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Abstract
Introduction:Creativity exists at the highest level of human cognitive activity, which is reflected 
in human thought, writing, behavior, and action. Creative leadership is a part of transformational 
leadership, and it means developing the capacities and abilities of individuals who are efficient in 
leadership maps or processes and enable people to work together effectively. This study aimed to 
"review scientific resources on creative educational leadership and investigation its impact on the 
development of children and adolescents." 
Methods: This article was done as a review by applying library and internet studies in 1397. Keywords 
used Creativity, Leadership and Management, Organizational Innovation, Schools, Education, and 
Children and Adolescents in Databases such as Noormags, Magiran, Science Direct, Database 
Information Scientific, and Google Scholar, and Library Studies in Scientific Books Published.
Result: According to the definitions of leadership, they have the same several characteristics: 
Leadership is a purposeful process based on values and ideals and depends on the existence of the 
group, in other words, leadership is the art of influencing followers and related to the field. Creative 
performance occurs when people are highly motivated, interested in their ideas, and have a strong 
inner drive. Creative performance occurs when people are highly motivated, interested in their ideas, 
and have a drive strong inner. There are generally three categories of creative educational leaders: 
leaders who accept present paradigms and patterns; leaders who reject present paradigms; and leaders 
who combine present paradigms.
Conclusions: Innovation is one of the most important features that it is emphasized in developing 
creative leadership. Generally, the four main empowerment in creative leadership is self-awareness, 
agility and learning skills, effectiveness, and communication skills. A leader who is creative and 
understands creative people. He is able to understand the process of creative work to guide creativity 
and knows how to choose creative people. He is able to stimulate their creative behavior, and therefore 
the necessary and desirable situation to promote creativity in Provides children and adolescents.
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چکیده
مقدمــه: خالقیــت در باالتریــن ســطح فعالیتهــاي شــناختی انســان اســت کــه در فکــر، اندیشــه، قلــم، رفتــار و عمــل انســان جلــوه پیــدا 
مــی کنــد. رهبــری خــالق ریشــه در رهبــری تحولــی دارد و منظــور از آن گســترش و بســط ظرفیت هــا و توانایــی هــای فــردی اســت کــه 
در نقش هــا یــا فرآیندهــای رهبــری کارآمــد باشــند و افــراد را قــادر ســازند بــه طــور پربــازده بــا یکدیگــر کار کننــد. پژوهــش حاضــر بــا 
هــدف »مــروری بــر منابــع علمــی در مــورد رهبــری خــالق آموزشــی و بررســی تأثیــر آن در رشــد کــودکان و نوجوانــان « صــورت گرفــت.
ــی در ســال ۱۳97انجــام  ــه ای و اینترنت ــات کتابخان ــا اســتفاده از مطالع ــون و ب ــر مت ــروری ب ــه صــورت م ــه حاضــر ب روش کار:  مقال
ــه  ــان ب ــودکان و نوجوان ــرورش، و ک ــوزش و پ ــدارس، آم ــازمانی، م ــوآوری س ــت، ن ــری و مدیری ــت، رهب ــای خالقی ــد واژه ه ــد، کلی ش
 Noormags, Magiran , Science Direct, Database, ــه ــر از جمل ــای معتب ــگاه داده ه صــورت فارســی و انگلیســی در پای

ــد. ــتفاده ش ــده اس ــی منتشرش ــب علم ــه ای در کت ــات کتابخان Information Scientific و Google Scholar و مطالع
 یافتــه هــا: بــا در نظــر همــه تعاریــف رهبــری، در چنــد ویژگــي باهــم مشــترکند کــه عبارتنــد از: رهبــري یــک فرآینــد هدفمنــد و 
مبتنــي بــر ارزش و آرمــان  اســت و وابســته بــه وجــود گــروه، بــه عبارتــی رهبــری هنــر نفــوذ در زیردســتان و وابســته بــه زمینــه اســت. 
عملکــرد خالقانــه زمانــی بــروز مــی کنــد کــه افــراد انگیــزش باالیــی دارنــد و دربــارة عقاید خــود اشــتیاق دارنــد و از ســائق درونــی باالیی 
برخوردارنــد. عمومــاً ســه دســته رهبــران آموزشــی خــالق معرفــی شــده اند: رهبرانــی کــه پارادایم هــا و الگوهــای موجــود را می پذیرنــد؛ 

ــد.  ــب می کنن ــه پارادایم هــای موجــود را ترکی ــی ک ــد؛ و رهبران ــی می کنن ــه پارادایم هــای موجــود را نف ــی ک رهبران
نتیجــه گیــری: نــوآوری یکــی از مهــم تریــن مشــخصه هایــی اســت کــه در پــرورش رهبــری خــالق مــورد تاکیــد قــرار مــی گیــرد. 
بــه طــور کلــی چهــار توانمنــدی اصلــی در رهبــری خــالق عبــارت از خودآگاهــی، چابکــی و مهــارت یادگیــری، تاثیــر گــذاری و مهــارت 
هــای ارتباطــی هســتند. رهبــری کــه خــود خــالق باشــد و افــراد خــالق را درک نماینــد، قــادر اســت بــرای هدایــت خالقیــت فراینــد کار 
خــالق را درک کنــد و مــی دانــد چگونــه افــراد خــالق را برگزینــد، قــادر بــه تحریــک رفتــار خــالق آنــان اســت و در نتیجــه فضــای الزم 

و مطلــوب جهــت پــرورش خالقیــت در کــودکان و نوجوانــان را فراهــم مــی آورد.
کلیدواژه ها: رهبری، خالقیت، رهبری خالق.

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه 
تعاریــف بســیار گوناگونــی از رهبــری ارائــه شــده اســت. در تعاریف 
جدیــد رهبــری توانایــی ارزشــیابی و پیش بینــی برنامه هــا و 
سیاســت های دراز مــدت و اثرگــذاری و نفــوذ بــر افــراد در 
ــری در  ــش رهب ــت )۱(. نق ــر اس ــورد نظ ــای م ــتای راهبرده راس

پیشــبرد ســازمانها بــه ویــژه مــدارس، بــه حــدی اســت کــه اغلــب 
پژوهشــگران و اندیشــمندان از واژه رهبــری مدرســه بــه طور مثبت 
اســتفاده کــرده انــد و رهبــری را عاملــی بســیار مهــم در اســتراتژی 
ــت  ــرورش خالقی ــت پ ــروزی در جه ــدارس ام ــادی م ــای بنی ه

ــد )۲(. ــرده ان ــداد ک ــان قلم ــودکان و نوجوان ک
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ــادي در زندگــي  ــت و نقــش زی ــه اهمی ــه ســازمان هایي ک از جمل
انســان دارنــد، ســازمانهاي آموزشــي و بــه ویــژه آمــوزش و پرورش 
اســت. نیــاز بــه افــراد خــالق و نــوآور در آمــوزش و پــرورش و دیگر 
مراکــز علمــي آموزشــي، اهمیتــي دو چنــدان دارد چــرا کــه ایــن 
مراکــز نقــش بســیار مهمــي را از لحــاظ تعلیــم و تربیــت نیــروي 
انســاني متعهــد و متخصــص بــراي کلیــة ســازمان هــا بــه عهــده 

ــد )۲،۳(. دارن
ــم  ــده محــور تصمی ــق آین ــه اف ــگاه ب ــی و ن ــده پژوه ــروزه آین ام
ــه و از آنجــا کــه در نظــام  ــرار گرفت ــب ســازمانها ق گیریهــای اغل
ــرورش و رشــد دانــش  ــه پ تعلیــم و تربیــت، ســازوکارهای خالقان
آمــوزان نقــش کلیــدی و حیاتــی در تربیــت نســل خــالق و نــوآور 
آینــده دارد، بنابرایــن اهمیــت و ضــرورت خالقیــت و عوامــل مؤثــر 
ــري  ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــت بی ــم وتربی ــوزه تعلی ــر آن در ح ب

آشــکار شــده اســت )۴(. 
ــوان  ــه عن ــدارس ب ــران م ــري خــالق مدی ــن پژوهــش، رهب در ای
مهمتریــن و بدیــع تریــن شــکل رهبــري مــدارس امــروز در جهــت 
پــروش خالقیــت و رشــد کــودکان و نوجوانــان مــورد بررســي قــرار 

مــي گیــرد.

روش کار
ــتندات و  ــون و مس ــر مت ــروری ب ــورت م ــه ص ــر ب ــه حاض مقال
ــی در ســال  ــع اینترنت ــه ای و مناب ــات کتابخان ــتفاده ازمطالع ــا اس ب
ــا  ــی ب ــتجوهای اینترنت ــن آن از جس ــد و در تدوی ــام ش ۱۳97انج
اســتفاده از موتورهــای جســتجوگر، کلیدواژه هــای خالقیــت، 
رهبــری و مدیریــت، نــوآوری ســازمانی، مــدارس، آمــوزش و 
ــای  ــگاه داده ه ــی در پای ــی و انگلیس ــورت فارس ــه ص ــرورش ب پ
 Noormags, Magiran ,Direct, جملــه  از  معتبــر 
 Science, Database Information Scientific
Scholar Google و مطالعــات کتابخانــه ای در کتــب و مقاالت 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــده اس ــی منتشرش علم

یافته ها 
یکــی از خصائــل بســیار مهــم رهبــران، خالقیــت اســت. خالقیــت 
بعنــوان یـــک حالــت روانــي و ذهنـــي در قلمــرو علــم روانشناســي 
ظهــور مــي کنــد. عامــل ایجــاد و پــرورش خالقیـــت در محــدوده 
ــد  ــي توانن ــران م ــرد و مدی ــي گی ــرار م ــت ق ــر مدیری ــم و هن عل
ظهــور خالقیــت را در ســازمان هــا بــا ایجــاد زمینــه هــاي مناســب 
تســریع و یــا بــا ایجــاد فضــاي نامناســب آن را کنــد و یــا عقیــم 
کننــد )۱،۲(. در فرهنــگ ســازمان و مدیریــت، خالقیــت یعنــي بــه 

