػاالت التخطػػيط كالت
( .كما تعمل ا١تؤسسة ا١تتعلمػة علػى تشػجيع التعػاكف َِٖـ، ََِٗللمنظمات كمفتاح ٧تاحها كبقائها ك٪توىا )حرًن،

اإلنتاج، كتوجد الظركؼ كالعمل كاٞتماعي كٖتسُت قدرهتا يف إدارة ا١تعرفة كاستخدامها، كاستخداـ التقنية لتنظيم التعلم ك 
(.ْٔ: َُِٓا١تبلئمة لتعبئة قدرات األفراد كتشجيع العمل كالتعلم اٞتماعي)العتييب، كإبراىيم،

كيعتمد التحوؿ ٨تو نظاـ ا١تؤسسة ا١تتعلمة على توفَت قادهتا فرص التعلم ا١تستمر كاستخدامو يف ٖتقيق األىداؼ،     
يع البحث كاٟتوار كا١تشاركة كاإلبداع، كقدرهتم على ٘تكُت العاملُت، كتشجيع كربط أداء العاملُت أبداء ا١تؤسسة، كتشج

التعلم كالتعاكف كاٟتوار كاالعًتاؼ ابلتداخل بُت أفراد ا١تؤسسة كاجملتمعات ايطة، كٖتفيز العاملُت كافةن، كالتغيَت ا١تنظم 
 :َُِِمع البيئة )الشريفى، كآخراف،كالتفاعل كا١تستمر للفرد كاألنظمة على أهنا مصادر للطاقة كا١تقدرة كالتجديد 

ُُِ.) 
كالعمػػل علػػى إ٬تػػاد منظمػػة تعتمػػد علػػى التعلػػيم بوصػػفو أحػػد ا١تعػػايَت الرئيسػػة لقيػػاس األداء كتتطػػور كتتغػػَت بصػػورة    

 مستمرة على شكل ٯتكنها من منافسػة ا١تؤسسػات ا١تنافسػة ٢تػا يف ا١تسػتقبل، فا١تؤسسػة ا١ترتكػزة علػى الػتعلم مطلػوب مػن
قيادهتػػػا إحػػػداث تغيػػػَت سػػػلوكي لػػػديها كلػػػدل األتبػػػاع يف بيئػػػة العمػػػل اٟتاضػػػنة، كالًتكيػػػز علػػػى ا١تػػػداخل ا١تعاصػػػرة يف قيػػػادة 

(، كإ٬تاد حقل تتفاعل فيو اٞتهود لتبادؿ َُِٓا١تؤسسة حيت تصبح منظمات تعلم متمكنة من ٕتديد ذاهتا )الد٭تاين، 
ير ثػػورة ا١تعلومػػات فظهػػر التحػػوؿ التػػدر٬تي مػػن عصػػر الصػػناعة إُف عصػػر ا١تعرفػػة كاألفكػػار اإلبداعيػػة ا٠تبلقػػة بفضػػل تطػػو 

ا١تعرفة يف ظل العو١تة ا١تتسارعة كالبيئات ا١تتفاعلة كالتأثَت كتبػادؿ ا١تعرفػة، فػأطلق عليهػا ا١تؤسسػات ا١تتعلمػة أك مؤسسػات 
(.َُِ: َُِّتبادؿ ا١تعرفة )الرفاعي، كالشياب، كالوابدة ،

ا١تؤسسة ٬تب أف تعمل على ٖتقيق أىدافها بتحسُت مستوم أدائها البحثي، كزايدة السمعة  كمن مث فإف قياـ قادة   
الدكلية اٟتسنة للمؤسسة، كاسػتخداـ الػذكاء التكنولػوجي، كتػوافر ا١تػوارد، كإ٬تػاد بنيػة ٖتتيػة تسػهم يف الوصػوؿ إِف ا١تعرفػة 

(، كذلك من أجل أف ٘تتلك Lee, 2013, 56" ) العا١تية بسرعة كدقة عالية من خبلؿ استخداـ التقنية داخل ا١تؤسسة
ميػزة تنافسػػية تعػرب هبػػا كمػػن خبل٢تػا عػػن تفردىػا عػػن غَتىػػا مػن ا١تؤسسػػات األخػرل، كىػػذا األمػػر ال أييت صػدفة بػػل ٬تػػب 
علػى ا١تؤسسػػة أف تعػػرؼ قواعػػد التنػػافس القائمػػة يف السػػوؽ ككيػف ٯتكػػن أف تػػؤدم األدكار لكػػي تكسػػب ا١تيػػزة التنافسػػية 

.(ٔ: َُِّها قادرة على ٤تاكاة ا١تنافسُت أك التفوؽ عليهم )البكرم،اليت ٕتعل
 التميز التنظيمي: (5

أصبح التميز التنظيمي موضع االىتماـ كالنقاش الواسع من قبل الباحثُت كٝتة من ٝتات ا١تؤسسػة اإلبداعيػة الػيت     
كتعػػدد ا١تعػػارؼ كتنوعهػػا، كٖتقيػػق  تعمػػل علػػى مواجهػػة عصػػر ا١تعرفػػة كا١تعلومػػات؛ حيػػث تتسػػم ىػػذه ا١تؤسسػػات ابلتميػػز

التميز ابألداء لدل األعضاء كاالبتعاد عػن كػل مػا ىػو ٪تطػي كركتيػٍت يف األداء كالسػلوؾ لػدل معظػم ا١تؤسسػات كتبنيهػا 
 (.Shelton, Darling, & Walker, 2010, 3لنظم حيوية )

بُت التعلم كا١تؤسسة، كيهدؼ إُف ٖتقيق كما يعد التعلم التنظيمي من أىم ا١تداخل اإلدارية  اٟتديثة؛ حيث يربط    
كعي متناـو اب١تشكبلت التنظيمية، ككضع رؤية مستقبلية لعبلجها مػع مواكبػة التغػَتات، كتطػوير ا١تعرفػة اٟتاليػة للمنظمػة، 

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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كتوليػػد معرفػػة جديػػدة فتصػػبح ا١تؤسسػػة يف تطػػور تعليمػػي كتنظيمػػي دائػػم يزيػػد مػػن فاعليتهػػا ككفاءهتػػا كتكيفهػػا مػػع البيئػػة 
(. ُُ: ََِٖيطة )سبلمة، ا

كمػػن ىنػػا أييت دكر الػػتعلم التنظيمػػي ١تواجهػػة ٖتػػدايت األلفيػػة الثالثػػة ا١تتميػػزة ابلتغػػَتات السػػريعة كا١تًتاكمػػة، كاٞتػػدير  
ابلػػذكر أف الػػتعلم يػػؤدم دكرنا أساسػػينا يف ٖتقيػػق مػػزااي تنافسػػية بوجػػوو عػػاـ بعػػد أف أصػػبح العػػاَف قريػػة صػػغَتة بفضػػل كسػػائل

(، كيتطلػػػب ٖتقيػػق ذلػػػك بػػػذؿ جهػػػود مػػن القػػػادة؛ كقناعػػػات كتشػػػجيع لػػػرؤل ٖٓ: َُِِيػػا اٟتديثػػػة )الثبيػػػيت،التكنولوج
كأفكػػار جديػػدة؛ ك٘تكػػُت لؤلفػػراد؛ كإخػػراج ا١تؤسسػػات التعليميػػة مػػن الػػنمط التقليػػدم كالنمػػاذج العقليػػة السػػائدة إُف ٪تػػط 

(.ُٖ: َُِِحديث كمتجدد كرؤية مشًتكة كعمل ٚتاعي)الزىراين،
للقيػػادة الًتبويػػة دكره رئػػيسه يف حيػػاة األفػػراد كتنظػػيم إدارة ا١تؤسسػػات التعليميػػة لبلرتقػػاء ٔتسػػتوم أدائهػػا، كمػػن مثك 

ٖترص ا١تؤسسات التعليمية يف الدكؿ على تطوير إدارهتا بشكلو مستمرو سعينا إُف التميز، كمػن خػبلؿ تػوافر قػادة قػادرين
(، كيتطلػػب ىػػذا قػػادة متميػػزين ٯتتلكػػوف مهػػارات ُْٓ: َُُِحبيشػػي، علػػى ٖتقيػػق التميػػز يف ا١تؤسسػػات التعليميػػة )

التعامل مع مدخبلت التقدـ ا١تتناميػة متزايػدة التعقيػد يف اإلدارة ا١تدرسػية مػن جانػب كمػع ٚتيػع العػاملُت هبػا مػن جانػبو 
تنظيمػي يف زايدة (، كمػن يسػهم التميػز الُٖ: َُُِأخر، بل يتعدل ذلك إُف التعامػل مػع البيئػات ايطػة )العبيكػاف،

قدرة ا١تؤسسات على اإلسهاـ بشكلو اسًتاتيجي عرب التفوؽ يف أدائها كحل مشػكبلهتا، مث ٖتقيػق أىػدافها بصػورة فعالػة 
(.ُٕ: ََُِ٘تيزىا عن ابقي ا١تؤسسات )الضبلعُت،

 نظم ادلعلومات وإدارهتا: (6
غَتات عديدة من أ٫تها: الثورة التكنولوجية، يشهد القرف اٟتادم كالعشركف ثورة علمية ىائلة، ٖتمل يف طياهتا مت   

كاالتصػػاالت، كإنتػػاج الكميػػات الكبػػَتة مػػن ا١تعلومػػات كا١تعػػارؼ القػػادرة علػػى النمػػو ا١تتزايػػد، كأصػػبح ا١تسػػتقبل مرىػػوانن 
ػػػا يفَُْ: َُُِابلقػػػدرة علػػػى اختزاهنػػػا كاسػػػًتجاعها كبثهػػػا بكفػػػاءةو عاليػػػة )أٛتػػػد، ( كمػػػن مث تعػػػد التقنيػػػة عػػػامبلن مهمن

داث تغيَتات كبَتة كقوية يف ا١تؤسسات التعليمية مثل ٖتسُت اٞتػودة، كتقليػل التكلفػة كزايدة ا١تركنػة، كٖتقيػق اإلبػداع إح
-Bates & Sangra, 2011, 3) يف التعامػل مػع األفػراد كا١تؤسسػات الػيت يتعامػل معهػا قػادة ا١تؤسسػات ا١تتخلفػة.

11.)

فعالية القيادية للمؤسسة التعليمية من خبلؿ تطبيق التقنية كاستخدامها كتقـو التقنية بدكرو كبَتو يف زايدة ال 
اٟتاسب يف القيادة؛ حيث يوجد عدده كبَته من ا١تهاـ اإلدارية ٯتكن للحاسب أف يقـو هبا بكل سهولة كيسر كتلك اليت 

ة ا١تدرسة كمدل إبداعو يف تتعلق بشؤكف ا١تعلمُت، كا٠تدمات الطبلبية، كل ذلك يتوقف على دكر قائد ا١تدرسة يف قياد
(، كالقدرة على ٖتويل ا١تعامبلت اإلدارية ِٗ: َُِّاستخداـ ا١تعلومات كاألساليب التكنولوجية يف قيادهتا )اٟتسن، )

إُف معامبلت إلكًتكنية ٘تاشينا مع بقية اٞتهات األخرل ك٣تاراة للتقدـ العلمي كالتقٍت ا١تتزايد، ك٤تاكلة إيصاؿ ا٠تدمة 
تمع  ا١تدرسي أبقل تكلفة كأسرع كقت كأبعلى جودة ٦تكنة، كالقدرة على التخلص من اإلجراءات الركتينية ألفراد اجمل

(. ُِ: َُِّاليت تؤخر عملية التحوؿ ٨تو اإلدارة اإللكًتكنية )الزىراين،
اصةو ا١تؤسساتكمن مث أصبحت ا١تعلومات موردنا من ا١توارد األساسية كا١تهمة ٞتميع القطاعات ببل استثناء كٓت

التعليميػػة، فلكػػى ٖتػػافظ علػػى االسػػػتمرار ا١تتميػػز يف أداء عملهػػا بشػػكلو فاعػػػل، كتػػوفَت ا١تعلومػػات للقػػادة يف ا١تؤسسػػػات 
التعليمية لتحقيق أقصى فعالية؛ ألف التحػوؿ مػن العمػل الػورقي إُف العمػل اإللكػًتكين يعػد أحػد ا١تعػايَت ا١تهمػة يف اٟتكػم 

(.     َٖ: َُِِتخداـ قادهتا للقيادة اإلبداعية  )ا٢تدلق،على ٘تيز ا١تدرسة كمدل اس
حيث تعمل القيادة اإلبداعية على االىتماـ بفرؽ العمل، كتبادؿ كجهات النظر ا١تختلفة حوؿ القضااي    

كتعرؼ  االسًتاتيجية يف قيادة ا١تؤسسة، كٖتديد النهج العلمي يف قيادهتا ٔتا يضمن مشاركة العاملُت يف تنفيذ القرارات،
مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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القيادات كاألفكار كتوسيع ا١تعرفة األكادٯتية ا١تتعلقة اب١تؤسسة كالسيطرة  على السلوكيات اليت تؤثر على أداء ٚتيع 
  ,Vandewaerde, Voordeckers, Lambrechts & Yannick) العاملُت كتسهم يف إبداعهم 

Bammens, 2011, 403-420))ه، كالثقة هبم كاالعتماد عليهم يف ، كمشاركتهم يف عملية صنع القرار كاٗتاذ
(؛ كمن مث ٔ: َُِّمواجهة التحدايت اليت تواجو ا١تؤسسة؛ ٦تا ٬تعلها قادرة على مواجهة التنافس كٖتدايتو )البكرم،

سعت عديده من الدكؿ يف العمل علي ٖتفيز تلك القيادات اإلبداعية لتطوير أدائهم بتخصيص جوائز لؤلفراد ا١تتميزين 
 جو تنافسي يرقي بقدراهتم كيقودىم ٨تو إطبلؽ طاقاهتم ا١تخزكنة، كتنظيم اٞتهود اٞتماعية للرقي ٔتستول منهم، كتوفَت

(؛ حيث تعمل ,Msila, 2013 210–163اٞتامعة كقدرهتا على ا١تنافسة هبدؼ دفعهم كتشجيعهم ٨تو التميز الدائم)
راؾ قيادة ا١تؤسسة ألفرادىا اب١تعلومات مسألة مهمة مشاركتهم اب١تعلومات ا٠تاصة عن ا١تؤسسة اليت يعملوف فيها، فإش

لكل فرد، كتؤكد ٢تم أف اإلدارة تثق هبم، كترغب أف يستخدـ األفراد تلك ا١تعلومات كتوظيفها مع ا١تهارة اليت ٯتتلكوهنا،  
نفتاح كالثقة يف كما أف ا١تشاركة اب١تعلومات تساعد على اٗتاذ القرارات الصائبة؛ ٦تا ينمي لدل األفراد اإلخبلص كاال

العمل، كىذا البعد يعزز عدة أبعاد منها بناء الثقة أم الثقة ا١تتبادلة بُت قيادة ا١تؤسسة كالعاملُت هبا، كتعزيز ا١تسؤكلية، 
(.َُٕـ:َُِِكتفعيل قنوات االتصاؿ ٬تعل األفراد يثقوف يف قادهتم )النعمة؛ سليماف، 

راستها ١تعرفة طبيعة ا١تمارسات اليت تصاحبها كما ٖترزه ىذه القرارات كيف هناية األمر يؤدم االىتماـ ابلقرارات كد
من ٧تاح أك إخفاؽ يف حل ا١تشكبلت كٖتقيق األىداؼ الًتبوية من ٚتيع العاملُت إُف حدكث قناعة أب٫تية الطرؽ 

