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ملخص: 
التعليم  ا�صرتاتيجية تطوير  االإداري يف  االإبداع  اإىل دور  للتعرف  الدرا�صة  جاءت هذه 
ال�صلطة  ب�صفته  للتعليم،  االأعلى  املجل�ص  عليها  االإ�رضاف  يتوىل  التي  قطر،  بدولة  العام 
التعليم  التعليمية والرتبوية بالدولة، وعن خطة تطوير  ال�صيا�صة  العليا امل�صوؤولة عن ر�صم 
الدرا�صة يف توفري املعلومات عن العوامل املوؤثرة  اأهمية  واالإ�رضاف على تنفيذها، وتكمن 
واملعرفة  الوعي  زيادة  على  والعمل  التعليم،  قطاع  يف  العاملني  يراها  كما  االإبداع،  يف 
اأهمية االإبداع االإداري ودوره يف حل امل�صكالت،  لدى القادة يف املوؤ�ص�صات التعليمية عن 
ومواجهة املعوقات والتحديات، ومعاجلة ال�صلبيات من اأجل حتقيق االأهداف مب�صتوى عال 

من الكفاءة والفاعلية. 
تقوم الدرا�صة على فر�صية مفادها اأن هناك عالقة ذات داللة اإح�صائية لالإبداع االإداري 
يف مبادرة تطوير التعليم العام بدولة قطر، وكذلك هناك فروق ذات داللة اإح�صائية لدى 
العاملني يف قطاع التعليم حول واقع االإبداع االإداري ومعوقاته، تبعًا لتباين خ�صائ�صهم 

ال�صخ�صية والوظيفية. 
اأن واقع االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم بدولة  اأهم نتائج الدرا�صة  كانت 
قطر من وجهة نظر العاملني فيه ب�صكل عام متو�صط، وذلك يرجع لتوافر عدد من اخل�صائ�ص 
االإبداع  لتفعيل  ال�صبل  اأهم  اأن  تبني  كما  فيه.  العاملني  لدى  االإبداعية  والقدرات  وال�صمات 
ور�صالتها  العليا  االإدارة  روؤية  يو�صح  الذي  ال�صامل  التخطيط  ت�صجيع  يف  كانت  االإداري 
واأهدافها. اأما بالن�صبة الأبرز املعوقات فكانت تتمثل يف اجلمود يف تنفيذ اللوائح والقوانني، 
�صنع  يف  املروؤو�صني  م�صاركة  وعدم  واالإبداع،  لالبتكار  التنظيمي  املناخ  مالءمة  وعدم 
القرارات واتخاذها، واالعتماد على التفكري النمطي يف اإجناز االأعمال. كما اأو�صحت النتائج 
اأن هناك فروق ذات داللة اإح�صائية بني متو�صطات ا�صتجابات اأفراد العينة حول اجتاهاتهم 

نحو واقع االإبداع االإداري، وفقًا ملتغريات العمر، وطبيعة الوظيفة، واملوؤهل العلمي. 
اأما اأهم التو�صيات فهي �رضورة االهتمام بتنمية املوارد الب�رضية، والرتكيز على اإعداد 
القيادات االإدارية على م�صتوى املجل�ص االأعلى للتعليم ب�صكل عام واملدار�ص امل�صتقلة ب�صكل 
خا�ص، والعمل على تعزيز اأهمية االإبداع من خالل تهيئة املناخ التنظيمي املنا�صب الذي 
ي�صهم يف تطور اأداء االأفراد، وينمي قدراتهم وتوجهاتهم االإبداعية، واأي�صا تدعيم م�صاركتهم 

يف �صنع واتخاذ القرارات. 
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Abstract: 
This research aimed to acknowledge the role of administrative innovation 

in the development of the general education strategy (Education for a New Era) 
in the state of Qatar, which is carried out by the Supreme Education Council 
– the highest authority responsible for the education sector. Accordingly, the 
research is important because it reveals the different aspects affecting the 
innovation process viewed by different employees in this sector. Moreover, 
the research is important because it determines the value of administrative 
innovation and its role in developing the sector as a whole; and how it is used 
to overcome the current obstacles that hinder the achievement of the desired 
results effectively and efficiently. 

Therefore, the researcher assumed that there is a statistical relation 
among different employees in viewing the positive and negative aspects of the 
role of administrative innovation in the general education initiative according 
to their personal and occupational differences. Based on this, the researcher 
used the descriptive analytical methodology through a social survey approach 
to obtain the results. 

The most significant results obtained from this research proved that 
administrative innovation exists to a certain extent in the Supreme Education 
Council in the state of Qatar. However, there are different ways to increase 
the role of administrative innovation in the council such as strategic planning 
that emphasizes the vision, and mission. 