ــدار در  ــر هدف ــک تغیی ــراي ایجــاد ی ــي ب ــي ذهن ــري توانای کارگی
جهــت بهبــود یــا ارتقــاي کمــي و کیفــي فعالیــت هــاي ســازماني. 
ــوان  ــه مي ت ــن زمین ــده در ای ــه ش ــف ارائ ــد تعاری ــاس برآین براس
ــاي  ــد نیروه ــه برآین ــمار آورد ک ــه  ش ــر ب ــي تفک ــت را نوع خالقی
تعقلــي و تخیلــي فــرد اســت و محدودیت هــاي موجــود را در 
ــد  ــد کاال، فرآین ــه تولی ــد؛ ب ــداع کن ــو اب ــده اي ن ــا ای ــوردد؛ ت مي ن
یــا خدمــات جدیــد میانجامــد و موجــب ســودآوري ســازمان شــده و 

ــد )۵(. ــن مي کن ــاي آن را تضمی بق
ــور از آن  ــی دارد و منظ ــری تحول ــه در رهب ــالق ریش ــری خ رهب
گســترش و بســط ظرفیت هــا و توانایــی  هــای فــردی اســت کــه 
ــند و  ــر باش ــد و مؤث ــری کارآم ــای رهب ــا فرآینده ــا ی در نقش ه
ــر  ــا یکدیگ ــازده ب ــودمند و پرب ــور س ــه ط ــازند ب ــادر س ــراد را ق اف
ــد و  ــر رش ــز ب ــر تمرک ــالوه ب ــالق ع ــری خ ــد. در رهب کار کنن
ــد  ــای جدی ــرورش ظرفیت ه ــارب و پ ــه تج ــردی ب ــری ف یادگی
اطرافیــان و دیگــر اعضــای ســازمان توجــه مــی شــود )6( از جملــه 
ســایر مشــخصه های مهــم در رهبــری خــالق می تــوان بــه 
ــی  ــی  )توانای ــد از خودآگاه ــه عبارتن ــرد ک ــاره ک ــی اش ویژگی های
درک نقــاط قــوت وضعــف شــخصی و تأثیــر آن هــا بــر دیگــران، 
ــه  ــف زندگــی و دســتیابی ب ــا در نقش هــای مختل ــدی آن ه کارآم
اهــداف(، توانایــی ایجــاد تعــادل بیــن نیازهــای محیطــی متعارض، 
توانایــی یادگیــری )بازشناســی رفتارهــا، مهارت هــا و نگرش هــای 
ــود،  ــود خ ــول و بهب ــئولیت تح ــرش مس ــاز، پذی ــورد نی ــد م جدی
پرداختــن بــه فعالیت هایــی کــه موجــب بهبــود مهارت هــا و 
ــری )صداقــت،  ــری می شــوند(، ارزش هــای شــخصی و رهب یادگی
اعتبــار و احتــرام(، مهارت هــای اجتماعــی، توانایــی ایجــاد و حفــظ 
ــای  ــد، مهارت ه ــای کاری کارآم ــاخت گروه ه ــی س ــط، توانای رواب
ــه  ــر ب ــا یکدیگ ــه کار ب ــران ب ــب دیگ ــی ترغی ــی و توانای ارتباط
طریقــی کــه بــازده کارآمد تــر و مؤثرتــر شــود )7(. در مــدل  هــای 
مطــرح شــده رهبــری خــالق بر ســه نــوع رهبــری شــامل؛ رهبری 
ــری  ــرد، رهب ــا را می پذی ــام کاره ــود در انج ــای موج ــه روش ه ک
ــه  ــری ک ــد و رهب ــش می طلب ــه چال ــود را ب ــای موج ــه راه ه ک
ــا یکدیگــر تلفیــق و  ــرای انجــام کارهــا ب روش هــای موجــود را ب

ــت )۳،۴(.  ــده اس ــد ش ــد، تاکی ــب می کن ترکی
ــی  ــران اجرای ــدا مدی ــالق ابت ــری خ ــرورش رهب ــای پ در برنامه ه
ارشــد چالش هــای راهبــردی ســازمان را کشــف می کننــد، ســپس 
ــود  ــی می ش ــا ارزیاب ــن چالش ه ــر ای ــه ب ــران در غلب ــت مدی قابلی
و بــا تکیــه بــر بررســی های خالقانــه، راه حل هــای جامــع و 
ــای  ــری و فعالیت ه ــه رهب ــوند ک ــی می ش ــردی طراح منحصربف
ــس از  ــد. پ ــه می کنن ــازمانی یکپارچ ــرات س ــا تغیی ــی را ب تحول
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ــر  ــا تأثی ــوند ت ــته می ش ــه کار بس ــا ب ــن راهبرده ــه ای ــن مرحل ای
کلـّـی آن هــا مــورد بررســی قــرار گیرنــد و نتیجــة نهایــی ســازمانی 

ــت )8(.  ــر اس ــر و قدرتمندت ــکاری  کننده ت ــر، هم کارآمدت
هــدف ایــن برنامه هــا مشــارکت کامــل مدیــر ارشــد در تغییــرات 
رهبــری و گســترش اســتعداد ها، درگیــری کّل ســازمان در تحــول 
و رشــد مــداوم، تغییــرات و تحــول در خدمــت راهبردهــا و اهــداف 

ســازمانی تــا یادگیــری را متمرکــز و قدرتمنــد نمایــد )9(. 
گســترده بــودن دانــش اولیــه، رویکــرد یکپارچــه و همکاری کننــده 
ــد دارا  ــالق بای ــری خ ــدل رهب ــک م ــه ی ــت ک از مشخصه هاییس
باشــد. رهبــری خــالق دارای پنــج ســطح مدیریــت خود )مشــارکت 
 کننــدگان فــردی و پرســنل حرفــه ای(، مدیریــت دیگــران )مدیــران 
ــه  ــه ای ک ــران حرف ــران )رهب ــت مدی ــر(، مدیری ــرکت های دیگ ش
بــر رهبــران یــا ســایر پرســنل حرفــه ای ارشــد رهبــری می کننــد(، 
مدیریــت کارکردهــا )مدیــران ارشــد مقام هــا و بخش هــای 
ســازمانی( و مدیریــت ســازمان )مدیــران اجرایــی ســطح بــاال کــه 

ــد( اســت )6(. ــت می کنن تشــکیالت اقتصــادی را هدای
ــع چهــار  ــه تب در هــر یــک از ســطوح اشــاره شــده چالش هــا و ب
توانمنــدی  خودآگاهــی، چابکــی و مهــارت یادگیــری، تأثیرگــذاری 
ــا  ــن چالش ه ــودن ای ــرف نم ــرای برط ــی ب ــای ارتباط و مهارت ه
مطــرح اســت. چالش هــای اصلــی در مدیریــت فــردی عبارتنــد از 
آمــاده ســازی بــرای نقــش مدیریــت یــا رهبــری، بنــا نهــادن یــک 
ــرد  ــدی و عملک ــردن کارآم ــاال ب ــازمان و ب ــی در س ــان مدیریت زب
ــد  ــر بای ــکالتی مدی ــن مش ــر چنی ــه ب ــور غلب ــه منظ ــردی. ب ف
ــردی،  ــا، ایجــاد نظــم راهب ــق دیدگاه ه ــا ن دقی ــق و بی ــدرت خل ق
ایجــاد مدیریــت و راهبــرد اســتعدادها بــه همــراه راهبــرد تجــاری، 
رهبــری فرهنــگ، تصویــر اجرایــی، ایجــاد فرهنــگ ابداع، تســهیل 

تغییــرات و مدیریــت بیرونــی باشــد )۱0(. 
در هــر ســازمانی رویکــردی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد 
ــج آن در  ــا نتای ــت ام ــترک اس ــی مش ــاد کل ــاظ ابع ــه لح ــه ب ک
ســازمان های مختلــف متفــاوت اســت. چارچــوب کلـّـی بــه فرآینــد 
ــد  ــن فرآین ــروف اســت. ای ــه D6  مع ــری خــالق ب ــرورش رهب پ
عبــارت اســت از کشــف چالش هــای شــغلی، تشــخیص نیازهــای 
مدیریتــی، طراحــی فعالیت هــای منحصــر بفــرد، بهبــود آمــوزش و 
ــز دادن  ــه راه حل هــا و بررســی و تمی مــواد آموزشــی، دســتیابی ب

ــج )۱۱(. نتای
ــای  ــی از مؤلفه ه ــت یک ــس )۲007( خالقی ــوز و نوری ــن، هی آب
ــر  ــد و مؤث ــری کارآم ــف رهب ــن مؤل ــت. ای ــودمند اس ــری س رهب
ــاره  ــد و اش ــوش می دان ــت و ه ــدی، خالقی ــی از خردمن را ترکیب
ــه  ــن اســت ک ــر در ای ــری رهب ــد بخــش اعظــم تصمیم گی می کن

چگونــه ایــن مؤلفه هــا را بــا یکدیگــر یکپارچــه کنــد و بــه عمــل 
.)۱۲( آورد  در 

از بیــن تحقیقــات انجــام شــده در ایــران می تــوان بــه ســرچهانی 
ــل  ــه عوام ــد ک ــان دادن ــه نش ــرد ک ــاره ک ــی )۱۳90( اش و جهان
فــردي بــر خالقیــت مدیــران مــدارس مؤثــر بــوده و پیــش بینــي 
کننــده معنــي دار خالقیــت مدیــران مــي باشــند. بــه عبــارت دیگر، 
ویژگــي هــاي شــخصیتي، ســبک شــناختي، ســبک تفکــر و دانش، 
از جملــه عوامــل فــردي مؤثــر بــر خالقیــت هســتند. در تحقیــق 
ــر  ــة تأثی ــکاران )۱۳90( )۱۳( در زمین ــلطانی و هم ــری پورس دیگ
ــدی و  ــه میرمحم ــوان ب ــز می ت ــت نی ــر خالقی ــل ب ــری اصی رهب