(.ّ: َُِِاإلبداعية يف قيادة ا١تؤسسة )السفياين، 
ابدلدرسة.استخدام األساليب احلديثة يف تقييم األداء  (7

أصبح تقييم ا١تؤسسات التعليمية جزءنا من عمليات اإلصبلح الشامل يف ٚتيع الدكؿ، كما أنو يسهم يف ٖتديد 
كفاءة ا١تؤسسة كفعاليتها، كتعميق مبدأ ااسبة كا١تساءلة كربط الثواب ابلنتائج كاإل٧تازات للمؤسسات كاألفراد العاملُت 

ة التعليمية تبدأ من جودة أساليب تقييم ٪تو ا١تتعلمُت كمتابعة قياسهم، كقياس هبا، كإذا كانت عملية جودة ا١تؤسس
فعالية ا١تؤسسة التعليمية نفسها، فإف قضية اإلبداع اب١تؤسسات التعليمية تعد من القضااي ا١تهمة كالرئيسة اليت هتتم هبا 

الوقوؼ على مدل ٧تاح  ا١تؤسسة يف  (؛ حيث يسهم تقييم األداء يفِٖٔ: َُِٓالدكؿ ا١تقدمة كالنامية )الدىشاف،
ٖتقيق أىدافها ا١ترسومة، كمدل ٖتقيق األىداؼ ا١تتوقعة كا١ترسومة ضمن ا٠تطة ا١توضوعة بشكلو مسبق الكتشاؼ 

(. ْٓ:  َُُِأكجو القصور كالضعف يف التنفيذ كالعمل على تصحيحها )الشوبكي،
ؤسسات التعليمية يسهم يف ٖتديد كفاءة ا١تؤسسة كفعاليتها كما أف استخداـ األساليب اٟتديثة يف تقييم أداء ا١ت    

كتطويرىا، كربط الثواب كالعقاب ابلنتائج كاإل٧تازات للمؤسسات كاألفراد، كيتطلب ىذا إ٬تاد عددو من ا١تؤشرات 
ب اليت الواضحة اليت تسهم يف عمليات ا١تقارنة بُت ا١تؤسسات ا١تختلفة، كما يعد مدخل القيمة ا١تضافة أحد األسالي

تستخدـ يف تقييم أداء ا١تؤسسات التعليمية كغَت التعليمية بفاعلية نظرنا الحتوائو على عديدو من النماذج كا١تؤشرات
(، كما أف تقييم األداء اب١تداخل اٟتديثة ثبت تطبيقو ك٧تاحو يف عديدو من ا١تؤسسات ُْٓـ:َُُِ)عبداٞتواد،

، كزايدة قدرهتا على مواجهة ا١تنافسة ك٘تيزىا، كاالرتقاء بفاعليتها كالعمل على ٖتقيق معدالتو عالية من الكفاءة
(.ٔ: َُِْالتنظيمية كقدرهتا على ٖتقيق جودة العلمية التعليمية، كٖتقيق رضا ا١تستفيدين)شيحة،

ى فاعلية كمن األساليب اٟتديثة يف تقييم أداء ا١تؤسسات التعليمية تبٍت نظم القيمة ا١تضافة ابعتبارىا نظامنا يؤكد عل
العملية التعليمية اب١تؤسسة كيركز على أداء ٚتيع العاملُت هبا من خبلؿ قياس التقدـ أك النمو يف األداء األكادٯتي 
كٖتسُت أدائهم كالعمل على تطويره من عاـو ألخر، كتعد القيمة ا١تضافة من أىم األدكات ا١تستخدمة يف تقييم أداء 
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َُِِألهنا من أكثر ا١تؤشرات دقة لتعرؼ فعالية أداء ا١تؤسسة )الغتم، ا١تؤسسات يف معظم الدكؿ ا١تتقدمة؛ 
(،كما أنو يركز على معدؿ النمو يف تقدـ األفراد ابٞتامعة، كتوفَت كسائل التغذية الراجعة عن أداء ا١تعلم كا١تتعلم ُِٔ:

٭تتاجها األفراد للتقدـ لتحقيق  كاإلدارم، كٖتديد ذكم اإلدارات عالية كمتوسطة كمنخفضة األداء كٖتديد السرعة اليت
ا١تعايَت ا١تطلوبة، كما يوفر معلومات تستخدمها ا١تؤسسة لتقييم أدائها، كيسمح بتتبع أداء العاملُت هبا خبلؿ فًتة زمنية 

( . ٕٔٓ: ٤َُّّتددة )أبو ىاشم، 
ات من أصحاب ا١تؤسسة كما هتدؼ القيمة ا١تضافة إُف تقدًن إضافة حقيقة من ا١تعلومات ٞتميع أفراد ا١تؤسس    

كالعاملُت فيها كا١تستفيدين منها لقياس مدل التقدـ يف مستول األداء لديهم ابستخداـ مؤشرات علمية تسهم يف قياس 
كما أهنا تعد من  .( (Kijewsa, Bluszcz, & Sojda, 2015, 332-572  األداء لكل فرد من أفراد ا١تؤسسة

ؿ أتثَت ا١تتغَتات اليت تؤثر يف تعليم الطبلب كالسيطرة على العوامل غَت القابلة األساليب اإلحصائية اليت تستخدـ يف عز 
ا عن أداء ا١تعلمُت يف ا١تؤسسات التعليمية   ,Matthew)للقياس اليت تؤثر بشكلو مباشر يف تقييم أداء الطبلب بعيدن

2012, 38-45)    .

اء ا١تؤسسات التعليمية مدخل اٞتودة اإلحصائي كمن االٕتاىات اٟتديثة  أيضنا  اليت تستخدـ يف تقييم أد  
"سيجما ستو"؛ حيث تعتمد البلداف ا١تتقدمة يف تطبيق أساليب إدارة اٞتودة يف ميداف التعليم، كٓتاصةو األساليب 
اٟتديثة اليت تستخدـ لتحقيق جودة أداء مؤسسات التعليم مثل أسلوب ستة سيجما ألنو أصبح أسلوابن لو أ٫تيتو يف 

أداء نوعية ا١تتخرج .كما يسهم أسلوب ستة سيجما يف تطوير ا١تؤسسات التقنية كالتعليمية علي حدو سواء ٖتسُت 
(Pandi, Rao, &  Jeyathilagar,  2009, 17.) كما أنو يركز على نظاـ إدارة اٞتودة كيستهدؼ ٕتنب

(.ْٓٔ: َُُِاألخطاء، كمنهجية لتحسُت جودة العمليات يف ا١تؤسسات التعليمية )علي،
كمن االٕتاىات اٟتديثة أيضنا اليت تستخدـ يف تقييم أداء ا١تؤسسات التعليمية استخداـ بطاقة األداء ا١تتوازف يف 
عملية تقييم األداء من خبلؿ توجيو ا١توارد ٨تو األىداؼ ذات األ٫تية االسًتاتيجية األكرب، أك إلغاء األىداؼ األقل 

ألخر، ك٘تكُت مؤسسات التعليم من تنفيذ التغيَتات البلزمة لتحقيق األىداؼ أ٫تية كٖتويل ا١توارد من أحد٫تا إُف ا
االسًتاتيجية، كيسهم يف اٟتكم على مدل اقًتاب مؤسسات التعليم من مؤشرات التميز العا١تية أك بعدىا عنها 

ال يتخلى كذلك عن  ( كما أهنا آلية لًتٚتة ا١تؤسسة إُف إجراءات تشغيلية كىوَٓ: ََُِ)الشربيٍت، كغبور، ك٤تمود،
(.ُْْ: َُُِا١تقاييس ا١تالية ابعتبارىا ا١تخرجات النهائية الدالة على ٨تاج ا١تؤسسة )عبيد هللا، 

كما يهتم بًتٚتة اسًتاتيجية ا١تؤسسة إُف أفعاؿ ك٣تموعة من ا١تقاييس ا١تالية كغَت ا١تالية لقياس ٥ترجات األداء    
ؿ أربعة أبعاد هبدؼ ٖتسُت األداء ا١تؤسسي ابعتبارىا نظامنا الختيار مقاييس كلقيادة أداء ا١تؤسسة ا١تستقبلي من خبل

األداء ا١تتعددة اليت تربط ا١تقاييس ا١تالية اب١تقاييس التشغيلية ا٠تاصة برضا العمبلء كالعمليات الداخلية كأنشطة التعلم 
اء كاسًتاتيجية ا١تؤسسة )أٛتد، كالتطوير، فاٞتانب األساسي فيها يكمن يف أتسيس الركابط بُت مقاييس األد

(،كما تتميز بطاقة األداء ا١تتوازف بقدرهتا على إمداد ا١تديرين اب١تعلومات البلزمة لتحقيق النجاح ُٗٔ: َُِْكآخركف،
االسًتاتيجي ا١تطلوب منو يف بيئة تنافسية؛ حيث تعمل على ترٚتة رسالة ا١تؤسسة كاسًتاتيجيتها، كما ٖتتول على أربع 

يف قياس أداء ا١تؤسسة ا١تاِف كالعمبلء كالعمليات كالتعلم كالنمو كمن مث تسهم يف رسم نتائج ا١تسار ا١تتبع منظورات 
(.َُّ: َُِْابإلمكاانت ا١تالية ا١تتاحة للمؤسسة )عبد العزيز،

٧تد أهنا  يتضح من خبلؿ عرض أىم السمات ا١تميزة للبيئة ا١تناسبة لدعم القيادة اإلبداعية اب١تؤسسات التعليمية  
كلها ٝتات توفر للقادة اٟترية يف إطبلؽ العناف للفكر كاإلبداع ٞتميع العاملُت اب١تؤسسة التعليمية يف مواجهة 
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ا١تشكبلت كا١تواقف بطريقة شجاعة كحرية يف اٗتاذ القرارات ا١تناسبة لتجريبها كالثقة من قادهتا يف تلك القرارات، األمر 
ا مبدعنا يسهم يف هناية األمر يف تقدـ ا١تؤسسة كتطويرىا ك٘تيزىا.الذم يدفع اٞتميع للعمل فريقنا  كاحدن

اثنياً :البحث ادليداين
 إجراءات البحث ادليدانية:
:أواًل: أداة البحث ادليدانية

ــاء االســتبانة -أ : أيًعػػدىت االسػػتبانة هبػػدؼ تعػػرؼ آراء قػػادة ا١تػػدارس الثانويػػة يف منطقػػة عسػػَت كمعلميهػػا حػػوؿ كاقػػع بن
سات قادة ا١تدارس للقيادة اإلبداعية اب١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت، كمعوقاهتا، كآليات تطويرىا، كمت إعداد االستبانة ٦تار 

 بعد االطبلع على أدبيات البحث، سواء يف ٣تاؿ القيادة بصفةو عامة، أك يف ٣تاؿ القيادة اإلبداعية بصفةو خاصة.
، يوضػػػح كيفيػػػة اإلجابػػػة عػػػن االسػػػتبانة، كمػػػا مت ٖتديػػػد عػػػدد مػػػن مث مت صػػػياغة خطػػػاب موجػػػو إُف عينػػػة البحػػػث   

البياانت األكلية يستكملها ا١تفحوص، ٦تثلة يف )الوظيفة اٟتالية، كا١تؤىل العلمي(، كمت عمل مفتاح لتصحيح االستبانة، 
ا، ككبػػَتة، كمتوسػػطة ، كضػػعيفة، يعتمػػد علػػى اختيػػار أحػػد البػػدائل مػػن ٜتسػػة، كىػػي موافػػق  بدرجػػة موافقػػة )كبػػَتة جػػدن

ا(.  كضعيفة جدن
: مت عػرض االسػتبانة يف صػورهتا ا١تبدئيػة علػى عػددو مػن أسػاتذة الًتبيػة كعلػم الػنفس، يف كليػة صدق االسـتبانة -ب

( عضػو ىيئػة تػدريس، كذلػك للحكػم علػى دقػة ِّالًتبية جامعة ا١تلك خالد، كبعض اٞتامعات األخرل  بلغ عػددىم )
كضعت لقياسو، كيف ضوء آراء اكمُت مت حذؼ بعض العبارات، كتعديل البعض العبارات، كمدل مبلءمتها لقياس ما 

%(، كىو يشػَت إُف قػدرة االسػتبانة علػى قيػاس مػا كضػعت ألجلػو، كقػد تكونػت ُ.ُٗاآلخر، فجاءت نسبة االتفاؽ )
 (:ُ( ٤تاكر، يوضحها جدكؿ )ّ( عبارة، موزعة على)ْٓاالستبانة يف صورهتا النهائية من )

يوضح عدد ااكر كالعبارات بكل ٤تور كنسبتها ا١تئوية (:ُجدكؿ )
٤تاكر االستبيافـ

عدد 
العبارة

قيمة معامل ألفا   النسبة ا١تئوية
كركنباخ

ُٖٗ,َٔٔٔ,ُِِٔكاقع ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت للقيادة اإلبداعية. .1
َُٗ,َُُُ,ُُّْللقيادة اإلبداعية. معوقات ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت .2
ْٓٗ,َِِِ,ُِْٗآليات تطوير ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت للقيادة اإلبداعية. .3

ُٖٗ,َََُْٓاجملموع
مت حسػػاب ثبػػات االسػػتبانة ابسػػتخداـ معادلػػػة االرتبػػاط )ألفػػا كركنبػػاخ(، كأسػػفرت النتػػائج عػػػن  ثبــات االســتبانة: -ج

(؛ ٦تػا يشػَت إُف إمكانيػة اٟتصػوؿ علػى َُ,َ(، كىي قيمة دالة إحصائينا عند مسػتول داللػة )ُٗ,َثبات بلغ ) معامل
 نتائج موثوؽ هبا ابستخداـ ىذه االستبانة.