The researcher recommended that we need human resource development 
and focus on the preparation of administrative leaders at the level of the 
Supreme Education Council in general and independent schools in particular, 
and to promote the importance of creativity by creating the appropriate 
regulatory environment which contributes to the development of individual 
performance and developing creative abilities and tendencies by strengthening 
their participation in decision- making. 
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 1:1 مقدمة:
اإن االإبداع ميثل ظاهرة اإن�صانية توؤدي ب�صاحبها دائما اإىل اخلروج من التفكري واملعرفة 
التقليدية اإىل االبتكار والتطوير والتجديد، مما ينتج عنه -بطبيعة احلال- اأفكار ونظريات 
وجتارب واأ�صاليب عمل جديدة ومتطورة ومقبولة ومنا�صبة لظروف املوؤ�ص�صات واإمكاناتها 
املتغريات  مع  والتفاعل  التكيف  على  ي�صاعد  مما  عام،  ب�صكل  واملجتمعات  خا�ص،  ب�صكل 
كافة وحت�صني االإنتاج وتطوير م�صتوى االأداء، وامل�صاركة يف اتخاذ القرارات املنا�صبة، ويف 
الوقت املنا�صب، بل اإيجاد طرق حديثة اإبداعية، ُتنبذ من خاللها االإجراءات التقليدية لتحقيق 

االأهداف بكفاءة وفاعلية ومواكبة التطور والتقدم يف املجاالت االإن�صانية كافة. 
جاءت  ولذلك  امل�صتمرة،  والتغريات  التحديات  مع  اأكرث  تزداد  االإبداع  اأهمية  ولعل 
العلمي  بالتطور  واملرتبطة  املتعددة،  بجوانبه  االإبداع  دور  يف  تبحث  التي  الدرا�صة،  هذه 
والتكنولوجي والرتبوي، واأثره يف حتقيق اأهداف قطاع التعليم وغاياته بدولة قطر مبختلف 
اأ�صلوب  ، والذي ي�صهد حتواًل كبرياً يف  العاليه(  موؤ�ص�صاته: )املدار�ص واجلامعات واملعاهد 
العملية التعليمية والرتبوية و�صيا�صاتها من خالل مبادرة »تعليم ملرحلة جديدة« من اأجل 
حتويل مدار�ص قطر اإىل نظام تعليمي وعاملي امل�صتوى يكفل اأف�صل تعليم ممكن الأبناء قطر 
اأنواع املعارف احلديثة واملتجددة، االأمر الذي  ملواكبة روح الع�رض، واالنفتاح على �صتى 
يتطلب جمموعة من اال�صرتاتيجيات واالإجراءات والعمليات وال�صلوكيات لتقبل هذا التغيري 
والتحول، وحت�صني املناخ العام لنجاحه، وتفعيل االإبداع االإداري لالرتقاء مب�صتوى االأداء. 

2:1 مشكلة الدراسة:
املوؤثرة  املتالحقة  التغريات  مع  للتجاوب  اأ�صا�صيًا  عاماًل  يعد  االإداري  االإبداع  اإن 
بيئة  توافر  يتطلب  الذي  التعليمي  النظام  يف  التطوير  وخطط  التنمية،  جوانب  جميع  على 
اإدارية ت�صجعه، وجتعل منه ظاهرة متاأ�صلة متجددة، لذا فقد لوحظ �صعف الوعي باالإبداع 
االإداري وتاأثريه على مبادرة تطوير التعليم العام ملرحلة تعليم جديدة ومواجهة امل�صكالت 
واملعوقات والتحديات التي قد تكون �صببًا يف اإعاقة م�صار التقدم والتطوير، وذلك من خالل 
االأ�صخا�ص  واإيجاد جمموعة  لت�صجيعه،  املنا�صبة  البيئة  واإيجاد  االإبداعي،  املنهج  توظيف 
الالزمة لتنميته وتطويره، ومن تلك املوؤ�ص�صات املجل�ص االأعلى للتعليم الذي يعد منظومة 
اإ�صرتاتيجية منهجية  الغايات واالأهداف مبا تتبناه من  اأ�صمى  ح�صارية حتمل يف طياتها 
اأجيال  وتخريج  قطر،  دولة  يف  التعليم  بنظام  االرتقاء  هدفها  املدى،  وطويلة  مدرو�صة، 

مت�صلحة باملهارات العلمية، وقادرة على الوفاء باحتياجات الدولة و�صوق العمل. 
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يف �صوء ذلك كان حر�ص البحث على درا�صة واقع االإبداع االإداري يف مبادرة تطوير 
التعليم العام بدولة قطر باإ�رضاف املجل�ص االأعلى للتعليم للتعرف اإىل مدى تاأثريه يف حتقيق 