ــان )۱۳9۳( )۱۴( اشــاره نمــود.  رحیمی
ــری  ــای رهب ــت برنامه ه ــت مزی ــوان گف ــه می ت ــور خالص ــه ط ب
ــن  ــت. ای ــذاری اس ــازی و تأثیرگ ــوآوری، یکپارچه س ــالق در ن خ
برنامه هــا توانمندی هــای رهبــری را بهبــود می بخشــند و بــه 
مدیــران یــاری می رســانند تــا بــر چالش هــای خــاص غلبــه کننــد 

ــد )۱۵(. ــود را دریابن ــغلی خ ــای ش و واقعیت ه
بخش اول: مبانی نظری خالقیت

تعاریف خالقیت
فرهنــگ روانشناســي ســیالمي ، خالقیــت را تمایــل و اشــتیاق بــه 
آفرینــش مــی دانــد کــه در همــه انســانها از کوچــک و بــزرگ بــه 
طــور بالقــوه وجــود دارد. ایــن تعریــف منبــع خالقیــت را میــل بــه 
خلــق کــردن و بیانگــر ایــن اســت کــه خالقیــت در همــه افــراد 
بصــورت بالقــوه وجــود دارد و مختــص قشــر خاصــی نیســت، لــذا 
بــا زمینــه ســازی، مــی تــوان آنــرا بــه فعلیــت رســاند. فرهنــگ ربر  
نشــان مــی دهــد کــه خالقیــت فراینــدی ذهنــی اســت کــه بــه راه 
ــم، اشــکال هنــري، تئوریهــا و محصــوالت  حلهــا، ایده هــا، مفاهی
ــد  ــی فراین ــت را نوع ــف خالقی ــن تعری ــود. ای ــر مي ش ــازه منج ت
ذهنــی مــی دانــد کــه بــه انــواع خروجــی منجــر شــده و ویژگــی 

و مــالک ایــن خروجیهــا را تــازه و بدیــع بــودن، مــی دانــد )۱6(.
ــات  ــه در حی ــت ک ــل اس ــر و تکام ــد تغیی ــان فرآین ــت هم خالقی
ذهنــي مــا رخ مي دهــد. در ایــن تعریــف بــر خالقیــت بــه عنــوان 
فراینــد تاکیــد شــده و خالقیــت متــرادف بــا تغییــر و تکامــل مــی 
باشــد. ایــراد عمــده ای کــه بــر یکــی گرفتــن خالقیــت و تغییــر 
وارد مــی باشــد ایــن اســت کــه هــر خالقیتــی باعــث تغییــر شــده 

امــا هــر تغییــری خالقیــت نیســت )۱7(.
ــه  ــت ک ــد اس ــت معتق ــی خالقی ــر خروج ــد ب ــا تاکی ــکل ب فران
خالقیــت چیــزی اســت کــه مــی توانــد اثــری ملمــوس، اندیشــه 
ــه دیگــران  ــرد ب ــک ف ــی باشــد، کــه ی ــا خدمت ای ناملمــوس و ی
داده و باعــث معنــا بخشــیدن بــه زندگــی مــی شــود .بــه عقیــده 
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فــروم، خالقیــت آن چیــزی اســت کــه باعــث مي شــود انســان از 
ماهیــت منفعــل و تصادفــي وجــود فراتــر رفتــه و بــر ایــن اســاس 

ــد )۴،۵(.  ــت یاب ــتن دس ــدف داش ــاس آزادي و ه ــه احس ب
گیلفــورد )۱9۵9(، خالقیــت را تفکــر مبــدل جهــت دســت یافتــن 
بــه راه حلهــاي جدیــد بــراي حــل مســائل مــی دانــد. در تعریــف 
گیلفــورد از خالقیــت، بــر منبــع و خاســتگاه خالقیــت )وجــود یــک 

ــای  ــا(، ویژگیه ــت )راه حله ــي خالقی ــوع خروج ــئله(، ن ــک مس ی
خروجــي خالقیــت )تازگــی(، تفکــر )خالقیــت نوعــي تفکــر مبدل(، 

حــل مســئله )نوعــي حــل مســئله( تاکیــد شــده اســت )۱8(. 
ــده از  ــتخراج ش ــای اس ــه ه ــه جنب ــور خالص ــدول۱( بط در )ج
ــی  ــه فراوان ــه ب ــا توج ــه ب ــف ۲6 گان ــاس تعاری ــر اس ــت ب خالقی

ــت. ــده اس ــه آم مربوط

جدول1: جنبه های خالقیت بر اساس تعاریف ارائه شده
   ابعاد خالقیت

فراوانیمحیطافراد خالقتفکرحل مسئلهخروجيفرآیندخاستگاهصاحبنظران

۲**فرهنگ سیالمي
۲**فرهنگ ربر

۱*گیزلین )۱9۵۲(

۱*فرانکل )۱9۵۵(
۳***فروم )۱9۵۵(

۴****گیلفورد )۱9۵9(
۲**استین )۱97۴(
۲**مازلو )۱96۲(

۱*کوستلر )۱968(
۲**کایزر )۱968( 
۱*آریتي )۱976(
۲**آتریک )۱977(

۳***اکاف وورگارا )۱98۱(
۲**بازرمن )۱986(
۲**امابیل )۱988(
۱*کونتز )۱988(
۲**کائو )۱989(

۲**استرنبرگ )۱989(
۲**هندي )۱990(

۲**سیکزنتمي هالي )۱990(
۱*کوک )۱99۲(

۱*ویزبرگ )۱99۲(
۲**لوتانز )۱99۵(

۱*وودمن و دیگران )۱99۳(
۲**وودمن و دیگران )۱99۳(

۲**لوسیر )۱997(
-۵8۲۳۳۳۴۲فراوانی

-0/۱60/۲00/880/۱۱0/۱۱0/۱۵0/07فراوانی نسبی
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ــر  ــدول۱( بیانگ ــده در )ج ــده ش ــف گنجان ــج تعاری ــه نتای ــه ب توج
ــد: ــل مي باش ــرح ذی ــه ش ــي ب نکات

- از مجموعــه تعاریــف ارائــه شــده بیشــترین تاکیــد )0/88( روی 
ــت )0/۳0(،  ــد خالقی ــب  فرآین ــه ترتی ــی خــالق، ســپس ب خروج
منبــع و خاســتگاه خالقیــت )0/۱6(، افــراد خــالق )0/۱۵(، خالقیت 
بــه عنــوان حــل مســئله )0/۱۱(، خالقیــت بــه عنــوان نوعــي تفکر 
ــی  ــه خروج ــت. اینک ــده اس ــد ش ــط )0/07(  تاکی )0/۱۱( و محی
خالقیــت دارای بیشــترین  فراوانــی مــی باشــد، احتمــاال بــه ایــن 
نکتــه بــر مــی گــردد کــه خروجــی خالقیــت در مقایســه بــا ســایر 
ــل  ــی قاب ــه راحت ــر و ب ــل مشــاهده ت ــا قاب ــت، عمدت ــاد خالقی ابع

تحقیــق مــی باشــد. 
- توجــه بــه فراوانــي ابعــاد خالقیــت در تعاریــف مختلــف بیانگــر 
ایــن اســت که بعضــي از ابعــاد از بیشــترین فراوانــي برخــوردار بوده 
در حالــي کــه برخــي دارای  کمتریــن فراوانــي مــی باشــند. ایــن 
خــود تــا  انــدازه ای مي توانــد نمایانگــر تصویــري از تحقیقــات در 
زمینــه ایــن ابعــاد و جنبه هــا از خالقیــت باشــد. بــه عنــوان مثــال 
0/88  تعاریــف بــه خروجــي خالقیــت پرداختــه انــد. در حالــي کــه 
تنهــا 0/۱۵ تعاریــف بــه افــراد خــالق و 0/07 بــه نوعــي بــه محیط 
یــا زمینــه خالقیــت )کــه بحــث اصلــي ایــن تحقیــق مي باشــند( 

پرداخته انــد.
- در تعاریــف ارائــه شــده از خالقیــت روي هفــت جنبــه از خالقیت 
ــر ایــن اســاس  خالقیــت پدیــده ای کثیــر  تأکیــد شــده اســت. ب
الوجــه و یــک کل یکپارچــه و متشــکل از ایــن جنبــه ها می باشــد. 
نهایتــاً بــا یــاری ایــن شــناخت جامــع  از کل پدیــده  خالقیــت )که  
متاثــر از روش شــناخت سیســتمی اســت(، پژوهــش متمرکــز بر دو 
مــورد از ایــن جنبــه هــا تحــت عنــوان عوامــل موثــر بــر خالقیــت 
)عوامــل فــردی و عوامــل محیطــی( جهــت زمینــه ســازی بــرای 

خالقیــت خواهــد شــد. 
بخش دوم: مبانی نظری رهبری 

تعاریف و ماهیت رهبري
رهبــري از هویــت انســاني مــا جدایــي ناپذیــر اســت؛ هویتــي کــه 
تصــور تاریــخ بشــر بــدون آن مشــکل اســت. از دیــدگاه ســازماني، 
ــوذ  ــتفاده از نف ــي اس ــه معن ــد، ب ــک فراین ــوان ی ــه عن ــري ب رهب
ــاي  ــاي اعض ــت ه ــي فعالی ــت و هماهنگ ــراي هدای ــدون زور ب ب
یــک گــروه و بــه عنــوان یــک صفــت، بــه معنــي مجموعــه اي از 

ــي هاســت )۱9(. ویژگ
رهبــري بــه عنــوان ابــزار دســتیابي به هــدف، مــورد مالحظــه قرار 
گرفتــه کــه در آن پیــروان بــه عنــوان ابــزاري جهــت دســتیابي بــه 
اهــداف رهبــر ســازمان، در کانــون توجهــات رهبــر قرار مــي گیرند. 