مت تطبيق أداة البحث ا١تيدانية علػى عينػة عشػوائية مػن قػادة يف ا١تػدارس الثانويػة كمعلميهػا يف الفصػل  عينة البحث: -د
( مديرناَُِ( فردنا، بواقع )ُُٕٕق( ، كقد بلغت العينة النهائية )ُّْٕ/ ُّْٔكؿ من العاـ الدراسي )الدراسي األ

ػػػا، كذلػػػك بعػػػد اسػػػتبعاد االسػػػتمارات غػػػَت الصػػػاٟتة للتحليػػػل اإلحصػػػائي، كعػػػددىأُّ( ككػػػيبلن ، ك)ّّٔ، ك) ( معلمن
 ( استمارة.ُِِ)

ادلعاجلة اإلحصائية:  -ىـ
البيػػاانت مػػن األسػػاليب اإلحصػػائية: ا١تتوسػػطات اٟتسػػابية كاال٨ترافػػات ا١تعياريػػة كفقنػػا  اسػػتخدـ الباحػػث يف معاٞتػػة 

(ِللمقياس ا٠تماسي كما ىو موضح جدكؿ)
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( يوضح مدل كدرجة االستجابة كفقنا للمقياس ذم ا٠تمس درجاتِجدكؿ )
ا١تدلمستول ا١توافقة
ٓ  - َِ.ْكبَتة جدان 
َْ.ّ  - ُٗ.ْكبَتة 
ٔ.ِ - ّٗ.ّمتوسطة
ٖ.ُ - ٗٓ.ِضعيفة

ُ- ٕٗ.ُضعيفة جدان 
١تعرفػة مػدل كجػود فػركؽ مػن عػدمها   Analysis  Multi كما اسػتخدـ الباحػث ٖتليػل التبػاين متعػدد االٕتػا   

. بُت متوسطات درجات أفراد العينة حوؿ ٤تاكر البحث، كفقنا ١تتغَتات )الوظيفة اٟتالية، كا١تؤىل العلمي(
ج البحث:اثنيًا: عرض نتائ

 نتائج السؤال األول الذي نص على" ما واقع شلارسات قادة ادلدارس الثانوية دبنطقة عسري للقيادة اإلبداعية"؟ 
كلئلجابػػة عػػن ىػػذا السػػؤاؿ مت اسػػتخداـ ا١تتوسػػطات كاال٨ترافػػات ا١تعياريػػة السػػتجاابت أفػػراد العينػػة، كقػػد جػػاءت      

 النتائج على النحو التاِف:
ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية الستجاابت أفراد العينة حوؿ كاقع ٦تارسات قادة ا١تدارس ( يوضح ّجدكؿ )

الثانوية ٔتنطقة عسَت للقيادة اإلبداعية.
الًتتيب اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط اٟتساي كاقع ا١تمارساتـ
َُِّّٖ,ُُُِ,ُيتم تقبل االنتقادات ا١تبدعة ا١تقدمة للمعلمُت من قبل القائد..1
ُُْٕٓٗ,َُِّ,ُإححة الفرصة كاملة للمعلمُت لتجريب األفكار اإلبداعية..2
ُِّْٖ,ُّْْ,ِإعطاء الثقة للمعلمُت ٟتل قضااي ا١تدرسة بصورة إبداعية..3
َُُٓٔٗ,ُُْٓ,ُمشاركة العاملُت يف تنفيذ القرارات الواردة من القيادة العليا..4
َُٖٗٔ,ُُٕٔ,ّلفريق الواحد.التعامل مع ا١تعلمُت بركح ا.5
َِٗٓٗ,ُْٔٓ,ُتشكيل فرؽ عمل لئلبداع اب١تدارس الثانوية..6
َُِٕٕ,َُٕٓ,ّيوجد ٖتفيز للمعلمُت ا١تتميزين يف تطبيق االبتكارات اإلبداعية..7
ََُٕٓ,ُُِّ,ِإشراؾ العاملُت يف تقييم ما مت ا٧تازه يف ضوء األىداؼ ا١توضوعة..8
َِٕٔٓ,َُّّ,ِبعض الصبلحيات للمعلمُت.يتم تفويض .9

َٖٕٗٗ,ُٖٔٔ,ُيتم معاٞتة ا٠تبلفات بُت ا١تعلمُت ٔتجرد حدكثها بصورة مباشرة..11
َّٕٔٗ,َُّٔ,ِيتم تبسيط إجراءات العمل ا١تدرسي كالبعد عن الركتُت..11

12.
حث العاملُت على استشعار ا١تسؤكلية يف حل ا١تشكبلت بطريقة 

.إبداعية
ُ,َٕٔٗ,َّٗٓ ٕ

- ُِّ,ُُِْ,ِاجملموع
 ( ما يلي: ّيتضح من اٞتدكؿ السابق)

أواًل: نتائج استجاابت أفراد عينة البحث حول إمجايل فقرات احملور األول )شلارسات قادة ادلدارس الثانوية دبنطقة 
 عسري للقيادة اإلبداعية(:

بدرجة موافق بدرجة "ضعيفة"، كذلك ٔتتوسط  ( أف استجاابت أفراد عينة البحث جاءتّكشفت نتائج جدكؿ)     
(، ُٕٔ,ّ(، كقد تراكح ا١تتوسط اٟتساي الستجاابت أفراد العينة على عبارات اور ما بُت)ُِْ,ِعاـ بلغ )

(. ُِّ,ُ(، كاب٨تراؼ معيارم إٚتاِف بلغ )ُُِ,ُك)

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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شلارسات قادة ادلدارس الثانوية دبنطقة اثنًيا: استجاابت أفراد عينة البحث حول كل فقرة من فقرات احملور األول )
 عسري للقيادة اإلبداعية( .

( أف استجابة أفراد العينة على جاءت النتائج كفقنا للمتوسط اٟتساي على النحو التاِف؛ ّيتضح من اٞتدكؿ )   
ُف، كقد بلغ ا١تتوسط ( اليت نصت على" التعامل مع ا١تعلمُت بركح الفريق الواحد" يف ا١ترتبة األك ٓحيث جاءت العبارة )

(، اليت نصت على" يوجد ٖتفيز للمعلمُت ا١تتميزين يف تطبيق االبتكارات اإلبداعية"،ٕ(، كالعبارة )ُٕٔ,ّاٟتساي)
( اليت نصت على" يتم تبسيط إجراءات العمل ُُ(، كالعبارة )َٕٓ,ّيف ا١ترتبة الثانية كقد بلغ ا١تتوسط اٟتساي" )

( اليت نصت على" ّ(، كالعبارة)َّٔ,ِ"، يف ا١ترتبة الثالثة، كقد بلغ ا١تتوسط اٟتساي )ا١تدرسي كالبعد عن الركتُت
(، ّْْ,ِإعطاء الثقة للمعلمُت ٟتل قضااي ا١تدرسة بصورة ابداعية" يف ا١ترتبة الرابعة، كقد بلغ ا١تتوسط اٟتساي )

ضوء األىداؼ ا١توضوعة"، كقد بلغ متوسطها ( اليت نصت على "إشراؾ العاملُت يف تقييم ما مت إ٧تازه يف ٖكالعبارة )
( اليت نصت على" تشكيل فرؽ عمل لئلبداع ٔ( يف ا١ترتبة ا٠تامسة، يف حُت جاءت العبارة )ُِّ,ِاٟتساي )

( اليت تنص على" مشاركة ْ( يف ا١ترتبة التاسعة، العبارة )ْٔٓ,ُاب١تدارس الثانوية"، كقد بلغ متوسطها اٟتساي )
( ِ( يف ا١ترتبة العاشرة العبارة )ُْٓ,ُذ القرارات الواردة من القيادة العليا"، كقد بلغ متوسطها اٟتساي)العاملُت يف تنفي

( يف ُِّ,ُاليت نصت على" إححة الفرصة كاملة للمعلمُت لتجريب األفكار اإلبداعية"، كقد بلغ متوسطها اٟتساي )
نصت على" يتم تقبل االنتقادات ا١تبدعة ا١تقدمة ا١تعلمُت من قبل( اليت ُا١ترتبة اٟتادية عشر، كأخَتنا جاءت العبارة )

 القائد" يف ا١ترتبة الثانية عشر.
وديكن تفسري النتائج السابقة دبا يلي:

افتقار ا١تدارس الثانوية موضع البحث إُف استخداـ األساليب اٟتديثة يف قيادة ا١تدارس الثانوية، كمنها القيادة -
فادة منها يف إ٬تاد أك تطوير بيئة تعليمية تسهم يف هتيئة بيئية تعليمية تدعم اإلبداع لدل اإلبداعية، كعدـ االست

 ٚتيع العاملُت يف ا١تدرسة من قادة كمعلمُت كطلبة.
كجود نوع من ا١تركزية يف قيادة ا١تدارس الثانوية كرغبة أفراد عينة البحث يف تطبيق القيادة بركح الفريق ك٤تاكلة إ٬تاد -

لعبلقات اإلنسانية اليت تسهم يف تطوير العبلقات بُت القادة كا١تعلمُت ك٤تاكلة القضاء على اإلجراءات نوعو من ا
 التقليدية يف قيادة ا١تدرسة، كالبحث عن أساليب قيادة تشجع على اإلبداع يف ا١تدرسة لدل الطبلب كا١تعلمُت.

على تقدًن أساليب كأفكار مبدعة يف التعامل مع  قلة اىتماـ قادة ا١تدارس كا١تشرفُت الًتبويُت بتشجيع ا١تعلمُت-
الطلبة كا١تقررات التعليمية كطرؽ تدريسها كالتنبو دائمنا بشكلو مباشر من بعض القادة كا١تشرفُت ابتباع األنظمة

 اٟترفية يف التعامل مع ا١تشكبلت كطرؽ التدريس.  
إطبلؽ طاقات ا١تعلمُت كاالستفادة منهم يف قيادة  قادة بعض ا١تدارس ليس لديهم قناعة أب٫تية اإلبداع كالعمل على-

ا١تدارس من خبلؿ ا١تشاركة يف صنع القرارات كاٗتاذىا ك٘تكينهم يف بعض ا١تواقف كإححة الفرصة ٢تم كاملة يف 
 ٕتريب األفكار اإلبداعية اب١تدارس الثانوية. 

ت اليت تناكلت القيادة اإلبداعية مثل: كيتضح ٦تا سبق اتفاؽ نتائج البحث اٟتاِف مع عديدو من نتائج الدراسا
ـ( اليت أشارت إُف أف ىناؾ حاجة متزايدة لبلىتماـ ببناء قدرات القيادات على اإلبداع اإلدارم َُُِدارسة )ا١توسي،

١تواجهة ٚتيع ا١تستجدات اجملتمعية كالتكنولوجية ا١تؤثرة على البيئة ا١تدرسية كالتعليمية اليت تسهم يف جودة ا١تدرسة 
ـ( اليت أشارت إُف أف متطلبات ا١تناخ اإلدارم اإلبداعي غَت متوفرة يف إدارة الًتبية ََُِ٘تيزىا. كدراسة )الغامدم،ك 

كالتعليم، كأف كل متطلبات ا١تناخ اإلدارم اإلبداعي مثل: التدريب على اإلبداع، كبناء الثقة ابلقيادة، كاحًتاـ ا١تعارضُت، 
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بداعية، كأتسيس اإلبداع كإدارتو، كحرية التجريب تعمل على ٖتقيق ا١تناخ اإلدارم كاٟتوافز اإلبداعية، كالثقافة اإل
اإلبداعي جاءت بدرجة" عالية"، ككجود معوقات تقف أماـ ٖتقيق تلك ا١تتطلبات مثل ا١تركزية يف إدارة ا١تدرسة، 

أسفرت عن أف القيادة  ـ( اليتَُِِكضعف ا١تشاركة يف صنع القرارات كاٗتاذىا يف ا١تدرسة، كدراسة )السلمي،
اإلبداعية ٘تارس يف ا١تدارس اٟتكومية ا١تتوسطة ٔتدينة جدة بدرجة "متوسطة"، ككجود عبلقة ارتباطيو موجبة بُت الدرجة 

ـ( اليت أكدت على أف َُِِالكلية لسمات القيادة اإلبداعية كالدرجة الكلية ألبعاد ا١تناخ التنظيمي، كدراسة )ا٢تدلق،
قبل قادة ا١تدارس لتطبيقات تقنية ا١تعلومات يف ٣تاؿ اإلدارة ا١تدرسية بدرجةو عالية، كأ٫تية الرب٣تيات ىناؾ ٦تارسات من 

ا١تستخدمة يف اإلدارة ا١تدرسية.
 نتائج السؤال الثاين الذي نص على: ما معوقات شلارسات قادة ادلدارس الثانوية دبنطقة عسري للقيادة اإلبداعية؟  

السؤاؿ مت استخداـ ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية الستجاابت أفراد العينة، كقد جاءت لئلجابة عن ىذا       
 النتائج على النحو التاِف كما ىي موضحة يف اٞتدكؿ التاِف.

( يوضح ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية الستجاابت أفراد العينة حوؿ معوقات ٦تارسات قادة ا١تدارس ْجدكؿ )
عسَت للقيادة اإلبداعيةالثانوية ٔتنطقة 

اال٨تراؼ ا١تتوسطا١تعوقاتـ
ا١تعيارم

ترتيب 
العبارات

َِٖٓٗ,َٕٕٗ,ّقلة التحفيز للقادة ا١تتميزين يف تطبيق االبتكارات اإلبداعية. .13
ُّْٖٗ,َُٗٓ,ّمقاكمة بعض القادة اب١تدارس الستخدـ أساليب حديثة يف قيادة ا١تدرسة..14
ُْْٖٗ,َُٕٓ,ّاإلبداعية اجملربة من ا١تستوايت اإلدارية العليا.قلة تطبيق األفكار .15
ضعف قناعة بعض قادة ا١تدرسة أب٫تية الدكرات التدريبية ا١تقدمة ٢تم عن األساليب .16

 اٟتديثة لقيادة ا١تدرسة.
ّ,َّٖٕ,َِٖٗ ّ

د كجود عدد كبَت من ا١تعلمُت يعملوف على مواجهة تطبيق القيادة اإلبداعية من قائ.17
 ا١تدرسة .

ّ,ُْْٗ,َََٕ َُ

قلة الربامج التدريبية اليت تعمل على تزكيد قائد ا١تدرسة اب١تهارات لتطبيق األفكار .18
َُّٗٗ,ََُِ,ْ اإلبداعية.

قلة كجود معايَت كاضحة كمقننة لًتشيح قادة ا١تدارس ٟتضور الدكرات التدريبية يف .19
ََُُٕٗ,َُْٕ,ّ األساليب اٟتديثة يف قيادة ا١تدارس.

ضعف ا١تساندة لقادة  ا١تدارس من قبل القيادات العليا لتطبيق األفكار اإلبداعية يف .21
 قيادة ا١تدرسة.

ّ,َُْٕ,ّٖٕٔ ٓ

َُّّْٖ,ُُٖٗ,ِقلة الصبلحيات ا١تمنوحة لقائد ا١تدرسة الستخداـ الطرؽ اإلبداعية يف قيادة ا١تدرسة..21
َُٕٖٔ,ُُٕٗ,ّة التعليمات  لقادة ا١تدرسة  الثانوية كعدـ ا٠تركج عنها.تشديد ا١تشرؼ الًتبوم اباللتزاـ ْترفي.22
َُٔٔٗ,ََِٕ,ّتركيز ا١تشرؼ الًتبوم على اكتشاؼ األخطاء اإلدارية  اب١تدرسة..23
ضعف قدرة  بعض قادة ا١تدرسة  الثانوية على إيصاؿ األفكار اإلبداعية للمسئولُت .24

َُِٓٗٓ,ُِْٔ,ّ عن التعليم.

ضيل بعض قادة ا١تدارس الثانوية قبوؿ الوضع الراىن كعدـ ٕتريب أفكار ابداعية يف تف.25
 قيادة ا١تدرسة.