التطوير والتغيري املطلوبني يف اأ�صاليب التعليم و�صيا�صاته للمرحلة اجلديدة. 
ومما �سبق ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة يف الت�ساوؤلت الآتية: 

العــام  التعلـــيم  تطوير  ا�صـــرتاتيجية  االإداري يف  االإبـداع  دور  »ما  االول:  ال�صوؤال  ● 
)مبـــادرة تعلـــيم ملرحلة جديدة( بدولة قطر؟« 

ال�صوؤال الثاين: وهو »ما جوانب االإبداع االإداري، كما يراها العاملون يف املجل�ص  ● 
االأعلى للتعليم يف دولة قطر وما هي اأ�صاليب تطويرها؟«

ال�صوؤال الثالث: »ما تاأثري االإبداع االإداري على مبادرة التعليم العام )تعليم ملرحلة  ● 
جديدة( يف دولة قطر؟« 

3:1 فرضيات الدراسة: 
تقوم الدرا�سة على فر�سيتني هما: 

اأن هناك عالقة ذات داللة معنوية لالإبداع االإداري يف مبادرة تطوير التعليم العام  ♦ 
)تعليم ملرحلة جديدة( بدولة قطر. 

التعليم حول معوقات  العاملني يف قطاع  لدى  اإح�صائية  هناك فروق ذات داللة  ♦ 
الوظيفة  وطبيعة  )العمر  والوظيفية:  ال�صخ�صية  خ�صائ�صهم  لتباين  تبعًا  االإداري،  االإبداع 

واملوؤهل العلمي و�صنوات اخلربة ونوع اجلن�ص واحلالة االجتماعية( . 

4:1 أهداف الدراسة: 
ت�سعى الباحثتان من خالل هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل: 

جديدة(  ملرحلة  )تعليم  العام  التعليم  تطوير  مبادرة  يف  االإداري  االإبداع  جوانب  ♦ 
بدولة قطر. 

�صبل تفعيل االإبداع االإداري وتطويره يف مبادرة تطوير التعليم العام.  ♦ 

معوقات االإبداع االإداري يف مبادرة تطوير التعليم العام بدولة قطر من وجهة نظر  ♦ 
العاملني يف هذا القطاع. 

مدى التباين يف وجهات نظر املبحوثني واآرائهم جتاه معوقات االإبداع االإداري يف  ♦ 
مبادرة تطوير التعليم العام بدولة قطر بتباين خ�صائ�صهم ال�صخ�صية والوظيفية. 
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5:1 أهمية الدراسة: 
اإىل واقع االإبداع  اإ�صهامها العلمي والنظري يف التعرف  الدرا�صة يف  اأهمية هذه  تربز 
االإداري يف مبادرة تطوير التعليم العام بدولة قطر، ومدى تاأثريه املبا�رض على جناح هذه 

املبادرة، بل البحث عن اأ�صاليب تطويرها. 
كما تربز االأهمية كذلك يف توفري املعلومات عن العوامل املوؤثرة يف االإبداع كما يراها 
العاملون يف قطاع التعليم، والعمل على زيادة الوعي واملعرفة لدى القادة يف املوؤ�ص�صات 
املعـوقات  ومواجهـة  امل�صــكالت  حل  فــي  ودوره  االإداري  االإبداع  اأهمية  عن  التعليمية 
اأجل  املنا�صب من  الوقت  املنا�صبة ويف  القرارات  ال�صلبيات واتخاذ  والتحــديات، ومعاجلة 

حتقيق االأهداف مب�صتوى عال من الكفاءة والفاعلية. 

6:1 منهج الدراسة: 
امل�صح االجتماعي  التحليلي عن طريق مدخل  الو�صفي  الباحثتان املنهج  ا�صتخدمت 
عليهم  ا�صتبانة  وُطبقت  البحث،  جمتمع  من  ع�صوائية  عينة  اأُخذت  حيث  العينة،  بطريقة 
وتاأكدت الباحثتان من �صدق الظاهرة لهذه اال�صتبانة، وكذلك ات�صاقه الداخلي وثباته، وبعد 
ذلك ا�صتخدمت احلزمة االإح�صائية للعلوم االجتماعية SPSS لتحليل البيانات وا�صتخال�ص 
النتائج، ومن ثم تف�صريها والو�صول اإىل ا�صتنتاجات قد ت�صهم يف حت�صني الواقع وتطويره. 