در ایــن دیــدگاه رهبــر پیــروان را از طریــق دیــدگاه هــا، الگوهــا و 
توجــه فــردي تغییــر مــي دهــد )۵, 9(. 

ــازمان و  ــم در س ــم عل ــن واژه عظی ــن و زیباتری ــري مهمتری رهب
مدیریــت اســت و تعاریــف متعــدد و مختلفــي از آن وجــود دارد. بــا 
در نظــر همــه تعــارف ارائــه شــده کــه بــه برخــي از آنهــا اشــاره 
شــد، همــه آنهــا در چنــد ویژگــي بــا هم مشــترکند کــه عبارتنــد از:

• رهبري یک فرآیند است،
• رهبري هدفمند است،

• رهبــري وابســته بــه وجــود گــروه اســت و در داخــل گــروه اتفــاق 
مــي افتــد،

ــه  ــر آمیخت ــا تغیی ــر همــراه اســت و ب ــا تغیی ــري همــواره ب • رهب
اســت.

• رهبري یک کارکرد است،
• رهبري مبتني بر ارزش و آرمان است،
• رهبري هنر نفوذ در زیردستان است،

• رهبري مشروط و وابسته به زمینه است.
رهبري در مدرسه 

در عصــر حاضــر مدیــران بــه عنــوان مهمتریــن و کلیــدي تریــن 
ــي  ــناخته م ــدارس ش ــازي م ــالح و بهس ــت، اص ــل در هدای عام
ــاروي  ــاي روی ــي ه ــا و پیچیدگ ــش ه ــر چال ــا در براب ــود، ام ش
مــدارس امــروزي، نقــش هــاي مدیریتــي کافــي نبــوده و مدیــران 
در ایــن برهــه نیازمنــد برخــورداري از قابلیــت هــا، مهــارت هــا و 
شایســتگي هــاي رهبــري مــي باشــند. واژه رهبــري مختــص بــه 
ــاط جهــان و  ــوده، بلکــه در اقصــي نق ــان خاصــي نب ــکان و زم م
در تمامــي ســازمانها توجــه عمــده اي بــه ایــن واژه شــده اســت. 
ــري  ــه رهب ــاز ب ــي نی ــدي یعن ــل کلی ــات دو عام ــش اصالح جنب
ــد آورد  ــدارس، را پدی ــي م ــت اثربخش ــت در جه ــران و حرک مدی

.)۱۲-۱0(
در واقــع جنبــش اصالحــات بــا دو مــوج اصلــي شــروع شــد. یکــي 
در دهــه ي ۱980 بــود کــه در پــي انتقــاد از نظــام آموزشــي شــکل 
ــت بوروکراســي  ــررات و دخال ــن و مق ــش قوانی ــر افزای ــت و ب گرف
هــاي دولتــي در مــدارس تاکیــد داشــت. سیســتم هــاي قدیمــي، 
ــرده و معلمــان را  ــي ک ــادي تلق ــري ع ــوج اول اصالحــات را ام م
ــب بوروکراســي  ــن سلســله مرات ــوران ســطح پائی ــوان مأم ــه عن ب
کــه تابــع دســتورات رده هــاي بــاالي مدیریــت بودنــد، توصیــف 
ــان  ــل می ــش متقاب ــد کن ــر فرآین ــدگاه ب ــن دی ــد. در ای ــرده ان ک
دانــش آمــوزان و معلمــان کــه در راســتاي تحقــق اهداف مشــترک 
اتفــاق مــي افتــد، توجــه نداشــته، بلکــه فرآینــد آمــوزش و پــرورش 
را بــا دیــدي بوروکراتیــک بــه عنــوان امــري بــراي ارائــه خدمــات 
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آموزشــي تلقــي مــي نمــود( کمیســیون ملــي اعتــالي آمــوزش ، 
ــه همــراه  ــه دالیلــي نتایــج معکوســي ب ــا ب ۱98۳(. ایــن مــوج بن

داشــته اســت )۲0(.
ایــن مشــکالت و نگرانــي هــا، مــوج دوم اصــالح آموزشــي را رقــم 
زد. بــه زعــم آلویــن لویــس تافلــر )۲000(، بــا شــکل گیــري ایــن 
ــادي  ــات بنی ــود، اقدام ــر در خ ــاد تغیی ــراي ایج ــدارس ب ــوج، م م
نظیــر نیــاز بــه روابــط انســاني خــالق، نیــاز بــه پذیــرش مســئولیت 
بیشــتر توســط معلمــان و تشــخیص و حــل مســائل آموزشــي اي 
کــه معلمــان در مدرســه و در کالس درس بــا آن روبــه رو بودنــد، را 
ســرلوحه کار خــود قــرار دادنــد و مدرســه و کالس هــاي درس بــه 
عنــوان خــط مقــدم نظــام آموزشــي ـ بــه جــاي تحکیــم از ســوي 
ــت. همــه ي  ــرار گرف ــورد نظــر ق ــي ـ م ــک دولت ــاد بوروکراتی نه
ایــن مــوارد در پــي انتقــاد از شــیوه هــاي مدیریــت مدرســه و نقش 
هــاي مدیریتــي بوجــود آمدنــد. ایــن مــوج در واقــع مــوج گــذر از 

مدیریــت بــه رهبــري در مــدارس نیــز خوانــده مــي شــود )۲۱(.
ــر رابطــه بیــن  ــه زعــم هریــس )۲00۲(، اصالحــات آموزشــي ب ب
رهبــري و بهســازي مدرســه تاکیــد داشــته و تاثیــر قابــل مالحظــه 
ــد. فشــار اصالحــات  ــرات مدرســه را نشــان مــي ده ــر تغیی اي ب
ــا  ــاخت ت ــور س ــه را مجب ــران مدرس ــه، مدی ــي مدرس و نوگردان
ــري را در سراســر  ــر داده و مهــارت هــاي رهب تفکراتشــان را تغیی
مدرســه توســعه بخشــند. ایــن تغییــر در رونــد تفکــرات، رهبــران 
را بــر آن داشــت تــا راه هــاي جدیــدي را بــراي اجــراي وظایــف 
رهبــري شــان جســتجو نماینــد. علیرغــم ایــن مهــم، پژوهشــگران 
و سیاســت گــذاران آموزشــي همــواره برایــن باورنــد کــه رهبــري 
ــریح و  ــتاي تش ــوده و در راس ــه ب ــازي مدرس ــي بهس ــتون اصل س
تفســیر ایــن اصطــالح، بیــان داشــته انــد کــه اصطــالح رهبــري 
ــازمانها،  ــود در س ــري موج ــاي رهب ــبک ه ــر س ــوزش از دیگ آم

ــد )۱6-۱۳(. ــي باش ــاوت م متف
بــا ایــن اوصــاف، رهبــری در هیــچ مجموعــه ای ماننــد آمــوزش 
ــژه مــدارس، چالــش برانگیــز و در عیــن حــال  ــه وی ــرورش، ب و پ
قابــل تأمــل نیســت. بایــد پذیرفــت کــه مناســبات میــان معلمــان و 

کارکنــان، مناســباتی منحصــر بــه فــرد اســت )۲۲(. 
امــروزه رهبــران مدرســه هماننــد مدیــران ســابق کار نمــي کننــد، 
ــي،  ــن پیچیدگ ــر شــده و ای ــده ت ــه روز پیچی ــا روز ب ــرا کار آنه زی
برخــورداي از مهــارت هــا و قابلیــت هــاي مختلــف را مــي طلبــد. 
ــدد  ــواره درص ــي هم ــذاران آموزش ــت گ ــاس، سیاس ــن اس ــر ای ب
ایجــاد شــرایطي جدیــد بــراي رهبــري مدرســه بــوده کــه بواســطه 

آن بتواننــد پاســخگوي نیازهــاي جامعــه باشــند )۲۳(. 
درون سیســتم مدرســه، اگــر مدیــران در اتخــاذ تصمیمــات مهــم، 

اســتقالل و آزادي عمــل داشــته باشــند، مــي تواننــد در عملکــرد 
دانــش آمــوزان و مدرســه تاثیــر قابــل مالحظــه اي بگذارنــد. امــا 
وجــود اســتقالل در کار، فــي نفســه بهســازي مــدارس را موجــب 
ــازمان  ــي و س ــران عال ــوي مدی ــه از س ــر آنک ــود، مگ ــي ش نم
ــر  ــرد. درون هــر مدرســه، رهب ــرار بگی آموزشــي مــورد حمایــت ق
ــه در آن  ــوي ک ــه و ج ــرایط مدرس ــت ش ــق هدای ــه از طری مدرس
آمــوزش و یادگیــري اتفــاق مــي افتــد، مــي توانــد به بهبودبخشــي 