ّ,ُُٔٗ,ُِِِ ٖ

ُِّٕٖٓ,ُُٖٔ,ّقلة تقبل ا١تشرفُت لبعض األفكار  اإلبداعية اليت يقدمها قادة ا١تدارس كا١تعلموف..26
- ُِْ,ُُِٔ,ّاجملموع
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 ئج اآلتية: ( النتاْيتضح من قراءة اٞتدكؿ) 
أواًل: نتائج استجاابت أفراد عينة البحث حول إمجايل فقرات احملور الثاين )معوقات شلارسات قادة ادلدارس الثانوية 

 دبنطقة عسري للقيادة اإلبداعية(:
( أف استجاابت أفراد عينة البحث قد جاءت بدرجة موافقة" كبَتة"، كذلك ٔتتوسط ْكشفت نتائج اٞتدكؿ )   

(، َُِ,ْ(، كقد تراكح ا١تتوسط اٟتساي الستجاابت أفراد العينة علي عبارات البعد ما بُت )ُِٔ,ّعاـ بلغ )
(. ُِْ,ُ(، كاب٨تراؼ معيارم إٚتاِف بلغ )ُٖٗ,ِك)

اثنًيا: استجاابت أفراد عينة البحث حول كل فقرة من فقرات احملور الثاين )معوقات شلارسات قادة ادلدارس 
 للقيادة اإلبداعية(: الثانوية دبنطقة عسري

( أف درجة موافقة أفراد عينة البحث من ا١تعلمُت كالقادة قد جاءت بدرجة )موافق كبَتة( ْأظهرت نتائج اٞتدكؿ )-
( اليت نصت على" قلة الربامج التدريبية اليت تعمل على ُٖعلى معظم فقرات ىذا اور؛ حيث جاءت العبارات )

(، ُّ(، كالعبارة )َُِ,ْبيق األفكار اإلبداعية"، كقد بلغ متوسطها اٟتساي )تزكيد قائد ا١تدرسة اب١تهارات لتط
اليت نصت على" قلة التحفيز للقادة ا١تتميزين يف تطبيق االبتكارات اإلبداعية"، كقد بلغ متوسطها اٟتساي 

يبية ا١تقدمة ٢تم (، اليت نصت على" ضعف قناعة بعض قادة ا١تدرسة أب٫تية الدكرات التدر ُٔ(، كالعبارة )ٕٕٗ,ّ)
(اليت نصت على" قلة ُٓ(، كالعبارة )ّٕٖ,ّعن األساليب اٟتديثة لقيادة ا١تدرسة"، كقد بلغ متوسطها اٟتساي )

(، كالعبارة ُٕٓ,ّتطبيق األفكار اإلبداعية اجملربة من ا١تستوايت اإلدارية العليا"، كقد بلغ متوسطها اٟتساي)
دة من قبل القيادات العليا لتطبيق األفكار اإلبداعية يف قيادة ا١تدرسة"، ( اليت نصت على"ضعف ا١تساندة لقاَِ)

(.كيكمن تفسَت النتائج السابقة أف أفراد عينة البحث ترل أف ىذه ا١تعوقات ُْٕ,ّكقد بلغ متوسطها اٟتساي )
ية مساندة ا١تسؤكلُت من قد تقف أماـ القادة ا١تبدعُت الذين لديهم الرغبة يف تطبيق أساليب القيادة اإلبداعية، كأ٫ت

ا١تستوايت اإلدارية العليا كٓتاصةو ا١تشرفُت الًتبويُت لعمليات التجديد كاالبتكار يف قيادة ا١تدرسة الثانوية، كدعم 
قادة ا١تدارس الثانوية يف استخداـ األساليب اإلبداعية يف قيادة ا١تدرسة الثانوية بشكلو تطبيقي. كتتفق ىذه النتائج 

ـ( اليت أشارت إُف أف متطلبات ا١تناخ اإلدارم اإلبداعي غَت متوفرة يف ََُِا مع دراسة )الغامدم، يف جزئية منه
إدارة الًتبية كالتعليم، كأف ٚتيع متطلبات ا١تناخ اإلدارم اإلبداعي مثل: التدريب على اإلبداع، كبناء الثقة ابلقيادة، 

بداعية، كأتسيس اإلبداع كإدارتو، كحرية التجريب تعمل على كاحًتاـ ا١تعارضُت، كاٟتوافز اإلبداعية، كالثقافة اإل
ٖتقيق ا١تناخ اإلدارم اإلبداعي جاءت بدرجة" عالية"، ككجود معوقات تقف أماـ ٖتقيق تلك ا١تتطلبات: ا١تركزية 

 يف إدارة ا١تدرسة، كضعف ا١تشاركة يف صنع القرارات كاٗتاذىا يف ا١تدرسة.
موافقة أفراد عينة البحث من ا١تعلمُت كالقادة قد جاءت بدرجة )متوسطة(  ( أف درجةْأظهرت نتائج اٞتدكؿ )-

(اليت نصت على" ضعف قدرة  بعض قادة ا١تدرسة  الثانوية على ِْعلى بعض الفقرات؛ حيث جاءت العبارة )
اليت (، ِٔ(، كالعبارة )ِْٔ,ّإيصاؿ األفكار اإلبداعية للمسئولُت عن التعليم"، كقد بلغ متوسطها اٟتساي )

نصت على" قلة تقبل ا١تشرفُت لبعض األفكار اإلبداعية اليت يقدمها قادة ا١تدارس كا١تعلموف"، كقد بلغ متوسطها 
( كاليت نصت على" قلة الصبلحيات ا١تمنوحة لقائد ا١تدرسة الستخداـ الطرؽ ُِ(، كالعبارة )ُٖٔ,ّاٟتساي )

(. كٯتكن تفسَت ىذه النتائج أف بعض القادة ُٖٗ,ِي )اإلبداعية يف قيادة ا١تدرسة"، كقد بلغ متوسطها اٟتسا
كا١تشرفُت الًتبويُت كا١تسؤكلُت يف ا١تستوايت العليا يركزكف على اإلجراءات النمطية أك ا١تعتادة، كٮتشوف تطبيق 
 أساليب اإلبداع يف ا١تدرسة؛ يف حُت جاءت قلة اإلصبلحيات يف ا١ترتبة األخَتة كىذا يدؿ على كجود قناعة لدل

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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ا١تعلمُت خصوصنا مفادىا أف القادة لديهم صبلحيات كثَتة ٕتعلهم مبدعُت يف قيادة ا١تدرسة الثانوية إال أف البعض 
 منهم ليس لديهم ا١تقدرة أك الرغبة يف تطبيق األساليب اإلبداعية يف قيادة ا١تدرسة. 

 ابستقراء النتائج السابقة صلد أهنا تكشف عما يلي :-
أغلب أفراد عينة البحث مفاده أف كجود معوقات تعوؽ عملية ٦تارسة قادة ا١تدارس الثانوية  كجود إتاهو عاـو لدل-

للقيادة اإلبداعية قد ييعزم يف أغلب جوانبو إُف غياب قناعة بعض القادة بنمط القيادة اإلبداعية كفلسفتها بوصفها 
ة اإلبداعية يف القيادة على توافر تلكمدخبلن رئيسنا للتطوير يف ٚتيع ا١تؤسسات حيث يتوقف تطبيق ىذه الفلسف

القناعة؛ حيث يعد القائد ٤تور التغيَت كالتطوير يف ا١تؤسسة ا١تنوط بو تطبيق ٚتيع ا١تداخل كاألساليب اٟتديثة يف 
قيادة ا١تدرسة، كالعمل على إطبلؽ الطاقات اإلبداعية للمعلمُت كالطبلب اب١تدرسة الثانوية ١تواجهة تعاظم ا١تعرفة 

 تصادىا كثورة االتصاالت.أك اق
كجود توجوو عاـ حوؿ كجود ٗتوؼو لدل بعض القادة كا١تسؤكلُت من ٕتريب كل ما ىو جديد يف تطوير ا١تنظومة -

التعليمية، األمر الذم يولد لدل بعض ا١تعلمُت عدـ رغبة يف الدخوؿ يف حوارات علمية مع قائد ا١تدرسة؛ ٦تا 
ار كاألساليب اإلبداعية يف حل ا١تشكبلت التعليمية اليت تواجههم يف يقلل بل كيضعف اٞتانب التطبيقي لؤلفك

 التدريس كالتعامل مع الطبلب.
أف استجاابت أفراد عينة البحث تدؿ على قناعتهم أب٫تية تطوير عمليات اختيار قادة ا١تدارس كفق معايَت علمية؛ -

ب التقليدية كالركتُت اإلدارم، كيسهم كذلك ٦تا يسهم يف إ٬تاد نوعية من القادة تعمل على القضاء على األسالي
بشكلو تطبيقي يف استخداـ أساليب القيادة اٟتديثة ككوف القائد خادمنا ٞتميع العاملُت يف ا١تدرسة؛ كل ىذا
يساعد بشكلو جذرم يف إطبلؽ العناف للمعلمُت لئلبداع يف ا١تنظومة التعليمية، األمر الذم يعود يف النهاية على 

 لديهم فكر مبدع يسهم يف تطوير اجملتمع.ٗتريج طبلب 
نتائج السؤال الثالث الذي ينص على" ما آراء أفراد العينة حول آليات تطوير شلارسات قادة ادلدارس الثانوية 

 دبنطقة عسري للقيادة اإلبداعية؟
اابت أفراد العينة، كقد لئلجابة عن ىذا السؤاؿ مت استخداـ التكرارات، كا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية الستج    

 جاءت النتائج على النحو التاِف كما ىي موضحة يف اٞتدكؿ التاِف.
(يوضح استجاابت أفراد عينة البحث حوؿ آليات تطوير ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت ٓجدكؿ )

للقيادة اإلبداعية.
الًتتيب  اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسطاآللياتـ
ُِِْٕ,ُُِْ,ْرة لئلبداع اإلدارم بوزارة التعليم.إنشاء إدا.27
ُُُُٓٔ,ُِّٓ,ّعمل زايرات ميدانية لقادة ا١تدارس ا١تبدعُت يف مدارسهم لبلستفادة من خرباهتم..28

29.
إححة الفرصة لقادة ا١تدارس للمشاركة يف صنع القرارات ا١تتعلقة بقيادة ا١تدرسة 

 كاٗتاذىا.
ْ,ُّْ َ,َٖٗٗ َُ

ُّّٓٗٗ,َُِٗ,ّكحدة لئلبداع اإلدارم ابإلدارة التعليمية ٔتنطقة عسَت.إنشاء .31

31.
تنظيم ندكات علمية للمشرفُت الًتبويُت كقادة ا١تدارس الثانوية ١تناقشة اإلبداع يف 

 قيادة ا١تدارس.
ْ,َُّٓ,ْٕٗٓ ُ

ُٖٖٓٗ,َِّّ,ْدكرية.٘تكىُت قادة ا١تدارس من ا١تشاركة يف اللجاف الدائمة ابإلدارة التعليمية بصفة .32

33.
تطبيق إتاىات االتصاؿ اإلدارم ا١تتعددة بُت القيادات اإلدارية العليا كقادة 

ِٕٖٗٗ,َُِٓ,ْ ا١تدارس الثانوية.  
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 ( ما يلي: ٓيتضح من اٞتدكؿ السابق)
أواًل: نتائج استجاابت أفراد عينة البحث حول إمجايل فقرات احملور الثالث)آليات تطوير شلارسات قادة      

 عسري للقيادة اإلبداعية(:ادلدارس الثانوية دبنطقة 
( أف استجاابت أفراد عينة البحث قد جاءت على معظم عبارات اور بدرجة ٓكشفت نتائج اٞتدكؿ السابق )

(، كقد تراكح ا١تتوسط اٟتساي الستجاابت أفراد عينة البحث ِٓٔ,ْموافقة )كبَتة جدنا(، كذلك ٔتتوسط عاـ بلغ )
(.ُّٔ,ُ(، كاب٨تراؼ معيارم  إٚتاِف بلغ)ُّٓ,ّك) (،ُّٓ,ْعلي عبارات اور ما بُت )

اثنًيا: استجاابت أفراد عينة البحث حول كل فقرة من فقرات احملور الثالث )آليات تطوير شلارسات قادة ادلدارس 
 الثانوية دبنطقة عسري للقيادة اإلبداعية(:  

ا(، على الفقرات ( أف درجة موافقة أفراد عينة البحث قد جاءت بٓأظهرت نتائج اٞتدكؿ)- درجة )موافقة كبَتة جدن
( اليت نصت على" تنظيم ندكات علمية للمشرفُت الًتبويُت كقادة ا١تدارس الثانوية ١تناقشة اإلبداع يف ُّأرقاـ:)

(، اليت نصت على" تطبيق ّّ( يف ا١ترتبة األكُف، كالعبارة )ُّٓ,ْقيادة ا١تدارس"، كقد بلغ متوسطها اٟتساي)
اؿ اإلدارم ا١تتعددة بُت القيادات اإلدارية العليا كقادة ا١تدارس الثانوية"، كقد بلغ متوسطها إتاىات االتص

(، اليت نصت على" نشر التجارب اإلبداعية يف قيادة ا١تدرسة بُت َْ( يف ا١ترتبة الثانية، كالعبارة)ُِٓ,ْاٟتساي)
(، اليت نصت على" إنشاء ِٕالثالثة، كالعبارة )( يف ا١ترتبة ّٓٔ,ْا١تدارس األخرل"، كقد بلغ متوسطها اٟتساي )

(، اليت نصت على" ِّ(، كالعبارة )ُِْ,ْإدارة لئلبداع اإلدارم بوزارة التعليم"، كقد بلغ متوسطها اٟتساي )

الًتتيب  اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسطاآللياتـ

34.
ء ثقة القيادات العليا يف اٟتلوؿ اإلبداعية اليت يتوصل اليها قادة ا١تدارس يف ضو 

 لوائح العمل.
ْ,َُّٓ,ُٖٔٔ ُُ

ُٕٖٔٗ,َِِْ,ْإنشاء كحدة لئلبداع اإلدارم ٔتكاتب اإلشراؼ الًتبوم ٔتنطقة عسَت..35
َُُٕٔٓ,ُِْٔ,ّعقد اجتماعات دكرية للمعلمُت عن أ٫تية تطبيق األفكار اإلبداعية يف ا١تدرسة..36

37.
يسهم على التواصل كتبادؿ توافر مناخ إدارم بُت القيادات العليا كقادة ا١تدارس  

َْٕٖٗ,َُِٖ,ْ ا١تعلومات اإلبداعية.

38.
متابعة النتائج ا١تًتتبة على تطبيق األفكار اإلبداعية من قبل قادة ا١تدارس من 

ُْٖٕٗ,َُِٓ,ْ القيادات العليا.

ُّْٖٔٓ,َُٕٓ,ّتكرًن قادة ا١تدارس  ا١تبدعُت من قبل ا١تشرفُت الًتبويُت يف حفبلت عامة..39
َّّْٖ,َُْٔ,ْنشر التجارب اإلبداعية يف قيادة ا١تدرسة بُت ا١تدارس األخرل..41

41.
منح قادة ا١تدارس ٚتيع الصبلحيات البلزمة الضركرية لتحقيق األىداؼ ا١تطلوبة 

 للقيادة اإلبداعية.
ْ,َُِّ,َُِْٖٕ

42.
ا كقادة توظف تقنية ا١تعلومات يف تيسَت االتصاالت اإلدارية بُت القيادات العلي

 ا١تدارس.
ّ,َُِٔ,ُٖٕٕٕٖ

43.
تشجع القيادات العليا االتصاالت ا١تفتوحة لطرح االفكار اإلبداعية لقادة ا١تدارس 

 الثانوية
ْ,َِّْ,ّٗٓٔٗ

ُُِّٕٗ,َُّٓ,ّتتبٌت القيادات العليا أسلوب القيادة القائم على مبدأ فرؽ العمل..44

45.
عية اليت تتخذ من قبل قادة ا١تدارس ١تواجهة تقدير القيادات العليا القرارات اإلبدا

 الظركؼ الطارئة.
ّ,َِِٔ,ََُّٖٔ

-ُّٔ,ُِٓٔ,ْاجملموع
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٘تكىُت قادة ا١تدارس من ا١تشاركة يف اللجاف الدائمة ابإلدارة التعليمية بصفة دكرية"، كقد بلغ متوسطها اٟتساي 
 ( يف ا١ترتبة ا٠تامسة.ِّّ,ْ)
كٯتكن تفسَت النتائج السابقة أف معظم أفراد عينة البحث لديهم إتاىات إ٬تابية ٨تو أ٫تية تطبيق قادة ا١تدارس        

إنشاء إدارة لئلبداع  لؤلساليب اإلبداعية يف قيادة ا١تدارس الثانوية، كظهر ذلك من استجاابهتم ٨تو بعض العبارات مثل:
ارة التعليم، كابإلدارة التعليمية كٔتكاتب اإلشراؼ الًتبوم ٔتنطقة عسَت، كالعمل على توظيف تقنية ا١تعلومات اإلدارم بوز 

يف تيسَت االتصاالت اإلدارية بُت القيادات العليا كقادة ا١تدارس من جانب كبُت ا١تعلمُت من جانبو أخر، كالتوجو ٨تو 
رين البلزمة ١تساندة كدعم القيادات اإلبداعية، مع تقدًن دعم من جانب البلمركزية، كالعمل على ٖتديد احتياجات ا١تدي