ــد )۲۴(. ــوزان کمــک شــایاني نمای ــش آم ــري دان یادگی
در جامــع تریــن مطالعــه اي کــه توســط لیتــوود و جانتــزي )۱999( 
ــورت  ــدارس ص ــران م ــري مدی ــاي رهب ــبک ه ــوص س در خص
گرفــت، هفــت الگــوي مهــم رهبــري مدرســه از جملــه؛ »رهبــري 
آموزشــي «، »رهبــري تحولــي«، »رهبــري مشــارکتي «، «رهبري 
مدیریتــي «، »رهبــري پســت مــدرن «، »رهبــري میانفــردي «، و 
ــه عنــوان پرکاربردتریــن ســبک هــاي  »رهبــري اقتضایــي « را ب
رهبــري ارائــه داده انــد، کــه دو ســبک رهبــري آموزشــي و رهبري 
تحولــي را بــه مثابــه غالــب تریــن ســبک رهبــري معرفــي کــرده 
انــد )۲۱(. در ایــن بــاره، هالینگــر و هــک )۲00۳( نیــز اذعان داشــته 
انــد کــه ایــن دو ســبک تطابــق و ســازگاري زیــادي بــا شــرایط، 
اهــداف و فرهنــگ مــدارس دارد. ســبک رهبــري آموزشــي، بــراي 
اولیــن بــار توســط ادمونــدز )۱979( بــکار گرفتــه شــد. ســپس در 
دهــه هــاي ۱980 تــا ۱990 بــا شــکل گیــري جنبــش اصالحــات 
مــدارسـ  اثربخشــي مــدارسـ  مــورد توجــه جــدي اندیشــمندان و 
دســت انــدرکاران آمــوزش و بهســازي مــدارس قــرار گرفــت و بــه 

الگــوي غالبــي در مــدارس مبــدل شــد )۲۲(.
ــه ســبک  ــي از آن اســت ک ــا حاک ــن انتقاده ــوود ای ــم لیت ــه زع ب
ــي و  ــدت آموزش ــداف بلندم ــا و اه ــا نیازه ــي ب ــري آموزش رهب
همچنیــن ماهیــت پیچیــده امــر آمــوزش در عصــر کنونــي، 
ســازگاري نبــوده و بنابرایــن زمزمــه ي »رو بــه زوال رفتــن ســبک 
رهبــري آموزشــي« فــرا رســیده و بتدریــج نیــاز بــه ســبکي کامــل 
ــدارس  ــر م ــر حاض ــاي عص ــرآوردن نیازه ــراي ب ــر ب ــر و کارآت ت

ــد )۱۲(. ــي یاب ــرورت م ض
بخش سوم: مبانی نظری رهبری خالق

رهبری مدرسه
در خــالل قــرن بیســت و یکــم مربیــان، سیاســت گذاران و 
ــا و  ــب مهارت ه ــزوم کس ــه ل ــون ب ــای گوناگ ــراِن حوزه ه رهب
ــرات ســریع  ــد. تغیی ــدگان اشــاره کرده ان راهبردهــا توســط یادگیرن
نیــاز و فشــار وارده  انتظــارات اجتماعــی  در پیش فرض هــا و 
ــدی  ــی کلی ــت. ویژگ ــش داده اس ــی را افزای ــتم آموزش ــر سیس ب
ــق  ــت موف ــه مدیری ــه منجــر ب ــری در مدرســه ک اصالحــات رهب
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ــالق  ــری خ ــاً در رهب ــران مخصوص ــت مدی ــد، خالقی ــد ش خواه
ــت )۲۳(.     ــان اس آن

ــل  ــن عام ــم تری ــه را مه ــت مدرس ــرورش مدیری ــوزش و پ در آم
تغییــر و نــوآوري در امــر آمــوزش وپــرورش مــي داننــد، زیــرا امــر 
تدریــس و یادگیــري کــه محــور تمامــي فعالیــت هــاي آمــوزش 
ــي  ــورت م ــه ص ــده در مدرس ــه ي عم ــه گون ــت ب ــرورش اس و پ
گیــرد )۲۴( مطالعــات اولیــه پیشــنهاد کرده انــد کــه همبســته های 
مــدارس کارآمــد عبارتنــد از رهبــری قــوی، فضــای انتظــار، جــّو 
ــد  ــران می توانن ــر. مدی ــط مؤث ــخت گیر و رواب ــه س ــا ن ــم ام منظ
ــره وری پرســنل  ــم به ــه ه ــد ک ــق کنن ــی را در مدرســه خل فضای
ــر  ــری مدی ــبک رهب ــند و س ــود بخش ــوزان را بهب ــم دانش آم و ه
می توانــد کارآمــدی معلمــان را افزایــش بخشــد یــا آن را محــدود 
ــی  ــل مختلف ــا عوام ــاط ب ــدارس در ارتب ــری در م ــد )۲۵(. رهب کن
بررســی شــده اســت: ســبک رهبــری انتخــاب شــده، میــزان بلــوغ 
ــر  ــال کار. ب ــف در ح ــرو و تکلی ــراد پی ــارات اف ــرو، انتظ ــراد پی اف
اســاس مــدل رهبــری موقعیتــی )۲۲( چهــار نــوع ســبک رهبــری 
وجــود دارنــد: اســتبدادی، دموکراتیــک، تشــویق کننده و اجتماعــی 

ســهل گیرانه.  و 
ــادی  ــران مدرســه مســئولیتهای پیچیــده و زی ــا ایــن حــال، مدی ب
ــد.  ــده گیرن ــر عه ــی را ب ــهای مختلف ــد نقش ــاًل بای ــد و عم دارن
ایــن نقشــها عبارتنــد از نظــارت بــر رویدادهــا، مدیریــت کالســها، 
ــاور  ــری، مش ــی گ ــی، مرب ــر آموزش ــی، رهب ــور مال ــدی ام متص
ــی )۲6(  ــط عموم ــص رواب ــی و متخص ــری بازاریاب ــی، مج حقوق
ــل  ــای قاب ــئولیتها و نیازمندیه ــن مس ــود ای ــم وج ــه علیرغ البت
توجــه، بســیاری از محققــان نشــان دادهانــد کــه رهبــری کارآمــد 
ــتههای  ــان در رش ــر اســت. محقق ــکان پذی ــری ام ــدارس ام در م
ــرورش و... اشــاره  گوناگــون از قبیــل جامعهشناســی، آمــوزش و پ
ــد کــه انجــام اقدامــات رهبــری تبادلــی، مهارتهــای حــّل  کردهان
ــدارس  ــران م ــرای مدی ــری ب ــازمانهای یادگی ــاد س ــئله و ایج مس
ضــرورت دارد چــرا کــه رهبــری خالقانــه بــه طــور بالقــوه کلیــد 

ــت )۲7(. ــدارس اس ــرات م ــد تغیی ــری کارآم رهب
مهارتهای حّل مسئله

ــئله  ــّل مس ــای ح ــد مهارته ــه نیازمن ــد در مدرس ــری کارآم رهب
پیچیــده در خــالل تغییــرات ســازمانی اســت. منظــور از مهارتهــای 
حــّل مســئله راهبردهــا و توانمندیهایــی اســت کــه فــرد را بــرای 
ــر،  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــاده میکن ــت آم ــّل مشــکالت در موقعی ح
ــتند،  ــابقه هس ــی س ــدارس ب ــران م ــش روی مدی ــهای پی چالش
برخــی از ایــن مشــکالت بســیار جدیــد هســتند و بــرای حــّل ایــن 
ــوغ، تعقــل، تخیــل و خالقیتهــای  ــه تمامــی نب ــاز ب مشــکالت نی

ــر  ــه منظــور حــّل مشــکالت ب ــران کارآمــد ب موجــود اســت. رهب
خالقیــت مخصوصــاً مهارتهــای تفکــر واگــرا تأکیــد میکننــد )۲8( 
ــد،  ــادی دارن ــی ابهــام زی ــن موقعیتهــا را حتــی وقت ــد ای ــر بای رهب
شناســایی کنــد و راه حلهــای عملــی ابــراز کنــد. از ســوی دیگــر، 
زمانــی کــه گروهــی از افــراد بــا مشــکل جدیــدی مواجهه میشــوند 
ــر را دارد.  ــر عملکــرد ســازمانی بیشــترین تأثی ــری ب ــااًل رهب احتم
خــواه ســازمان در حــال عبــور از مســیر تغییــر قابــل توجهــی باشــد 
ــه  ــق ب ــات تحقی ــة همیشــگی را ادامــه دهــد، ادبی ــا همــان روی ی
طــور گســترده تأئیــد کــرده اســت کــه مهارتهــای حــّل مســئله در 

رهبــران ســازمانی یکــی از الزامــات و ضروریــات اســت )۲۳(. 
مدرسه به عنوان یک سازمان یادگیری

طبــق یافتههــای ســنگ و همــکاران )۲0۱۲( ســازمانهای یادگیری 
ــدی  ــری کلی ــج اصــل یادگی ــن پن ــا اســتفاده از هماهنگــی بی را ب
بــه بهتریــن نحــو مــی تــوان درک کــرد. ایــن عوامــل عبارتنــد از:

۱. تسلط شخصی
۲. دیدگاه مشترک
۳. مدلهای روانی

۴. یادگیری گروهی؛ و
۵. روند حاکم سیستمهای فکری.

ایــن پنــج عامــل بــه معلمــان و مدیــران اجــازه میدهنــد بــر رفتارها 
و فعالیتهــای فــردی ســازمان متمرکــز باشــند و بــه عنــوان یــک 
گــروه بیاموزنــد. همیــن مســئله منجــر بــه درک بهتــر، حّل مســئله 
صحیحتــر و تغییــرات پایــا در مــدارس میشــود. مدیــران مــدارس 
وظیفــه دارنــد محیطــی ایجــاد نمایند کــه در آن یادگیــری، تغییرات 
و رشــد صــورت گیــرد. رابینســون )۲0۱۱( توضیــح میدهــد تکلیــف 
یــک رهبــر خــالق آن اســت کــه رابطــة متقابــل بیــن فرهنگهــای 
درونــی و بیرونــی را تســهیل کنــد. رهبــران در مــدارس تأثیــر قابل 

توجهــی بــر جــّو ســازمانی و تحــول حرفهــای معلمــان دارنــد. 
ــد  ــوند واج ــی ش ــی م ــری تلق ــازمانهای یادگی ــه س ــی ک مدارس
ــن،  ــدارس – والدی ــن م ــراد در ای ــات هســتند. اف برخــی خصوصی
ــش  ــه ... دان ــای اتحادی ــم و اعض ــر و ناظ ــان، مدی ــان، مربی معلم
آمــوزان و بزرگســاالن- برخــالف حــاالت ســنتی که در آن نســبت 
بــه یکدیگــر ســؤظن داشــتند و مشــکوک بودنــد، درک مــی کننــد 
ــد )۱۲(. ــدة یکدیگــر و اجتمــاع خــود نقــش مشــترکی دارن در آین

رهبری خالق در مدرسه
ــت را  ــرورش خالقی ــرورش پ ــوزش و پ ــا، آم ــان ســازمان ه در می
ــرورش  ــرده اســت و در صــدد ایجــاد و پ رســالت خــود اعــالم ک
ــا توجــه بــه اهمیــت انگیــزش  ســازمانهای خــالق مــي باشــد.  ب
افــراد در خالقیــت نظــام آموزشــي بــا کمــک فرایندهــاي مدیریــت 
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ــود آورد.  ــرو بوج ــن قلم ــرک الزم را در ای ــد مح ــش مي توان دان
ــرورش و جــزء مهــم  ــن اهــداف آمــوزش و پ خالقیــت از مهمتری
تریــن رســالت هــاي ســازمان آموزشــي مــي باشــد . زیــرا نگرش و 
اعتقــاد مدیــران مــدارس بــه خالقیت و نوجویــي در خود و ســازمان 
مــي توانــد محیــط آموزشــي را بــه کانون تغییــرات و نــوآوري مبدل 
ــاي  ــارت ه ــار مه ــدارس در کن ــران م ــر مدی ــن اگ ــازد . بنابرای س
مدیریتــي از دانــش و مهــارت خالقیــت و نــوآوري نیــز برخــوردار 
باشــند ، زمینــه هــاي ایجــاد و رشــد خالقیــت در آموزشــگاه فراهم 
ــدارس  ــت در م ــای خالقی ــن تهدیده ــی از بزرگتری ــد. یک می آی
ــر،  ــرای تفک ــر ب ــد دیگ ــت. تهدی ــه  رو  اس ــری دنبال ــود رهب وج
عمــل و تمریــن خالقانــه فردگرایــی خودخواهانــه اســت کــه در آن 
عملکــرد فــردِی اســتثنایی و متفــاوت تقویــت می شــود و پــاداش 
ــن  ــه مهم تری ــد از جمل ــر نشــان می دهن ــات اخی ــرد. تحقیق می گی
مهارت هــای رهبــری بــرای موفقیــت ســازمانی در دهه هــای آتــی 
همــکاری و تعــاون در فراتــر از مرزهــا و ایجــاد گروه هــای کارآمــد 

اســت )۲۲(. بنابرایــن خالقیــت محصــول تعامل، وابســتگی متقابل 
و متفــاوت بــودن اســت و بنابرایــن بســیاری از ســازمان های 
ــروز خالقیــت مقاومــت  ــه ب ــه مــدارس، نســبت ب موجــود، از جمل
ــد و ناخواســته منجــر  ــه اســتقبال نمی کنن ــد، از تفکــر خالقان دارن
بــه تخریــب آن می شــوند. اگــر رهبــران بــاور داشــته باشــند هــر 
فــرد دارای اســتعداد منحصربفــردی اســت، آن گاه تکلیــف فــردی 
کــه در جایــگاه رهبــری رســمی قــرار دارد ایــن اســت کــه راه هایی 
را بــرای بــروز ایــن اســتعدادها بیابــد )۱۲, ۲۳, ۲8(. در مــروری بــر 
ادبیــات تحقیــق بــا تمرکــز بــر خالقیــت در بافــت رهبــری خــالق 
ــت و  ــت خالقی ــرای درک ماهی ــدل ب ــن م ــه، کارآمدتری در مدرس
ــام  ــا ن ــو و همــکاران )۲0۱۱( )۱۲( ب ــری خــالق مــدل پوچین رهب
ــری  ــش رهب ــه نق ــدل ب ــن م ــت. در ای ــالق  اس ــر خ ــدل تغیی م
در فرآینــد خالقیــت توجــه شــده اســت. ایــن مــدل در )شــکل۱( 

نشــان داده شــده اســت.
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مــدل تغییــر خــالق پوچیــو  و همــکاران )۲0۱۱( سیســتمی 
ــت: ــه اس ــر جداگان ــار عنص ــکل از چه متش

۱. فرد )افراد(،
۲. فرآیند،

۳. محیط پیرامونی، و
۴. محصول.

ــة ایــن سیســتم فــرد )افــراد( هســتند کــه مهارتهــای  اولیــن روی
فــردی، شــخصیت، دانــش، تجربــه و انگیــزش را بــه کار می برنــد. 
ــه  ــاره دارد ب ــه اش ــت ک ــد اس ــدل فرآین ــن م ــطح ای ــن س دومی
افــکار، عقایــد و ایده هــای واقعــی کــه توســط فــرد )افــراد( تولیــد 
ــب  ــردی اغل ــطح ف ــن س ــردازش و همچنی ــت پ ــوند. کیفی می ش
اثــری مســتقیم بــر کیفیــت محصــول تولیــد شــده دارد. رویة ســوم 
محیــط پیرامونــی اســت کــه شــامل فرهنــگ، آب و هــواو شــرایط 
ــد و  ــود می کن ــر از خ ــد را متأث ــرد و فرآین ــه ف ــی اســت ک پیرامون
می توانــد آن هــا را تحریــک یــا بــازداری کنــد. در مــدل پوچیــو و 
همــکاران رهبــری ســه مؤلفــة نخســت را تحــت تأثیــر خــود قــرار 
ــهیل کننده ای  ــش تس ــری نق ــر رهب ــارت دیگ ــه عب ــد. ب می ده
ــاط  ــد ارتب ــازه می ده ــر اج ــا و عناص ــایر مؤلفه ه ــه س ــه ب دارد ک
کارآمــدی بــا یکدیگــر داشــته و یــا نداشــته باشــند. نهایتــاً محصول 
ــق  ــا خل ــراع ی ــداع، اخت ــر، اب ــت، راه حــل، فک ــده، فعالی ــان ای هم
اســت کــه نتیجــة مســتقیم فــرد )افــراد(، فرآینــد و محیــط اســت. 
ــوزش و  ــری خــالق در آم ــد اصــول رهب ــاره می کنن ــان اش محقق
پــرورش در تمامــی ســطوح آن کاربــرد دارد. بــا ایــن همــه موضوع 
رهبــری خــالق در مــدارس تــا حــدی متناقــض بــه نظــر می رســد. 
بیــن خالقیــت بــا رهبــری از طریــق تفکــر واگــرا ارتبــاط دارد کــه 
ــران  ــری دارد. رهب ــد رهب ــرد کارآم ــا عملک ــی ب ــتگی مثبت همبس
ــول  ــرات معق ــد، خط ــل می کنن ــی تحم ــه خوب ــام را ب ــالق ابه خ
ــود مشــکلی  ــادن خشــنودی خ ــر افت ــه تأخی ــا ب ــد و ب را می پذیرن
ندارنــد. بــه همیــن ترتیــب، محققــان اشــاره می کننــد در زندگــی 
هــر رهبــر نوعــی نقــل مــکان وجــود دارد کــه در آن وی بایــد آغاز 

بــه خطرپذیــری کنــد )۲۳, ۲۴(.
مدیــران آموزشــی بــا مشــکالت و معضــالت منحصــر بــه فــردی 
ــارب  ــا تج ــهولت ب ــادگی و س ــه س ــه ب ــوند ک ــه می ش مواجه
پیشینشــان همخوانــی و مطابقــت نــدارد و هــر چــه فــرد در چنیــن 
ــر درک  ــا را بهت ــد و آن ه ــر باش ــرایطی منعطف ت ــا و ش موقعیت ه
ــت.  ــت دســت خواهــد یاف ــه موفقی ــا احتمــال بیشــتری ب ــد، ب کن
ــت  ــرای خالقی ــکالت ب ــائل و مش ــف مس ــاز تعری ــف و ب تعری

ــت )۲۲(. ــی اس ــروری، الزم و حیات ض
بــه طــور کلّــی عملکــرد خالقانــه بــه احتمــال زیــاد زمانــی بــروز 

ــارة  ــند و درب ــته باش ــی داش ــزش باالی ــراد انگی ــه اف ــد ک می یاب
عقایــد و نظــرات خــود شــور و اشــتیاق دارنــد و از ســائق درونــی 
باالیــی برخوردارنــد. عمومــاً ســه دســته رهبــران آموزشــی خــالق 

ــده اند: ــی ش معرف
• رهبرانی که پارادایم ها و الگوهای موجود را می پذیرند؛

• رهبرانی که پارادایم های موجود را نفی می کنند؛ و 
• رهبرانی که پارادایم های موجود را ترکیب می کنند.