ا١تسؤكلُت يف ا١تستوايت اإلدارية العليا بوزارة التعليم أك اإلدارات التعليمية، كتتفق ىذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات 
اإلبداعية ك٦تارساهتا ١تديرم  ـ( اليت خلصت إُف كضع تصور مقًتح لنمط القيادةََُِالسابقة مثل دراسة)السلمي،

ا١تدارس الثانوية العامة ٔتحافظة جدة تكوف من: األىداؼ، كا١تنطلقات، كأبعاد ا١تمارسات اإلبداعية، كمتطلبات 
ـ( عن كجود عبلقة ارتباط ذات داللة إحصائية بُت القيادة اإلبداعية كالتحفيز ا١تادم، َُُِتطبيقو، كدراسة )حبوس،

ذات داللة إحصائية بُت القيادة اإلبداعية كالتحفيز ا١تعنوم، كاختبلؼ مستول القيادة اإلبداعية  ككجود عبلقة ارتباط
لدل ا١تدراء عن ا١تستول اٞتيد، كاختبلؼ مستول ٖتفيز ا١تدراء ا١تادم ا١تطلوب للعمل عن ا١تستول اٞتيد، كدراسة 

١تديرين العاملُت بوزارات قطاع غزة، كعناصر ـ( عن توافر القدرات ا١تميزة للشخصية ا١تبدعة لدل اََُِ)العجلة،
 األداء اٞتيد )ا١تهارة ا١تهنية، كا١تعرفة الفنية، كا٠تلفية العامة ٔتتطلبات الوظيفة، كاجملاالت ا١ترتبطة هبا( متوفرة لدل ا١تديرين

بدرجة "عالية".
فقة كبَتة(، على الفقرات ( أف درجة موافقة أفراد عينة البحث قد جاءت بدرجة )موآأظهرت نتائج اٞتدكؿ )-

( اليت نصت على" إنشاء كحدة لئلبداع اإلدارم ابإلدارة التعليمية ٔتنطقة عسَت"، حيث بلغ متوسطها َّأرقاـ: )
(، اليت نصت على" تكرًن قادة ا١تدارس ا١تبدعُت من قبل ا١تشرفُت الًتبويُت يف ّٗ(، كالعبارة )ُِٗ,ّاٟتساي)

(، اليت نصت على" تقدير القيادات العليا ْٓ(، كالعبارة )ُٕٓ,ّاٟتساي ) حفبلت عامة"، كقد بلغ متوسطها
القرارات اإلبداعية اليت تتخذ من قبل قادة ا١تدارس ١تواجهة الظركؼ الطارئة"، كقد بلغ متوسطها اٟتساي 

اإلبداعية (، اليت نصت على" عقد اجتماعات دكرية للمعلمُت عن أ٫تية تطبيق األفكار ّٔ(، كالعبارة )ِِٔ,ّ)
(. ِْٔ,ّيف ا١تدرسة"، كقد بلغ متوسطها اٟتساي)

كٯتكن تفسَت ىذه النتائج أب٫تية توفَت عديدو من ا١تتطلبات كالسمات اليت ٬تب توافرىا يف ا١تدرسة الثانوية حىت -
ة يف القرارات اليت تعزز تطبيق األساليب القيادية اإلبداعية لدل قادة ا١تدارس الثانوية، كمنها: إعطاء اٟترية ٢تم كالثق

تتخذ، كتشجيع التجارب اإلبداعية اليت تتخذ من قبل بعض القادة ا١تبدعُت من خبلؿ عرضها على بعض قادة 
ا١تدارس لنقل خربات ا١تتميزين منهم، كتطبيق مبدأ ااسبة كالشفافية، كتطبيق العدالة التنظيمية، ك٤تاكلة كضع 

ذا ٯتكن أف يسهم يف ٖتقيق بيئة تعليمية تدعم قادة ا١تدارس الثانوية يف خطط اسًتاتيجية للمدارس الثانوية؛ كل ى
 تطبيق القيادة اإلبداعية.

نتائج السؤال الرابع الذي نص على:" ىل توجد فروق ذات داللو إحصائية بني متوسطات استجاابت 
 وادلؤىل العلمي(؟ أفراد عينة البحث حول زلاور البحث ادليدانية تعزي إىل متغريات )الوظيفة احلالية،

 Multi-way analysis ofلئلجابة عن ىذا السؤاؿ مت استخداـ اختبار ٖتليل التباين ا١تتعدد االٕتاه   
variance.كقد جاءت النتائج على النحو التاِف كما ىي موضحة يف اٞتدكؿ التاِف ،
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راد عينة البحث حوؿ ٤تاكر أداة البحث ( نتائج ٖتليل التباين ا١تتعدد االٕتاه للمقارنة بُت استجاابت أفٔجدكؿ )
ا١تيدانية حسب اختبلؼ متغَتات البحث.

( عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطات استجاابت أفراد عينة ٔيتضح من اٞتدكؿ السابق )
كر أداة البحث ا١تيدانية كا١تتعلقة بواقع ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت للقيادة اإلبداعية، البحث حوؿ ٤تا

كمعوقات ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت للقيادة اإلبداعية، كآليات تطوير ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية 
تغَتات البحث )الوظيفة اٟتالية، كا١تؤىل(، كىذا يدؿ على  كجود ٔتنطقة عسَت للقيادة اإلبداعية، حسب اختبلؼ م

شبو اتفاؽ يف استجاابت أفراد عينة البحث ابختبلؼ متغَتات البحث على أ٫تية القيادة اإلبداعية يف تطوير العملية 
، كالعمل على توفَت التعليمية، كذلك من خبلؿ قياـ قادة ا١تدارس الثانوية يف منطقة عسَت ابتباع األساليب اإلبداعية

عديدو من ا١تتطلبات اليت تسهم يف تطبيق تلك ا١تمارسات بشكل تطبيقي.
 اثلثًا: االسًتاتيجية ادلقًتحة لتطوير شلارسات قادة ادلدارس الثانوية دبنطقة عسري للقيادة اإلبداعية:

عسَت للقيادة اإلبداعيػة، كذلػك بعػد  ٯتكن كضع االسًتاتيجية ا١تقًتحة لتطوير ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة
دراسػػة ٖتليليػػة لئلطػػار النظػػرم للبحػػث كالدراسػػة ا١تيدانيػػة لػػو؛ حيػػث تكونػػت االسػػًتاتيجية مػػن عػػددو مػػن العناصػػر منهػػا: 

: األىداؼ، كا١ترتكزات، كآليات تطبيق االسًتاتيجية ا١تقًتحة، كا١تتطلبات على النحو التاِف
 أىداف االسًتاتيجية ادلقًتحة:  .1

هتػػػدؼ االسػػػًتاتيجية ا١تقًتحػػػة لتطػػػوير ٦تارسػػػات قػػػادة ا١تػػػدارس الثانويػػػة ٔتنطقػػػة عسػػػَت للقيػػػادة اإلبداعيػػػة إُف ٖتقيػػػق 
األىداؼ التالية:

 إ٬تاد بيئة تعليمية تدعم تطبيق القيادة اإلبداعية كأساليبها لدل قادة ا١تدارس الثانوية ٔتنطقة عسَت.-
مُت يف تكوين ثقافة اإلبداع لدل الطبلب كتكوين عبلقات إنسانية االستفادة من قدرات قادة ا١تدارس كا١تعل-

 جيدة معهم، ٕتعلهم يتعاملوف بدافعية ٨تو تطبيق أساليب اإلبداع اب١تدرسة الثانوية. 

مصادر  ااكر
االختبلؼ

درجات  ٣تموع ا١تربعات
اٟترية

متوسط 
ا١تربعات

الداللة  قيمة ؼ
اإلحصائية

مستوم 
الداللة

كاقع ٦تارسات قادة ا١تدارس 
للقيادة اإلبداعية اب١تدارس 
 الثانوية ٔتنطقة عسَت.

غَت دالةَُِ,ُُُْ,ِّٔ,ُِِّْْٕ,َُْظيفة اٟتالية الو 
غَت دالةُِّ,ُِْٖ,ُِّ,ُُِِّْٔ,ُِّٓا١تؤىل العلمي

ٗٔ,ُُُِِّّْْٗٓٔٓا٠تطأ
ُُُِّْٕٕٓٔٓالكلي

معوقات ٦تارسات قادة 
ا١تدارس للقيادة اإلبداعية 
اب١تدارس الثانوية ٔتنطقة 

 عسَت.

غَت دالةُِّ,ُْٔٗ,َُِّ,ُُِِّْٔ,ُِٗالوظيفة اٟتالية 
غَت دالةْٔٓ,َُّٕ,ُّٔ,ُُِّٓٔ,ُِّْا١تؤىل العلمي

ْٖ,َُُُِٕٗٓ,َُُُْٖا٠تطأ
َُُٕٕ، َّْٕٓٗٔالكلي

آليات تطوير ٦تارسات قادة 
ا١تدارس للقيادة اإلبداعية 
اب١تدارس الثانوية ٔتنطقة 

 عسَت.

غَت دالةُِّ,ُْٖٓ,ِْٗ,ِِٖٖٖٗ,ُٕٓٔالوظيفة اٟتالية 
غَت دالةُِّ,َِّٖ,ُّ,ُُِِّٖٔٔ,ِِِٓا١تؤىل العلمي

َْ,ُُُِِٖٗٗٓ,َِّّٖٔا٠تطأ
ُُٕٕ,َُُْٖٗٗٓالكلي
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االستغبلؿ األمثل للكفاءات كالوصوؿ إُف أقصى طاقة إنتاجية ٦تكنة، كٖتقيق التعاكف كاالنسجاـ بُت األفراد -
 ١تدرسة الثانوية.كاٞتماعات داخل ا

 تدريب قيادات الصف الثاين على استخداـ األساليب اإلبداعية يف قيادة ا١تدرسة الثانوية. -
 إ٬تاد بيئة تعليمية تسهم تبٌت قيم اإلبداع كتنميتو لدل الطلبة كا١تعلمُت قادة ا١تدارس الثانوية.-
ة بوحدات معرفية مرنة كمتصلة تيسر تطبيق توفَت ىياكل تنظيمية مرنة، كاستبداؿ الوحدات ا١تركزية كالبلمركزي-

 القيادة اإلبداعية.
استخداـ األساليب العلمية ا١تعتمدة على ا١تعلوماتية كالتقنية يف قيادة ا١تدارس الثانوية اليت أصبحت ضركرة ملحة -

 من أجل تغيَت ا١تفاىيم كاألساليب كا١تبادئ اليت تعتمد عليها القيادات يف قيادهتا للمدارس.
 زات االسًتاتيجية ادلقًتحة:مرتك .2

يستند تطوير ٦تارسات قادة ا١تدارس الثانوية للقيادة اإلبداعية إُف ٣تموعة من األسس كا١ترتكزات، كمنها:        
التطور ا١تعريف كأثره يف تطوير اجملتمعات؛ حيث أصبح اقتصاد ا١تعرفة ٤تورنا أساسينا يف اافل العلمية كالثقافية كافةن -

ه من االقتصادايت ا١تفتوحة، كٓتاصةو بعدما انتشرت آاثر اقتصاد ا١تعرفة يف عديدو من األنشطة االقتصادية، ابعتبار 
كبذلك ٖتوؿ ٣تاؿ ا١تعرفة إُف ٤تور للتنافس بُت الدكؿ كاجملتمعات اليت تتسابق فيما بينها على اكتساب مصادر 

 عامل معها.القوة اليت تقـو ا١تدرسة إبعداد األجياؿ القادرة على الت
االستغبلؿ األمثل للموارد البشرية ا١تتاحة، كٓتاصةو القيادات األكادٯتية، كٖتديد القدرات كا١تهارات ا١تطلوبة لتحقيق -

األداء ا١تتميز يف ا١تناصب الرئيسية، كسد الثغرات يف الكفاءات كا١تهارات ا١تطلوبة، كتعزيز ارتباط العاملُت ابلعمل 
 كاالستغراؽ فيو.

ا١تبدع يعمل على دعم القدرات اإلبداعية لدل العاملُت، كإكساب العاملُت مهارات اإلبداع كٝتاتو كافةن القائد -
كتطبيقها يف عمليات العمل، كاالىتماـ ٔتهارات التفكَت العلمي، كاإلبداع، كاالبتكار، كصنع القرار كاٗتاذه، 

 كالقدرة على التخيل، كإطبلؽ الطاقة الذىنية للعاملُت.
بلؿ األمثل لكل اإلمكاانت ا١تادية كالبشرية ا١تتاحة ١تديرم ا١تدارس الثانوية ٔتا ٭تقق تطوير األداء على ٚتيع االستغ-

 ا١تستوايت اإلدارية كالتعليمية، كالبحث عن أساليب حديثة يف القيادة. 
لـو التطبيقية، كا١تؤىلة التوجو ٨تو استقطاب الكفاءات ذات التفكَت اإلبداعي، كا١تنخرطة يف عاَف ا١تعلوماتية كالع-

 أب٪تاط اإلدارة كأساليبها اٟتديثة، ٔتا يساعد بفعالية يف تطوير منتجات كتقدًن خدمات ذات جودة عا١تية.
اتساـ العصر ابلتغَت السريع كالتقػدـ ا١تذىل فػي شػىت اجملاالت الًتبوية، كاالجتماعية، كالسياسية، كالثقافية، -

ؤسسات التعليم لرسالتها يف قيادة حركة التغيَت االجتماعي ا١تنشود البد أف تنطلق كا١تعلوماتية، كلضماف ٖتقيق م
من كعي عقبلين ملم ابلتغَتات اٞتذرية اليت ينبغي إحداثها؛ ٦تا يتطلب تقييم الواقع الًتبوم كٖتديػد نقاط الضعف 

 فيو كمقاربتها ابلتحدايت الوطنية كالقومية كالعا١تية.
التعليمية لوضع رؤية لتطبيق القيادة اإلبداعية يف ضوء الواقع كالعمل على ٖتقيقها يف ا١تدرسة التأكيد على اإلدارات -

 الثانوية ّتوانبها، كتفسَتىا يف ضوء الواقع الصحيح الذم يسهم يف فهم كاقع األداء كابلتاِف العمل على تطويره. 
اد قيادات إبداعية قادرة على قيادة اآلخرين من تعد القيادة اإلبداعية من مظاىر التجديد اإلدارم ا٢تادؼ إُف إ٬ت-

خبلؿ توظيف أساليب تنمية القيادة اإلبداعية اليت تؤىل ىؤالء القادة على التعامل مع ا١تشكبلت ا١توجودة يف 
 ا١تدرسة الثانوية بطرؽ كأساليب إبداعية متميزة تسهم يف تطوير األداء اإلدارم ٞتميع العاملُت يف ا١تدرسة. 

املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية
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ٟتػػػػادث يف ٣تػػػػاؿ التقنيػػػػات اٞتديػػػػدة للمعلومػػػػات كاالتصػػػػاالت كدكرىػػػػا يف تطػػػػوير طػػػػرؽ القيػػػػادة كأسػػػػاليبها التطػػػػور ا-
 للمؤسسات، كمنها القيادة اإلبداعية.

آليات تطبيق االسًتاتيجية ادلقًتحة: .3
للقيادة  ثانويةٯتكن كضع عددو من اآلليات اليت تسهم يف تطبيق االسًتاتيجية ا١تقًتحة لتطوير ٦تارسات قادة ا١تدارس ال

اإلبداعية، كمن أ٫تها: 
آليات على مستوى وزارة التعليم: (1

 كتتضمن ىذه اآلليات ما يلي:
إنشاء مركز لئلبداع على مستول كزارة التعليم، يشرؼ عليو كزير التعليم مستشارين للتطوير ٦تن يشهد ٢تم -

 الثانوية ا١تبدعُت.ابلكفاءة، كمدراء ا١تناطق التعليمية اب١تملكة، كبعض قادة ا١تدارس 
 إنشاء جائزة سنوية للقادة كا١تعلمُت كالطبلب ا١تبدعُت على مستول الوزارة.-
 إعداد دليل إجرائي للممارسات اإلبداعية للقادة كا١تعلمُت كالطبلب كتوزيعو على ٚتيع ا١تناطق التعليمية كا١تدارس.-
 كاٞتوائز كالدكرات التدريبية يشرؼ عليو الوزير.إنشاء موقع إلكًتكين على موقع الوزارة يوضح فيو ٚتيع األدلة -
 تصميم برامج تدريبية لتنمية مهارات القيادة اإلبداعية لقادة الثانوية على مدار العاـ الدراسي.-
ثقة قادة ا١تستوايت اإلدارية العليا يف ٚتيع القرارات اليت تتخذىا القيادات ا١تدرسية ا١تبدعة ٟتل ا١تشكبلت -

 ا١تدرسية.
اكة بُت اٞتامعات السعودية يف منطقة جغرافية ككزارة التعليم هبدؼ تدريب القادة كا١تعلمُت كالطبلب عقد شر -

 ا١تبدعُت على تطبيق األساليب اإلبداعية يف حل ا١تشكبلت التعليمية.
ز إقامة كرش عمل للتدريب على مهارات استخداـ أساليب القيادة اإلبداعية ١تديرم ا١تدارس الثانوية ْتيث ترك-

 على إكساهبم مهارات القيادة اإلبداعية.
ٗتصيص ميزانية لتنمية اإلبداع لدل قادة ا١تدارس الثانوية من خبلؿ عقد الدكرات التدريبية  كمنح اٞتوائز كتوفَت -

 البنية التحتية لئلبداع اب١تدارس الثانوية.
صةو يف ٣تاؿ تقنيات االتصاؿ كا١تعلومات، االستعانة ٓترباء من خارج الوزارة لقيادة عملية التنمية كاإلبداع، كٓتا-

 كنظم إدارة ا١تعرفة كتطبيقاهتا بطرؽ ابداعية.
آليات على مستوى إدارات التعليم: (2

 كتتضمن ىذه اآلليات ما يلي:
إنشاء كحدة لئلبداع على مستول اإلدارة التعليمية، يشرؼ عليها مدير اإلدارة التعليمية كمستشاركف للتطوير ٦تن -

 لكفاءة، كبعض قادة ا١تدارس الثانوية ا١تبدعُت.يشهد ٢تم اب
 تفويض بعض الصبلحيات لقادة ا١تدارس تتعلق بتنمية مهارات اإلبداع لدل ا١تعلمُت كالطبلب.-
 إنشاء جائزة سنوية للقادة كا١تعلمُت كالطبلب ا١تبدعُت على مستول الوزارة.-
على كيفية التعامل مع قادة ا١تدارس بطرؽ إبداعية كالعمل  تدريب ا١تشرفُت الًتبويُت كٓتاصةو مشريف اإلدارة ا١تدرسية-

 على تنميتهم بصفة دكرية.
عقد ا١تشرفُت الًتبويُت دكرات تدريبية لقادة ا١تدارس الثانوية كا١تعلمُت على األساليب اإلبداعية يف قيادة ا١تدرسة. -

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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لة كاٞتوائز كالدكرات التدريبية يشرؼ عليو إنشاء موقع إلكًتكين على موقع اإلدارة التعليمية يوضح فيو ٚتيع األد-
 مدير اإلدارة التعليمية.

فتح قنوات االتصاؿ بُت ا١تشرفُت الًتبويُت كقادة ا١تدارس الثانوية بشكلو يساعدىم على نقل أفكارىم كمقًتحاهتم -
 اإلبداعية إُف القيادة العليا من خبلؿ التشجيع على عرض أفكارىم اإلبداعية.

 عنوم كا١تادم للقرارات اليت تتخذ من قبل قادة ا١تدارس الثانوية العامة.توفَت الدعم ا١ت-
 ثقة القيادات العليا يف اٟتلوؿ اإلبداعية اليت يتوصل اليها قادة ا١تدارس يف ضوء لوائح العمل.-
توافر مناخ إدارم بُت القيادات العليا كقادة ا١تدارس يسهم على التواصل كتبادؿ ا١تعلومات اإلبداعية.-
آليات على مستوى ادلدارس الثانوية. (3

كتتضمن ىذه اآلليات ما يلي:
إنشاء كحدة إداريػة تتبػع مباشػرة قائػد ا١تدرسػة الثانويػة علػى أف تتكػوف مػن قائػد ا١تدرسػة الثانويػة كالوكيػل كعػددو مػن -

 ا١تعلمُت كالطبلب ا١تبدعُت.
 التعليمية كاألفراد كتنظيمها بطرؽ إبداعية. عقد دكرات تدريبية ٞتميع ا١تعلمُت عن أساليب التعامل مع ا١تواقف-
 تنظيم كرش عمل عن إبداعات ا١تعلمُت كالطبلب بصفةو مستمرة اب١تدرسة.-
 تنظيم زايرات شهرية كسنوية للمعلمُت كالطبلب ١تراكز اإلبداع يف ا١تملكة العربية السعودية.-
 الًتبويُت كالثقة يف حلو٢تم للمشكبلت التعليمية.دعم ا١تعلمُت ا١تبدعُت من قبل قادة ا١تدارس الثانوية كا١تشرفُت -
 تكرًن الطبلب ا١تبدعُت أماـ الطبلب يف طابور الصباح ٟتث األخرين على ٕتريب ابداعهم. -
 رفع أٝتاء ا١تعلمُت كالطبلب ا١تبدعُت للمستوايت اإلدارية العليا كٓتاصةو الوزارة لتكرٯتهم على ا١تستول الوطٍت. -
 داعية أحد معايَت اختيار قيادات ا١تدارس الثانوية العامة.اعتبار األفكار اإلب-
تقدًن اٟتوافز ا١تادية كا١تعنوية للقيادات اليت تساعد على تطبيق مبادئ القيادة اإلبداعية اب١تدارس الثانوية، -

 كاستقطاب ا٠تربات الشابة ذات االستعداد كالقدرات الكامنة لئلبداع كاالبتكار.
 درسة الثانوية العامة ٟتضور ا١تؤ٘ترات ا٠تاصة ابإلبداع كالتطوير القيادم.إححة الفرصة ١تدير ا١ت-
 تزكيد مكتبة ا١تدرسة ٔتراجع حوؿ القيادة اإلبداعية لئلسهاـ يف رفع كعي ا١تعلمُت كالطبلب أب٫تيتها يف ا١تدرسة.-
القيادة اإلبداعية القيادة  توزيع نشرات عن القيادة اإلبداعية كأساليبها؛ ٔتا يسهم يف أتكيد أ٫تية تبٍت أسلوب-

 ا١تدرسية.
عقد اجتماعات دكرية للمعلمُت الطبلب عن أ٫تية تطبيق األفكار اإلبداعية يف ا١تدرسة العملية. -
 متطلبات تطبيق االسًتاتيجية ادلقًتحة: .4

توجد ٣تموعة من ا١تتطلبات البلزمة لتطبيق االسًتاتيجية ا١تقًتحة، كمن أ٫تها:
 ول الوزارة تدعم اإلبداع كا١تبدعُت يف قيادة ا١تدارس الثانوية. سن القوانُت على مست-
تشجيع العمل ضمن فريق من قبل القيادات العليا كا١تشاركة يف صنع القرارات كاٗتاذىػا الػيت تتعلػق ْتػل مشػكبلت -

 ا١تدرسة بطرؽو إبداعية.
ٓتاصةو اليت تتعلق ابلقيادة االبداعيػة كأسػاليبها ترشيح قادة ا١تدرسة الثانوية ٟتضور ا١تؤ٘ترات العلمية الية كالدكلية ك -

 يف حل ا١تشكبلت اب١تدرسة.
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كضػػػع بنػػػد يف ميزانيػػػة قػػػادة ا١تدرسػػػة تتػػػيح لػػػو إعطػػػاء جػػػوائز ماليػػػة للمبػػػدعُت مػػػن قػػػادة ا١تدرسػػػة الثانويػػػة كا١تعلمػػػُت -
 كالطبلب.

نع القػػرارات اإلبداعيػػة كاٗتاذىػػا مشػػاركة قائػػد ا١تدرسػػة الثانويػػة ٚتيػػع العػػاملُت اب١تدرسػػة مػػن معلمػػُت كطػػبلب يف صػػ -
 كٕتريبها كٖتمل مسؤكلية تنفيذىا ْترية حمة.

عمػل اختبػارات تقػػيس ٝتػات القائػد ا١تبػػدع كمهاراتػو عنػد اختيػػار قػادة ا١تػدارس الثانويػػة ابإلضػافة إُف السػَتة الذاتيػػة -
 لتوِف قيادة ا١تدارس يف فًتات سابقة كليس األقدمية.

اآلراء كا١تقًتحػات اإلبداعيػة الػيت تصػدر مػن ا١تعلمػُت كالطػبلب يف جػو أسػرم يشػجعهم مناقشة قادة ا١تدارس ٚتيع -
 ٨تو الكشف عن تلك اإلمكاانت كالقدرات اإلبداعية.

االستفادة من استثمار الطاقات البشرية ا١توجودة يف ا١تدارس الثانوية كتوظيفها ٔتا ٮتدـ القادة على حل ا١تشكبلت -
 التعليمية ْترية كإبداع.

حة اٟترية األكادٯتية للقادة كا١تعلمُت للتعامل مع ا١تشكبلت التعليمية الكتشاؼ حلوؿ إبداعية كمبتكرة ٢تا قبػل إح-
الرجوع إُف قيادة ا١تدرسة ٔتا ٬تعلهم قادرين على تنفيذ ا١تهاـ ا١تطلوبػة مػنهم يف أثنػاء أتديػتهم ألعمػا٢تم دكف الرجػوع 

 بشكلو دكرم ١تدير ا١تدرسة.
لوماتيػػة يػػتم يف ضػػوئها اختيػػار خريطػػة ابلكفػػاءات ا١تدرسػػية اوريػػة البلزمػػة لتنفيػػذ اسػػًتاتيجية العمػػل بنػػاء قاعػػدة مع-

اإلبداعي كتوظيفها، كتنفيذىا.
 معوقات تطبيق االسًتاتيجية ادلقًتحة: .5

توجد ٣تموعة من ا١تعوقات ٯتكن أف تواجو تطبيق االسًتاتيجية ا١تقًتحة، كمن أ٫تها:
ا١تتميزين يف تطبيق القرارات اإلبداعية اب١تدارس الثانوية. قلة التحفيز للقادة -
 مقاكمة بعض قادة ا١تدارس الثانوية الستخدـ أساليب حديثة مثل القيادة اإلبداعية يف قيادة مدارسهم.-
 قلة تطبيق األفكار اإلبداعية اجملربة من ا١تستوايت اإلدارية العليا لتكوف قدكة لآلخرين.-
ا١تدارس الثانوية أب٫تية الدكرات التدريبية ا١تقدمة ٢تم عن األساليب القيادية للمدرسة.ضعف قناعة بعض قادة -
كجود عددو من ا١تعلمُت يعملوف على مواجهة تطبيق القيادة اإلبداعية من قائد ا١تدرسة.-
 بداعية.قلة الربامج التدريبية اليت تعمل على تزكيد قائد ا١تدرسة اب١تهارات البلزمة لتطبيق األفكار اإل-
قلة كجود معايَت كاضحة كمقننة لًتشيح قادة ا١تدارس ٟتضور الدكرات التدريبية كا١تؤ٘ترات العلمية يف األساليب -

 اٟتديثة يف قيادة ا١تدارس.
ضعف ا١تساندة لقادة ا١تدارس من قبل القيادات العليا لتطبيق األفكار اإلبداعية يف قيادة ا١تدرسة.-
ائد ا١تدرسة الستخداـ الطرؽ اإلبداعية يف قيادة ا١تدرسة.قلة الصبلحيات ا١تمنوحة لق-
اجلهات ادلسؤولة عن تطبيق االسًتاتيجية ادلقًتحة: .6
 كزارة التعليم.-
 اإلدارات التعليمية يف ٥تتلف ا١تناطق التعليمية.-
 مكاتب اإلشراؼ الًتبوم بكل إدارة تعليمية.-
ا١تشرفُت الًتبويُت كٓتاصةو مشريف اإلدارة ا١تدرسية.-
 قادة ا١تدارس الثانوية.-
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اٞتهات ا١تستفيدة من ٥ترجات ا١تدارس الثانوية مثل اٞتامعات يف كل منطقة.-
مراكز ا١توىبة كاإلبداع يف ا١تملكة.-

 رابًعا : توصيات البحث:
دعػػػم القيػػػادات العليػػػا لقػػػادة ا١تػػػدارس لتطبيػػػق القيػػػادة اإلبداعيػػػة مػػػن خػػػبلؿ ثقػػػتهم يف أفكػػػارىم اإلبداعيػػػة كحلػػػو٢تم -

 مشكبلت.لل
تشكيل فرؽ عمل متنوعة التخصصات لتنفيذ التحسينات ا١تطلوبة.-
إنشػػاء آليػػػة مسػػتقلة ١تراجعػػػة اإلبػػداع ابلعمليػػػة التعليميػػة كفقنػػػا ألىػػداؼ بػػػرانمج التطػػوير كالتحسػػػُت يف ضػػوء القيػػػادة -

 اإلبداعية.
هم ا١تعلمػُت كالطػبلب، ٔتػا يهيػ التخطيط لنشر ثقافة القيادة اإلبداعية بُت ٥تتلػف األطػراؼ يف ا١تدرسػة كيف مقػدمت-

 ا١تناخ ا١تبلئم لتقبل التغيَت كالتحسُت ا١تستمر يف العلمية التعليمية، كذلك من خبلؿ:
قياـ العبلقات التنظيمية بُت كزارة التعلػيم كاإلدارات التعليميػة كالقيػادات ا١تدرسػية علػى أسػس مػن الثقػة كدعػم -

 التواصل.
ا٢تياكػػل التنظيميػػة السػػائدة ٔتػػا يػػؤدل إُف زايدة فعاليػػة عمليػػة االتصػػاالت ٗتفػػيض عػػدد ا١تسػػتوايت اإلداريػػة يف -

 كخفض زمن اٗتاذ القرار.
إطبلؽ قدرات قادة ا١تدارس اإلبداعية كا٠تبلقة بضماف كصوؿ مقًتحاهتم كأفكارىم إُف متخذم القرار، كعدـ -

 ع، كا١تعوقة لئلبداع كاالبتكار.كضعها يف الطريق الطويل للمستوايت اإلدارية ا٢ترمية الكبَتة يف االرتفا 
التػزاـ كزارة التعلػيم كاإلدارات التعليميػػة ابالحػًتاـ ا١تتبػادؿ كالفهػػم كا١توضػوعية الواضػحة يف توزيػػع بػرامج التطػػوير -

 كالتسهيل ٢تا، كتشجيع التفكَت ا١تؤسسي اب١تدارس الثانوية.
ستول األداء كٖتقيق مستوايت عالية من التميز تطبيق التعلم التنظيمي كالتحوؿ إُف ا١تؤسسة ا١تتعلمة كارتفاع م-

يف ا٠تدمات ا١تقدمة لقادة ا١تدارس الثانوية.
تطػػوير إمكػػاانت قػػادة ا١تػػدارس كقػػدراهتم ك٘تكيػػنهم مػػن الػػتعلم ذاتينػػا؛ هبػػدؼ اسػػتمرار الػػتعلم ١تواكبػػة التغيػػَتات -

كالتطويرات ا١تستمرة يف البيئة ايطة اب١تنطقة.
 :خامًسا: دراسات مقًتحة

يف ضوء نتائج ىذا البحث ٯتكن ا٠تلوص إُف عدة موضوعات ْتثية مقًتحة، كمنها:
 دراسة عن إتاىات ا١تعلمُت ٨تو تطبيق القيادة اإلبداعية يف مدارس التعليم العاـ.-
دراسة عن االحتياجات التدريبية البلزمة لقادة ا١تدارس الثانوية لتطبيق القيادة اإلبداعية ٔتدارسهم. -
 راسة عن دكر قادة ا١تستوايت اإلدارية العليا يف إدارات التعليم يف تطبيق القيادة اإلبداعية.إجراء د-
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ا١تراجع
:العربية ا١تراجع

 كلية ٣تلة ا١تشرفات، نظر كجهة من الطائف يف للبنات اٟتكومية ا١تدارس يف األزمات إدارة كاقع(.َُِِ) حسٍت دمحم ليلى العبل، أبو
.ِٕٗ –ُِْ: الصفحات. ّع، ِٖمج،  مصر، أبسيوط الًتبية

. األردف: دار ايفا العلمية للنشر مفاىيم كرؤل يف اإلدارة ك القيادة الًتبوية بُت األصالة ك اٟتداثة(. َُِّأبو العبل، ليلى دمحم حسٍت)
كالتوزيع.