ــد دارای  رهبرانــی کــه پارادایم هــا و الگوهــای موجــود را می پذیرن
ــا آن  چــه را کــه  حداقلــی از خالقیــت توصیــف شــده اند. آن هــا ی
پیشــتر انجــام شــده اســت، تکــرار می کننــد، یــا همــان کارهــای 
پیشــین را انجــام می دهنــد امــا عنــوان دیگــری بــه آن می دهنــد 
و آن را بــاز تعریــف می کننــد، یــا در پیشــرفت و ترقــی کــه پیشــتر 
شــروع شــده اســت مشــارکت می کننــد و آن را ادامــه می دهنــد و 
یــا در پیشــرفت را تــداوم می بخشــند بــه ایــن طریــق کــه ترقــی 
از پیــش آغــاز شــده را گســترش می دهنــد تــا جایــی کــه فراتــز از 

آمادگــی ســازمان تلقــی می شــود. 
دومیــن دســته رهبــران کســانی هســتند کــه پارادایم هــای موجــود 
ــران معرفــی شــده اند  ــن رهب ــراد خالق تری ــن اف ــد. ای را رد می کنن
کــه یــا هدایــت مجــدد می کننــد )ســازمان را بــه مســیر جدیــدی 
ــا  ــد(، ی ــت می کنن ــت، هدای ــی نیس ــل پیش بین ــی قاب ــه گاه ک
جایــی  بــه  را  )یعنــی ســازمان  انجــام می دهنــد  بازســازی 
ــش  ــدی را در پی ــیر جدی ــپس مس ــوده و س ــه ب ــد ک برمی گردانن
می گیرنــد(، و یــا شــروع مجــدد انجــام می دهنــد )از نــو آغــاز بــه 
کار می کننــد و بــه طــور کامــل مســیر جدیــدی را آغــاز می کننــد(

 .)۲9(
ســومین دســته از رهبــران خــالق افــراد ترکیب کننــده هســتند کــه 
عقایــد و نظــرات گوناگونــی کــه پیشــتر تــا مربــوط و حتــی متضــاد 
ــد.  ــب می کنن ــم ترکی ــا ه ــیدند، ب ــی  رس ــر م ــه نظ ــارض ب و متع
بســیاری از مدیــران مــدارس بــه همیــن دســته تعلــق دارنــد کــه 
تــالش می کننــد بهتریــن عقایــد و نظــراِت موجــود را بــا یکدیگــر 
ترکیــب کننــد. بــه عبــارت دیگــر اصالحــات تقریبــاً همیشــه بــر 
بهبــود سیســتم موجــود متکــی اســت و ایــن برخــالف تغییــر بــه 
ــدة  ــی کنن ــراِن نف ــه رهب ــت ک ــنتی آن اس ــکال و س ــای رادی معن

پارادایــم بــدان بــاور دارنــد )۱۱(.

بحث 
یکــی از مهم تریــن تکالیــف رهبــر خــالق توجــه خــاص و 
ــراز  ــارة اب ــراد درب ــه ادراک اف ــت ک ــی اس ــّو آموزش ــه ج ــژه ب وی
ــازمان  ــات در س ــا و احساس ــاری، نگرش ه ــای رفت ــدد الگوه مج
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ــر می گــذارد  ــراد تأثی ــار اف ــر رفت ــن جــّو ب ــد. ای را یکپارچــه می کن
ــرد. جــّو  و براســاس درک جمعــی آن هــا از مدرســه شــکل می گی
ــی سیاســت های ســازمانی، اهــداف،  ــاط درون مدرســه شــامل ارتب
ــت )۳0(.  ــنل اس ــوژی و... پرس ــع، تکنول ــف، مناب ــا، تکالی راهکاره
ــنل  ــرد پرس ــد، عملک ــت باش ــه مثب ــر مدرس ــم ب ــّو حاک ــر ج اگ
ــد  ــی افزایــش می یاب ــه اصــول اخالق ــدی ب ــد، پایبن ــود می یاب بهب
و پیشــرفت تحصیلــی دانش آمــوزان بیشــتر می شــود. بهبــود 
ــودگی  ــالمت و گش ــا س ــی ب ــرفت تحصیل ــدت در پیش طوالنی م

ــاط دارد )۱9(. ــه ارتب ــای مدرس فض
ــه در نظــر  ــک جامع ــوان ی ــه عن ــه ب ــون مدرس در بســیاری از مت

ــه شــده اســت کــه:  گرفت
۱. هــدف مدرســه نوعــی مأموریــت حیاتــی یعنــی همــان یادگیری 

اســت. هــر کالس درس بخــودی خــود یــک جامعــه اســت. 
ــد و  ــدرت دارن ــان ق ــتند. معلم ــران هس ــان رهب ــان هم ۲. معلم
ــای  ــد، راهنم ــروه عمــل می کنن ــک گ ــوان ی ــه عن ــا یکدیگــر ب ب
دانش آمــوزان هســتند و مدیــران مــدارس رهبــر معلمــان هســتند 
و بیشــتر از طریــق الهــام بخشــیدن مؤسســه را هدایــت می کنــد. 
ــر  ــه فرات ــرة جامعــه ب ــه عنــوان همــکار هســتند، دای ۳. والدیــن ب
ــرد. ــر می گی ــز درب ــن را نی ــد و والدی ــترش می یاب ــه گس از مدرس

ــرای  ــی ب ــامل الگوهای ــد ش ــدارس بای ــری در م ــای یادگی فض
رســیدن بــه هــدف باشــد. یعنــی هــر دانــش آمــورد ترغیــب شــود 
تــا منظــم، خــالق و یادگیرنــدة خودانگیــز باشــد. منابــع یادگیــری 
)شــامل کتابخانــه، منابــع الکترونیکــی و منابعــی چــون بــاغ وحــش 
ــوزان  ــرای تمــام دانش آم ــات ب ــی باشــد و خدم ــد غن ــوزه( بای و م

بایــد فراهــم شــود. 
جــّو ســازمانی کــه بــرای همرنگــی اولویــت ویــژه ای قائــل اســت، 
ــراز  ــا جــّوی کــه تحمــل انحــراف را دارد، اب ــاً در مقایســه ب طبیعت
عملکــرد خالقانــه را کاهــش خواهــد داد. ده خصوصیــت بــرای جــّو 
ــدة  ــت پیچی ــه در ماهی ــت ک ــده اس ــه ش ــر گرفت ــازمانی در نظ س
ــد از  ــاد عبارتن ــن ابع ــت. ای ــد داش ــش خواه ــازمانی نق ــر س تغیی
پویایی/زندگــی،  اعتماد/گشــودگی،  حمایــت،  آزادی،  چالــش، 
شوخ طبعی/بازیگوشــی، مباحثــه، خطرپذیــری، زمــان ابــراز عقایــد 
ــه را  ــات مدرس ــب اصالح ــه قل ــاد فضــای خالقان ــارض. ایج و تع
ــاد  ــی در ایج ــی بحران ــه نقش ــران مدرس ــد و مدی ــکل می ده ش
فضــای امنــی بــازی می کننــد کــه در آن معلمــان بتواننــد خطــرات 

ــد )۳۱(.  ــول را بپذیرن معق
ــری  ــی در رهب ــل مهم ــری عام ــه خطرپذی ــد ک ــاره ش پیشــتر اش
ــت  ــالف اهمی ــال برخ ــن ح ــا ای ــت. ب ــه اس ــد در مدرس کارآم
ــات  ــج مطالع ــی، نتای ــری آموزش ــت در رهب ــری و خالقی خطرپذی

نشــان می دهــد مدیــران مــدارس در خطرپذیــری بــه طــور 
ــل  ــارت عم ــوزة تج ــان در ح ــر از همتایانش ــاداری ضعیف ت معن
می کننــد. همچنیــن خطرپذیــری پاییــن بزرگتریــن عامــل اختالف 
ــه  ــر چ ــود. ه ــوآور و ایســتا محســوب می ش ــازمان های ن ــن س بی
ــری  ــت از خطرپذی ــرای حمای ــازمان ب ــود در س ــّو موج ــا و ج فض
ضعیف تــر باشــد، خطرپذیــری فــردی در ایجــاد تغییــرات اهمیــت 

ــد.  ــف یاب ــازمانی تخفی ــای س ــر فض ــا تأثی ــد ت ــتری می یاب بیش
محققــان شــواهدی یافته انــد کــه نشــان می دهــد کار کــردن بــه 
ــه را در خــالل  ــری خالقان ــای رهب ــر مدرســه رفتاره ــوان مدی عن
ــه کســب  ــران در شــغل خــود تجرب زمــان کاهــش می دهــد. مدی
می کننــد، رفتارهــای رهبــری کلـّـی آن هــا کاهــش و عملکردهــای 
مدیریتــی آن هــا افزایــش می یابــد. افزایــش کارکردهــای مدیریتــی 
می توانــد نشــان دهنــدة کاهــش رهبــری خــالق باشــد. بنابرایــن 
یکــی از مهم تریــن مســائل موجــود آن اســت کــه چــرا رفتارهــای 
ــش  ــان کاه ــالل زم ــدارس در خ ــران م ــة مدی ــری خالقان رهب
ــتم دواری  ــک سیس ــکاران )۲0۱۲( )۲۳( ی ــنگه و هم ــد. س می یاب
علّــی را توصیــف می کنــد کــه شــانس هــر گونــه اصــالح 
مانــدگاری را کاهــش می دهــد و بــه صــورت همزمــان کارآمــدی 
مدیــران را کاهــش می دهــد. واکنــش عمومــی بــه ایــن صــورت 
ــا اخــراج  ــود کــه مدیــران کــم کــم اســتعفا می دهنــد ی خواهــد ب
ــن  ــد. همی ــر می کن ــان تغیی ــه جهت گیری ش ــوند و در نتیج می ش
ــب  ــد )اغل ــر می کن ــران را دســتخوش تغیی ــدی مدی مســئله کارآم
بدتــر می کنــد(. ماهیــت مقرراتــی و بیــش از حــد رســمی مــدارس 
عمومــی منجــر بــه کاهــش حــّل مســئلة خالقانــه و بلوکــه شــدن 
قــدرت پذیــرش اصالحــات در سیســتم می شــود. در ســاختار 
ــاب  ــاً انتخ ــدارس نهایت ــران م ــت مدی ــود اکثری ــازمانی موج س
ــه  ــران ک ــد. مدی ــا جماعــت عمــل کنن ــگ ب ــه همرن ــد ک می کنن
ــور  ــه ط ــب ب ــوند اغل ــرو می ش ــایندی هایی روب ــن ناخوش ــا چنی ب
ناخــودآگاه در راســتای هماهنگــی و تشــابه بــا دیگــران همرنگــی 