يف ا١تملكة العربية السعودية يف ظل ٖتدايت (. درجة أداء مديرم ا١تدارس ألدكارىم الًتبوية يف منطقة سكاكا َُُِأبو الكشك، دمحم )
(، اٞتزء األكؿ ، مارس.ٖٗاجمللة الًتبوية ، العدد )العصر، 

.كالنشر للتدريب العربية اجملموعة: القاىرة. التعلم كمنظمات اب١تعرفة اإلدارة(.ـَُِِ) دمحم ،مدحت النصر أبو
 العربية ا١تملكة يف العاِف التعليم مؤسسات يف النسائية األكادٯتية قياداتال تواجو اليت التحدايت(: َُِِ)سعود بنت إٯتاف خضَت، أبو

ٕ ع،  السعودية العاِف، للتعليم السعودية اجمللة ٣تلة، السعودية
. عماف: أمواج للطباعة كالنشر كالتوزيع . القيادة الًتبوية الفعالة(. َُِِأبو طاحوف، أمل لطفي )

يف ٖتقيق التميز التنظيمي يف شركات األعماؿ:  CSFs(.دكر عوامل النجاح اٟترجة َُِّ، فاطمة علي)أبو قاعود، غازم رٝتي؛ الرابيعة
، ع ِٓ، مج  ٣تلة جامعة ا١تلك سعود ) العلـو اإلدارية (دراسة ميدانية على شركات األدكية األردنية من كجهة نظر اإلدارة العليا. 

. ّٖ، ص ُ
 عشر السادس السنوم اللقاء ا١تصدر ا١تدرسي، االعتماد لتحقيق كمدخل ا١تضافة القيمة قياسات استخداـ(.َُّّ)دمحم السيد ىاشم، أبو

 .السعودية،  ا١تدرسي االعتماد - كالنفسية الًتبوية للعلـو السعودية للجمعية
 ،مصر،(بنها جامعة) الًتبية كلية لة٣ت ا١تتوازف، األداء بطاقة ابستخداـ ا١تصرية اٞتامعات أداء تقوًن (.َُِْ) كآخركف إبراىيم، أٛتد أٛتد،

.ٗٗع ،ِٓمج
 .كمكتبات انشركف العلمية ،خوارـز جدة ،كا١تستقبلية كا١تهنية العلمية بُت الًتبوية اإلدارة(. َُُِ)٤تمود أشرؼ أٛتد،

، غَت منشورة، كلية الًتبية رسالة ماجستَت(. دكر اإلشراؼ الًتبوم يف التنمية ا١تهنية للمعلمات يف ٤تافظة أهبا، ََِّآؿ مداكم، عبَت )
 جده، ا١تملكة العربية السعودية.

، اإلدارة العامة، العوامل ا١تؤثرة على السلوؾ اإلدارم االبتكارم لدل ا١تديرين يف قطاع البنوؾ التجارية السعودية(.َََِأيوب، انداي )
(. َْالرايض، مج)

 رسالة ا١تكػرمة، مكة ٔتدينة للبنات اٟتكومي العاـ التعليم ٔتدارس يةالتنظيم العدالة تطبيق كاقع(. ََُِ)دمحم حسن ندل ابجودة،
 .القرل أـ جامعة ماجستَت،

 السًتاتيجية اعتمادىا يف HP لشركة ٤تاكاة ا١تستدامة التنافسية كا١تيزة لبلستدامة ا١تفاىيمي اإلطار(.َُِّ)خالد كٛتداف، اثمر البكرم،
 .ُُ ػػػػّ، ػٗ العدد ػ كاإلنسانية عيةاالجتما للدراسات األكادٯتية االستدامة،

 ّتامعة التدريس ىيئة أعضاء نظر كجهة من ا١تعرفة إدارة لعمليات األكادٯتية األقساـ رؤساء ٦تارسات درجة( .َُِّ) عثماف دمحم، الثبييت
 (.الثاين اٞتزءُِٓ: ) العدد، األزىر جامعة، الًتبية كلية ٣تلة تبوؾ،

 األبعاد كإدراؾ الوظيفي األداء تقييم أبساليب كعبلقتو التنظيمية ابلعدالة اإلحساس(. ََِٕ) السعيد عادؿ البنا، السيد، عادؿ اٞتندم،
.ْٕ ع، ُّ مج، مصر ، العربية الًتبية مستقبل ٣تلة  التعليمية للبيئة النفسية

، كلية االقتصاد، جامعة دمشق، سوراي.رةرسالة ماجستَت غَت منشو (. القيادة االبداعية كعبلقتها ابلتحفيز، َُُِحبوس، مااي بساـ )
 رسالة اٞتامعة، يف األقساـ رؤساء لدل االسًتاتيجي ابلتفكَت كعبلقتها الًتبوية القيادة على القدرة(. َُِِ)شهاب فاطمة حبيب،

.،العراؽ ا١تستنصرية ،اٞتامعة الًتبية كلية منشورة، غَت ماجستَت
، الًتبية كليات ٣تلة، عدف ٤تافظ يف الثانوية ا١تدارس كمديرات ١تديرم الًتبوية القيادة لىع القدرة قياس(. َُُِ)٤تمود عادؿ، حبيشي

.ُْٓ(، ُِ) العدد، عدف جامعة
٣تلة جامعة ا١تلك (. درجة احساس العاملُت يف مديرايت الًتبية كالتعليم يف ٤تافظة ا١تفرؽ ابلعدالة التنظيمية، َُِِاٟتراحشة، دمحم عبود)  

.ُ، ع ِْ، السعودية ، مج ـو الًتبوية كالدراسات االسبلميةسعود ، العل
مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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 .اٟتامد دار، عماف، كلي منظور من ا١تؤسسات إدارة(. ََِٗ) دمحم حسُت حرًن،
 ا١تدارس مدراء استعداد ٖتسُت يف اٟتديثة اٟتاسب تطبيقات يف مكثف تدرييب برانمج فاعلية(. َُِّ) الرٛتن عبد رايض، اٟتسن

 . ٖٗ ص،  ُّٓ ع، ا١تعرفة ك القراءة ٣تلة، عملهم يف اٟتاسب الستخداـ
(.اثر ا١تتغَتات التنظيمية على اإلبداع اإلدارم دراسة استطبلعية للموظفُت العاملُت يف األجهزة ُٕٗٗاٟتقباين، تركي بن عبدا لرٛتن )

معة ا١تلك سعود ، كلية العلـو اإلدارية ، قسم ، جا رسالة ماجستَت غَت منشورةاٟتكومية ٔتدينة الرايض يف ا١تملكة العربية السعودية، 
 اإلدارة العامة ،الرايض. 

 كلية يف حالة دراسة التدريس، ىيئة أعضاء لدل الرضا مستول على ا١تدركة التنظيمية العدالة أثر(.َُِٓ)األخضر القاسم أبو ٛتدم،
ُٕٓ –ّْٓ،ّع، ُُمج(، األردف) االعماؿ إدارة يف ردنيةاأل جمللة األغواط،ا ّتامعة التسيَت كعلـو كالتجارية االقتصادية. العلـو

(.العدالة التنظيمية لدل مديرات ا١تدارس الثانوية كعبلقتها ابلرضا الوظيفي كااللتزاـ َُِِاٟتميدم، مناؿ بنت حسُت بن حسن )
 ، مكة ا١تكرمة.رسالة دكتوراه، جامعة أـ القرلالتنظيمي للمعلمات ٔتحافظة جدة. 

 ٣تلة األردنية، اٞتامعة يف التدريس ىيئة أعضاء يراىا كما ا١تتعلمة ا١تؤسسة ٣تاالت ١تمارسات أ٪توذج تطوير(.َُُِ)رحيد ضحى خضر،
ُُٖٔ – ُِٓٔ ،ص ّٖ مج، األردف ،الًتبوية العلـو دراسات،

(.ُّْٕٓ) رة، العددجريدة اٞتزي(. رؤل حوؿ التعليم الثانوم يف ا١تملكة العربية السعودية، َُِِا٠تطيب، دمحم بن شحات )
(. كاقع ا١تمارسات اإلدارية لدل مديرم ا١تدارس الثانوية يف ضوء إدارة ا١تعرفة من كجهة نظر مديرم ا١تدارس َُِِالدخيل، تركي دمحم )

 ، جامعة اإلماـ دمحم اإلسبلمية، الرايض.رسالة ماجستَت غَت منشورةٔتدينة الرايض، 
 لتعزيز الرئيسية ا١تؤشرات نظاـ كتطبيق األداء قياس مؤ٘تر التعليمية، ا١تؤسسات أداء لتقييم مدخبلن  ا١تضافة القيمة( .َُِٓ،)علي الدىشاف،

. ـَُِٓ/ ْ/ ّ-ُ من الفًتة يف ا١تنورة ا١تدينة ، طيبة جامعة يف ا١تعقد العري، الوطن جامعات يف الشاملة اٞتودة
لة التنظيمية على الوالء التنظيمي، دراسة مسحية على ا١تؤسسات العامة (. أثر اإلحساس ابلعداَُِّالدىلوس، فاطمو بنت إبراىيم ) 

يف ا١تملكة العربية السعودية، رسالة ماجستَت، جامعة ا١تلك السعود، الرايض.
جامعة  ، كلية الًتبية،رسالة ماجستَت غَت منشورة(. اإلدارة الذاتية يف مدارس البنات يف مدينة الرايض: ََِٔالدكسرم، خلود بنت ٛتد )

ا١تلك سعود.
 ، الكويت جامعة يف اٞتامعية القيادات لدل بينهما كالعبلقة التحويلية كالقيادة ا١تتعلمة ا١تؤسسة أبعاد(. َُِٓ) غالب سلطاف الد٭تاين،

.َُِ – ُٓ  ،ُُٔع، ِٗمج، الكويت ،الًتبوية اجمللة
الثانوية لئلدارة الذاتية كعبلقتها بتنمية ا١تهارات القيادية ٔتحافظة  ـ(. ٦تارسات مديرم مدارس ا١ترحلةَُِٓالذايي، عبدهللا عبيد عبود)

، كلية الًتبية، مكة ا١تكرمة.رسالة ماجستَت، جامعة أـ القرلالطائف. 
 دراسة: اٞتامعي لؤلستاذ الفكرم اإلنتاج على كأثره اٞتزائرية اٞتامعة يف اإلدارم التمكُت كاقع(: َُِِ)قبطاف شوقي،؛ كشاد رابح،

. ْْٔ - َْٗ ص ص، ْ ع، ِٔ س، مصر ،التجارية كالدراسات للبحوث العلمية اجمللة يدانية،م
 أربد، ٤تافظة يف األردنية العامة ا١تؤسسات يف العاملوف يراىا كما كمعوقاهتا ا١تتعلمة ا١تؤسسة تطبيق مستول(: َُِّ) انيف دمحم الرفاعى،

 .ُ ع، ٗ جم،  (األردف) األعماؿ إدارة يف األردنية اجمللة
 يراىا كما كمعوقاهتا ا١تتعلمة ا١تؤسسة تطبيق مستول( ."ـَُِّ)علي ،دمحم الركابدة حسن؛ سعيد دمحم أٛتد كالثياب، انيف؛ دمحم الرفاعي،

.ُٖٓ-ُُٗ، ،(ُ)ٗ( األردف) االعماؿ ادارة يف األردنية اجمللة،" اربد ٤تافظة يف األردنية العامة ا١تؤسسات يف العاملوف
(. إدارة االجتماعات لدل مديرم مدارس ا١ترحلة الثانوية ٔتحافظة الطائف من كجهة نظر ا١تديرين كا١تعلمُت، َُُِبندر دمحم ) الزايدم،

 ، كلية الًتبية، مكة ا١تكرمة.رسالة ماجستَت، جامعة أـ القرل
رسالة ديرم ا١تدارس الثانوية ٔتدينة الرايض، (. األ٪تاط القيادية كعبلقتها إبدارة الصراع التنظيمي لدل مَُُِالزانف، سعد عبدهللا )

 ، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، الرايض.ماجستَت غَت منشورة
 منشورة،كلية غَت ماجستَت رسالة الشباب، لرعاية العامة الرائسة ٔتكاتب اإللكًتكنية اإلدارة تطبيق معوقات(. َُِّ) سعيد الزىراين،

 .السعودية العربية ا١تملكة ا١تكرمة، مكة ،القرل أـ جامعة الًتبية،
 كالتعلم ا١تعرفة إدارة مدخلي ضوء يف ا١تستقبل  مدرسة على الًتبوم اإلشراؼ لتطوير مقًتح تصور(.َُِِ)حنش ا٠تالق عبد الزىراين،

. السعودية ا١تكرمة، مكة القرل، أـ جامعة كاإلشراؼ، ا١تناىج ،كلية منشورة غَت دكتوراة رسالة. التنظيمي

مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٥( العدد )١( ، ١٤٣٩ هـ ، ٢٠١٨ م
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(.األخطاء الشائعة لدل قيادات اإلدارة ا١تدرسية من كجهة نظر ا١تعلمُت كمدخل مقًتح لتطوير الكفاايت ََِٕزايف، عبد الرازؽ دمحم )
، العدد السادس عشر، ديسمرب. ٣تلة دراسات يف التعليم اٞتامعيالقيادية، 

ابلصراع التنظيمي لدل القادة الًتبويُت ٔتكاتب الًتبية كالتعليم ٔتكة  (. العدالة التنظيمية كعبلقتهاَُِِالسبيعي، سعيد بن فايز بن دمحم)
.، جامعة أـ القرل، مكة ا١تكرمة، رسالة ماجستَت، كلية الًتبيةا١تكرمة من كجهة نظر ا١تشرفُت

 دار(، ُ)ط، األردف، ة٤تكم علمية كدراسات ْتوث ،العاِف التعليم مؤسسات يف كإدارهتا ا١تعرفة(. َُِْ)زاىر آؿ انصر علي السبلطُت،
.كالتوزيع للنشر اٟتامد

.التعليمية كاإلدارة ا١تقارنة للًتبية ا١تصرية اٞتمعية ،إصدارِِ ،ع الًتبية ٣تلة التنظيمي، التعلم(. ََِٖ) الفتاح عبد ،عادؿ سبلمة
٣تلة ة ٔتحافظة جدة "دراسة ٖتليلية"، (. القيادة ك٦تارسات اإلبداع اإلدارم ١تديرم ا١تدارس الثانويََُِالسلمي، سعود ٛتيد عشال )

 ة، العدد السابع كالعشرين ، فرباير . الًتبية، اٞتمعية ا١تصرية للًتبية ا١تقارنة كاإلدارة التعليمي
امعة أـ كلية الًتبية، ج(. القيادة اإلبداعية كعبلقتها اب١تناخ التنظيمي يف ا١تدارس اٟتكومية ا١تتوسطة ٔتدينة جدة، َُِِالسلمي، فهد ٧تيم)

 ، مكة ا١تكرمة.القرل
 يف الفكرم االستثمار عائد لقياس كمدخل ا١تتوازف األداء بطاقة(.ََُِ) فريد أٛتد ك٤تمود، السيد، أماين غبور، ا٢تبلِف، الشربيٍت،

 ا١تؤسسي داءاأل تطوير يف اٟتديثة االٕتاىات األكؿ، الدكِف ا٠تامس العري السنوم ا١تؤ٘تر مقًتح، تصور العاِف التعليم مؤسسات
 من الفًتة يف ، ا١تنصورة جامعة ، اب١تنصورة النوعية الًتبية كلية العري، كالعاَف مصر يف النوعي العاِف التعليم مؤسسات يف كاألكادٯتي

 .  ابريل ُٓ-ُْ
نية على مديرم ا١ترحلة (.تفعيل أدكار مديرم ا١تدارس االبتدائية يف ٖتقيق أىداؼ التعلم النشط، دراسة ميداَُِِالشريف، سعد ٛتود)

 ، جامعة أـ القرل.رسالة ماجستَت غَت منشورةاالبتدائية ٔتدينة مكة ا١تكرمة، 
 جامعات يف ا١تتعلمة ا١تؤسسة أبعاد توافر درجة(.ـَُِِ) صبلح ملك الناصر، أٛتد، خالد الصرايرة، مهدل، عبد عباس الشريفى،

 .ُ ع، َِ مج، مصر ،الًتبوية العلـو لة٣ت التدريس، ىيئة أعضاء نظر كجهة من األكسط الشرؽ
رسالة ماجستَت غَت (. درجة ٦تارسات القيادة االبتكارية لدل القادة الًتبويُت يف ا١تملكة العربية السعودية، ََِٔالشمرم، سعد دبياف )

 ، جامعة مؤتة، األردف.منشورة
 األردنية، التجارية البنوؾ يف األداء تقييم يف ا١تتوازف األداء قةكبطا التخطيطية ا١توازانت استخداـ أ٫تية(. َُُِ)علياف يونس الشوبكي،

.ٗٓ - ّٕ ص ص ،ُ ع ،ِ مج مصر، ، كالبيئية التجارية للدراسات العلمية اجمللة
 كغَت ا١تعتمدة ا١تدارس بُت مقارنة الًتبوية األىداؼ ٖتقيق يف التعليمية ا١تؤسسات كفاءة(.َُِْ)التواب عبد اجمليد عبد ١تياء شيخة،

  .ا١تنوفية جامعة الًتبية، كلية ، كالًتبوية النفسية البحوث ٣تلة ا١تنوفية، ٤تافظة يف ا١تعتمدة
ـ(. العبلقة بُت ٦تارسات مديرم مدارس ٤تافظة الكرؾ للقيادة التحويلية كالسلوؾ اإلبداعي الفردم للمعلمُت، َُِِالصرايرة، حسُت )

.ََُُ(، ص ٓ)ِٔ سانية(.٣تلة ٚتاعة النجاح لؤلْتاث )العلـو اإلن
، اإلدارية العلـو دراسات. األردنية االتصاالت شركة يف ميدانية دراسة: التنظيمي التميز يف اإلدارم التمكُت أثر(. ََُِ)علي، الضبلعُت
.ِٗ -ْٔ ص(،ّٕ) ُ

، عماف، دار كائل للنشر.اإلدارة الًتبوية كالسلوؾ التنظيمي(. ََِٔالطويل، ىاين )
 .كالثقافة العربية للعلـو ا١تؤسسة :اٞتيزة ،القرار ا١تدرسية كاٗتاذ اإلدارة (ََِٗ) طارؽ الرؤكؼ، عبد ربيع، عامر،

(. خصائص القائد البديل ككيفية تكوينو يف ا١تؤسسات التعليمية "دراسة ميدانية على مديرييت الًتبية كالتعليم ََِٗعبد الفتاح، مناؿ رشاد)
 ، مايو.  َٕ، جامعة ا١تصورة، العدد ٣تلة كلية الًتبيةإلدارات التابعة ٢تما ، ٔتحافظيت القليوبية كالسويس كا

 الثقافة ٣تلة مصر، يف التعليمية ا١تؤسسات تقييم يف ا١تضافة القيمة مدخل لتطبيق مقًتحة رؤية(. َُُِ)هتامي سعيد ٚتعو عبداٞتواد،
 .ْ ع ،ُُ س مصر، ،كالتنمية

 ١تؤسسات االسًتاتيجي ابألداء لبلرتقاء ا١تسارات رابعي ٪توذج بناء يف BSC ا١تتوازف األداء بطاقة توظيف(.َُِْ)دمحم أٛتد عبدالعزيز،
 .ْٕع ،ُٔمج ،مصر، الًتبية العاـ التعليم

 اجمللة ،يبيةٕتر  دراسة:  اإلدارية ااسبة على ا١تشًتكة كآاثر٫تا األداء قياس نظم على اٟتديثة التنظيمية ا٢تياكل أثر(. َُُِ)فايزة هللا، عبيد
.ِْٖ - ّْٕ ص ص ،ّ ع ،ّٓ مج مصر، ،التجارية للدراسات ا١تصرية
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٣تلة (. أثر العدالة التنظيمية كعبلقتها اباللتزاـ التنظيمي، دراسة ميدانية يف كزارة التعليم العاِف كالبحث العلمي، َُِِالعبيدم، ٪تاء جواد)
.َُٕ -ْٕ(، ِْ)ٖ، تكريت للعلـو اإلدارية كاالقتصادية

، كالتنمية الثقافة ٣تلة، السعودية العربية اب١تملكة األىلية ا١تدرسية اإلدارة أبعاد تفعيل(:َُُِ)الرٛتن عبد انصر القادر عبد، العبيكاف
 . يوليو(، ْٔ) العدد(، ُِ)السنة

 ّتامعة العاملُت بتمكُت كعبلقتها لمةا١تتع ا١تؤسسة أبعاد توفر درجة(.َُِْ)سليماف العزيز عبد ىيفاء إبراىيم، كدٯتيس، بن تركي العتييب،
.ِٗ.ع، ُٓس،  ،مصر كالتنمية الثقافة ٣تلة الطائف،

(. األ٪تاط القيادية ١تديرم ا١تدارس الثانوية اٟتكومية ٔتدينة الرايض كفقا لنموذج ىرسي كببلنشرد كعبلقتها َُِّالعتييب، فبلح ٛتود )
، الرايض.معة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلميةرسالة ماجستَت غَت منشورة، جاابإلبداع القيادم، 

رسالة (.اإلبداع اإلدارم كعبلقتو ابألداء الوظيفي ١تديرم القطاع العاـ "دراسة تطبيقية على كزارات قطاع غزة"، ََُِالعجلة، توفيق عطية)
، اٞتامعة اإلسبلمية، غزة.ماجستَت غَت منشورة، كلية الدراسات العليا

(. تطوير األداء يف مؤسسات التعليم العاِف يف ضوء مدخل التعلم التنظيمي ََِٗعطي؛كالقشبلف ،أٛتد حسن)العري، شريف عبد ا١ت
.َُْ- ٖٗ،ص ص ّ،ع ِ، اليمن، مج اجمللة العربية لضماف اٞتودة ىف التعليم العاِفكإدارة اٞتودة الشاملة ، 

 ابلسنة اإلدارية العمليات جودة ٖتسُت يف ستو سيجما حصائياإل اٞتودة مدخل لتطبيق مقًتح تصور(. َُُِ)حسن مسلم دمحم علي،
 .الثاين اٞتزء( ُْٔ) العدد ،األزىر جامعة الًتبية، كلية ٣تلة تبوؾ، ّتامعة التحضَتية

 كما نظيميةالت ابلعدالة كعبلقاهتا األردنية اٞتامعات يف السائدة التنظيمية النماذج( .ََُِ) دمحم قاسم السيدة عيسي، أٛتد، أٯتن العمرم،
.ٔٓ ع، األردف ،العربية اٞتامعات اٖتاد ٣تلة ، التدريسية ا٢تيئة أعضاء يدركها

 اإلدارية العلـو ٣تلة، سعود ا١تلك جامعة يف األكادٯتية القيادات لدل التنظيمي كاإللتزاـ الوظيفي التمكُت(.َُُِ) سعيد بن دمحم العمرم،
.ُ ع، ِّ مج،  سعود ا١تلك جامعة
٣تلة دراسات (. تصور مقًتح لتحقيق القيادة اإلبداعية لدل القيادات اٞتامعية اب١تملكة العربية السعودية، َُِٓفوزم دمحم)عيد، ىالة 

.ُٔ، السعودية ، ععربية يف الًتبية كعلم النفس
،  رسالة دكتوراه غَت منشورةة، (. متطلبات ا١تناخ اإلدارم اإلبداعي يف إدارات الًتبية كالتعليم ٔتنطقة مكة ا١تكرمََُِالغامدم، سعيد)

كلية الًتبية، جامعة األزىر ، القاىرة.
(.السلوؾ القيادم ا١تطلوب من رؤساء االقساـ العلمية يف جامعيت أـ القرم كا١تلك عبد العزيز يف ضوء َََِالغامدم، عبد هللا أٛتد)

، كلية الًتبية، جامعة أـ القرم. رةرسالة ماجستَت غَت منشو االٕتاىات العا١تية ا١تعاصرة للقيادة الًتبوية، 
.ِّ الًتبية،العدد ٣تلة ا١تدارس، أداء تقييم يف الفعاؿ األداء مؤشرات(  (Value-Addcdا١تضافة القيمة(. َُِِ)أٛتد نورة الغتم، 

 ، مصر.ا١تؤسسة العربية للتنمية اإلدارية، القاىرة إدارة اإلبداع التنظيمي،(: ََِٓالفاعورم، رفعت عبد اٟتليم )
، رسالة ماجستَت غَت ـ(. العوامل ا١تدرسية ا١تؤدية إُف قصور يف أداء ا١تعلمُت يف ا١تدارس االبتدائية ٔتدينة الرايضََِْالقحطاين، كىف)

 ، جامعة ا١تلك سعود، الرايض.منشورة، كلية الًتبية
ة اإلبتكارية كعبلقتها بدرجة رضا ا١تعلمُت عن تلك (. تقديرات ا١تعلمُت لدرجة ٦تارسات مديرم مدارسهم للقيادََِْالقسوس، نبيلة )

 ، جامعة مؤتة، األردف.رسالة ماجستَت غَت منشورةا١تمارسات. 
. عماف، األردف، دار ا٠تليج للنشر كالتوزيع.مهارات القيادة الًتبوية اٟتديثة(. ٢َُِِتلوب، انرٯتاف يونس؛ كالصرايرة، ماجدة أٛتد)

(. درجة ٦تارسات مديرم ا١تدارس الثانوية لتكنولوجيا األداء البشرم من كجهة نظر ا١تعلمُت ٔتحافظة َُِْا١تالكي، ىادم بن مهدم )
، جامعة أـ القرل.رسالة ماجستَت غَت منشورةالليث، 

رسالة ارم، (. تطوير أداء مديرات ا١تدارس االبتدائية  ٔتدينة الرايض يف ضوء مقومات اإلبداع اإلدَُِِا١تًتكؾ، نوؼ بنت عبد العزيز )
، كلية العلـو االجتماعية، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسبلمية، الرايض.ماجستَت غَت منشورة
، اٞتزء األكؿ، القاىرة، دار الدعوة.ا١تعجم الوسيط( . َُٖٗمصطفى، إبراىيم كآخركف )

رسالة ماجستَت، جامعة اإلماـ نسانية ٔتحافظة الرس، (. مدل ٦تارسات مديرم ا١تدارس الثانوية للعبلقات اإلَُِْا١تعثم، بدر عبدالرٛتن )
 دمحم بن سعود اإلسبلمية.
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(.تنمية اإلبداع اإلدارم لدل قيادات ا١تدارس الثانوية اٟتكومية للبنات يف ٤تافظة اإلحساء اب١تملكة  العربية َُُِا١توسى، انىد عبدهللا )
.ُِِ، ع ِّ، السعودية ، س رسالة ا٠تليج العرىبالسعودية رؤية اسًتاتيجية مقًتحة، 

 البنوؾ على تطبيقية دراسة: التنظيمية ا١تواطنة سلوؾ أبعاد على الشخصية كا٠تصائص التنظيمية العدالة أثر(.َُِِ) عبدالستار كجيو انفع،
.َّٕ،ِ ع، ِٔ مج،  السعودية ، كاإلدارة اإلقتصاد العزيز، عبد ا١تلك جامعة ٣تلة الطائف، ٔتحافظة السعودية

 أدائهم بدرجة كعبلقتو االسًتاتيجي للتفكَت غزة ٔتحافظات الثانوية ا١تدارس مديرم استخداـ درجة(. َُِٓ)راغب رمزم نخالة،ال
.غزة اإلسبلمية، اٞتامعة الًتبية، كلية ،منشورة غَت ماجستَت رسالة. اإلدارم

 يف ميدانية دراسة:  ا١تستمر التحسُت أىداؼ دعم يف ُتالعامل ٘تكُت دكر(. َُِِ) سليماف سرحاف آماؿ سليماف،؛ ذاكر عادؿ النعمة،
 ص ص(، َُِِ، )َُٖ ع، ّْ مج،  العراؽ- الرافدين تنمية، نينوم يف الطبية ا١تستلزمات ك األدكية لصناعة العامة الشركة
ُٔٓ - ُٖٕ.

 جودة لضماف العربية اجمللة األداء، ك٘تيز ةالنوعي جودة ٨تو العري العاِف التعليم مؤسسات تغيَت إدارة(. َُِّ) إبراىيم شرؼ، ا٢تادم
.َّٓ -ِّْص، ُُ،اٞتامعي التعليم

 اإلدارة بقسم ا١تاجستَت طبلب لدل ا١تدرسية اإلدارة ٣تاالت يف ا١تعلومات تقنية تطبيقات كاقع(.َُِِ) العزيز عبد هللا عبد، ا٢تدلق
(.جستُت) كالنفسية الًتبوية للعلـو السعودية اٞتمعية(، ّٖ) ع،النفس كعلم الًتبية رسالة ٣تلة، سعود ا١تلك ّتامعة الًتبوية

رسالة ماجستَت غَت (. مقومات اإلبداع اإلدارم لدل مديرات ا١تدارس الثانوية ٔتدينيت مكة ا١تكرمة كجيزاف، ََِٔكاصلي، فاطمة علي)
، كلية الًتبية. منشورة

دراسات كمديرم ا١تدارس ٨تو استخداـ اإلثراء ا١تهٍت يف ٣تاؿ القيادة ا١تدرسية، (. إتاىات ا١تشرفُت الًتبويُت َُِْالوذيناين، دمحم معيض)
.َٖٖ-ِٖٔ، ص ص ِ(، األردف،ع ُْ، مج )العلـو الًتبوية
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