ــد.  ــاب می کنن را انتخ
محققــان دریافتنــد ابزارهــای سنجشــی از قبیــل آزمون هــای 
ــه  ــران مدرس ــن مدی ــه را در بی ــری خالقان ــرد رهب ــر  عملک خطی
ــن آزمون هایــی، هــر چــه  ــاالی چنی کاهــش می دهــد. اهمیــت ب
قــدر هــم کــه ضــروری باشــند همرنگــی بــا جماعــت را افزایــش 
و  می کننــد  ترویــج  را  پیش بینــی  پذیــری  چــون  می دهنــد 
خطرپذیــری را کاهــش می دهــد. خالقیــت پیش بینی پذیــر نیســت 
و منجــر بــه بــروز مشــکالت زیــادی بــرای معلمــان می شــود بــه 
ایــن دلیــل ســاده کــه معلمــان بــرای ســرمایه گذاری روی برنامــة 
درســی کــه ممکــن اســت بــه موفقیــت در ســنجش ســخت گیرانه 
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ــرای  ــز ب ــی نی ــد. محدودیت های ــی ندارن ــت کاف منجــر نشــود، وق
ــه از  ــود دارد ک ــدارس وج ــران م ــش روی مدی ــئله پی ــّل مس ح
ــداف  ــی، اه ــی و مال ــع زمان ــود مناب ــه کمب ــوان ب ــن می ت ــن بی ای
متعــارض، فشــارهای منظــم و فشــارهای درونــی و بیرونــی کــه بر 
ــب  ــا اغل ــن محدودیت ه ــرد. ای ــاره ک ــود، اش ــران وارد می ش رهب
ــت  ــد اهمی ــران بای ــه مدی ــرا ک ــد چ ــت را ســرکوب می کنن خالقی
ــی  ــد و راه حل های ــیابی کنن ــکالت را ارزش ــوة مش ــبی و بالق نس
ــتم  ــا سیس ــوند و ب ــوه می ش ــی بالق ــب منف ــه عواق ــر ب ــه منج ک
گســترده تر اهــداف و سیاســت های موجــود در حــّل مســائل 
ــی در  ــا غیرعمل ــوند و ی ــته می ش ــار گذاش ــد، کن ــی ندارن همخوان

ــوند )۲9(.  ــه می ش ــر گرفت نظ
ــة  ــه رابط ــرد ک ــری ک ــور نتیجه گی ــن ط ــو )۲0۱۴( )۳0( ای رانک
بیــن عملکــرد خالقانــه و اســترس پیچیــده اســت و بــه متغیرهــا 
گوناگونــی بســتگی دارد کــه شــامل ظرفیــت خالقیــت کلـّـی فــرد 

ــد.  ــت می کن ــه در آن فعالی ــت ک ــی اس و محیط
در همیــن راســتا می تــوان گفــت جنســیت گاهــی بــرای مدیــران 
جدیــد مشــکل ســاز می شــود. یافته هــا نشــان می دهنــد مدیــران 
ــن  ــا ای ــط کار ب ــن و محی ــای انجم ــن، اعض ــوی والدی زن از س
مشــکل مواجهــه می شــوند کــه ایــن افــراد انتظــار دارنــد مدیــران 
ــند.  ــت باش ــفید پوس ــی س ــن تر و مردان ــنی مس ــاظ س ــه لح ب
بنابرایــن مدیــران جدیــدی کــه بــا ایــن الگوهــا همخوانــی ندارنــد، 
بــا حمایــت از ســوی هیئــت موســس روبــرو نخواهند شــد. مدارس 
محیطــی هســتند کــه در آن تمایــالت متعارفــی از قبیــل تواضــع و 
ــوند.  ــراه می ش ــا تشــویق هم ــتند و ب ــندیده هس ــی پس وقت شناس
معلمــان دانش آموزانــی را ترجیــح می دهنــد کــه مســئول، معتبــر، 
قابــل اعتمــاد، خــوش نیــت، میانــه رو، منطقــی، عمل گــرا و ثابــت 
قــدم باشــند. تحقیقــات همچنیــن نشــان می دهنــد صفــات مربــوط 
بــه خالقیــت نــه تنهــا اغلــب نادیــده گرفتــه می شــوند، بلکــه بــا 
ــل  ــه دلی ــر ب ــن ام ــه ای ــوند. الیت ــراه می ش ــازات هم ــه و مج تنبی
ــب  ــان اغل ــت و معلم ــی اس ــرورش عموم ــوزش و پ ــت آم ماهی
ــه  ــدارد ک ــی ن ــد و تعجب ــر و کار دارن ــادی س ــای زی ــا گروه ه ب
دانش آموزانــی را ترجیــح دهنــد کــه بــه ســادگی بــه دســتورالعمل 
ــوند  ــت می ش ــد و هدای ــهولت می آموزن ــه س ــد، ب ــوش می دهن گ

 .)۳۲(
مدیــران مــدارس بــا محدودیــت هــا و فشــار هایــی روبــرو هســتند. 
از ایــن بیــن مــی تــوان بــه کمبــود منابــع زمانــی و مالــی، اهــداف 
ــی  ــی و بیرون ــای درون ــار ه ــای منظــم و فش ــار ه ــه، فش چندگان
ــران وارد مــی شــود، اشــاره کــرد. ایــن محدودیــت  ــر رهب کــه  ب
ــه  ــرا ک ــوند چ ــی ش ــراه م ــزی هم ــت گری ــا خالقی ــب ب ــا اغل ه

ــایی و ارزش  ــکالت را شناس ــبی مش ــت نس ــد اهمی ــران بای مدی
گــذاری کننــد و در طــی ایــن فراینــد راه حــل هایــی کــه منجــر 
بــه عواقــب منفــی بالقــوه مــی شــوند و بــا سیســتم جامــع اهــداف 
ــار  ــد، کن ــی ندارن ــاری حــل مســائل همخوان ــای ج و سیاســت ه
گذاشــته مــی شــوند و یــا غیــر عملــی در نظــر گرفتــه مــی شــوند 
)۲9(. ایــن یافتــه همچنیــن بــا نتایــج جارویــس )۲0۱۵( همخوانــی 
ــری  ــد همرنگــی بیشــتر و خطرپذی ــل دارن ــران تمای دارد کــه مدی
کمتــری داشــته باشــند و واگــذاری اختیــار یکــی از مؤلفــه هــای 
مقولــه محــوری رهبــری خــالق اســت و دادن اختیار عمــل و آزادی 
عمــل بــه مدیــران مــدارس از مهــم تریــن ابعــادی اســت کــه بــا 

محدودیــت هــا و موانعــی روبــرو مــی شــود. 
 در همیــن راســتا، نتایــج تحقیقــات رانکــو )۲0۱۴( )۳0( نشــان داده 
کــه رابطــه بیــن عملکــرد خالقانــه و فشــارهای محیطــی پیچیــده 
ــامل  ــه ش ــتگی دارد ک ــی بس ــای گوناگون ــر ه ــه متغی ــت و ب اس
ظرفیــت خالقیــت کّمــی فــرد و محیطــی اســت کــه در آن فعالیت 
مــی کنــد. نــوآوری یکــی از مهــم تریــن مشــخصه هایی اســت که 
در الگــو هــای پــرورش رهبــری خــالق مکــرراً مــورد تاکیــد قــرار 
مــی گیــرد و منظــور از بومــی ســازی در راهبــرد هــای عملکــردی 
رهبــری خــالق ایــن اســت کــه چالــش هــای پیــش روی مدیــران 
در مــدارس گوناگــون بــا یکدیگــر و همچنیــن مدیــران در ســطوح 
گوناگــون متفــاوت اســت. از دیگــر راهبردهــای عملکــردی  احترام 
ــای  ــاد فض ــی و ایج ــز آزاد اندیش ــوان  مراک ــه عن ــدارس ب ــه م ب
ــراد  ــه اف ــی ک ــی زمان ــه طــور کل ــی اشــاره شــده اســت. ب حمایت
در بافــت ســازمانی بــا کســانی رابطــه دارنــد کــه از درک و تعهــد 
برخــوردار هســتند و در ایجــاد موفقیــت و شــکوفایی یــاری رســان 
ــه  ــای خالقان ــارت ه ــری مه ــاد گی ــتند. ی ــده هس ــک کنن و کم
ــورت                      ــری ص ــد ت ــورت کارآم ــه ص ــالق ب ــر خ ــوی تفک و الگ

مــی گیــرد )۳۳(.

نتیجه گیری 
یافتــه هــا و نتایــج تحقیــق بیانگــر آن اســت کــه اســتقرار الگــوی 
رهبــری خــالق منــوط بــه تحقــق مقولــه هــا و عوامــل متعــددی 
ــی  ــی و فرع ــای اصل ــه ه ــاد و مقول ــی ابع ــور کل ــه ط ــت. ب اس
مــدل پــرورش رهبــری خــالق عبارتنــد از: کشــف چالــش هــای 
ــای  ــت ه ــی فعالی ــی، طراح ــای مدیریت ــاز ه ــخیص نی شغلی،تش
منحصــر بفــرد، بهبــود امــوزش و مــواد آموزشــی، دســت یابــی بــه 
ــد اســت عوامــل  ــج. امی ــز دادن نتای راه حــل هــا و بررســی و تمی
ــدارس و در  ــی درم ــای اصل ــوان فاکتوره ــه عن ــالق ب ــری خ رهب

ــه شــوند.  ــان در نظــر گرفت جهــت رشــد کــودکان و نوجوان
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سپاسگزاری
ــاری  از همــه کســانی کــه مــا را در ایــن پژوهــش راهنمایــی و ی

ــم. ــه تشــکر مــی کنی رســاندند، صمیمان
تائید اخالقی

پژوهــش مــروری حاضــر اقتبــاس از رســاله دکتــرا بــوده،  کــه پس 

از بررســی در معاونــت پژوهشــی داشــگاه عالمــه طباطبایی جلســه  
۴۲8 در تاریــخ  ۱۳9۴/07/۱۳ مصــوب گردید.
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