7:1 مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها: 
ت�سمنت الدرا�سة عدداً من امل�سطلحات الرئي�سة التي ينبغي حتديدها، وهي: 

الإبداع:  ◄ 
اخرتعه،  اأي  وابتدعه،  ال�صيء  واأبدع  اأبدع،  الفعل  م�صتق من  اللغة: م�صدر  االإبداع يف 
قال تعاىل: )اهلل بديع ال�صموات واالأر�ص( اأي مبتدعها، واأبدع ال�صيء وابتدعه اإذا ا�صتخرجه 
واأحدثه )ابن منظور، 1994م، �ص �ص982- 983( . ويعرف االإبداع ا�صطالحا باأنه: قدرة 
الفرد على االإنتاج اإنتاجا يتميز باأكرب قدر من الطالقة الفكرية واملرونة التلقائية، واالأ�صالة، 

والتداعيات البعيدة، وذلك كا�صتجابة مل�صكلة اأو موقف مثري )خري اهلل، 1981م( . 
ويق�سد بالإبداع الإداري يف هذه الدرا�سة: 

قدرة االأفراد العاملني من معلمني وموظفني اإداريني وقيادات اإدارية باملجل�ص االأعلى 
والذهنية  العقلية  والقدرات  احلديثة  التفكري  اأ�صاليب  ا�صتخدام  على  قطر  دولة  يف  للتعليم 
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واملهارات االإبداعية يف ابتكار، واإيجاد طرق واأ�صاليب جديدة ت�صهم يف رفع االأداء االإداري 
وتنميته وزيادة فعاليته يف ا�صرتاتيجية تطوير التعليم العام. 

التطوير:  ◄ 
تقوميية  ودرا�صات  وبيانات  معلومات  على  املعتمد  املخطط  التغري  ذلك  به  نق�صد 
واأهداف ا�صرتاتيجية ي�صعى النظام التعليمي اإىل اإحداثها، ومتر حركة التطوير بثالث مراحل: 
»اإحداث  هو:  للتطوير،  ال�صائد  والتعريف  التقومي.  اإعادة  ثم  والتطوير  والتخطيط،  التقومي، 
تغيريات بهدف الو�صول بال�صيء املطور اإىل اأح�صن �صورة ليوؤدي الغر�ص املطلوب بكفاءة 
تامة، ويحقق كل االأهداف املن�صودة منه على اأمت وجه، وبطريقة اقت�صادية يف الوقت واجلهد، 

وهو ما ي�صتدعي تغيرياً يف �صكل ال�صيء املراد تطويره« )الوكيل، 1982م، �ص13( . 
ال�سرتاتيجية:  ◄ 

اال�صرتاتيجية لفظة ا�صتخدمت اأ�صال يف احلياة الع�صكرية وتطورت دالالتها فيها حتى 
االحتماالت  وح�صاب  ال�صعبة،  الظروف  مواجهة  يف  الع�صكرية  القيادة  فن  تعني  اأ�صبحت 
وهو  »التكتيك«  تتميز عن  لها، وهي  املنا�صبة  الرئي�صية  الو�صائل  واختيار  فيها،  املختلفة 
االأفكار  »جمموعة  هي  فاال�صرتاتيجية  معركة.  بعد  معركة  املتفرقة  املعارك  اإدارة  فن 
واملبادىء التي تتناول ميدانًا من ميادين الن�صاط االإن�صاين ب�صورة �صاملة متكاملة. وتكون 
اإحداث تغيريات فيه،  العمل ومتطلباته واجتاهات م�صاراته بق�صد  ذات داللة على و�صائل 
و�صوال اإىل اأهداف حمدودة« )املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 1979م، �ص �ص                        
متعددة  احتماالت  االعتبار  بعني  تاأخذ  فاإنها  بامل�صتقبل  معنية  دامت  وما   .  )30  -29
الإحداثه، فتنطوي على قابلية للتعديل وفقا ملقت�صياته، وهي تقع و�صطًا بني ال�صيا�صة وبني 
اخلطة، واال�صرتاتيجية -لهذه الدالالت- من املفاهيم التي اأ�صبحت ت�صتعمل يف الدرا�صات 

املعنية باأ�صاليب التخطيط والتدبري والتنظيم. 
مبادرة تعليم ملرحلة جديدة:  ◄ 

على  ومبنية  عاملية،  منهجية  معايري  على  مبني  حديث  تعليمي  نظام  بناء  هي 
ا�صرتاتيجية منتظمة معتمدة على خمرجات، وتت�صمن اخلطوات االآتية: 

الرقابة والتقومي املو�صوعي الأداء الطلبة واملدار�ص.  - 

والتنوع وفق معايري منهجية  االإبداع  ت�صجع على  مدار�ص جديدة ممولة حكوميًا  - 
متينة. 

تدرج مرحلي يف التنفيذ من اأجل بناء القدرات والطاقات الوطنية.  - 

تقومي م�صتمر ل�صمان اجلودة.  - 
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املجل�س الأعلى للتعليم:  ◄ 
هو اأعلى هيئة م�صوؤولة عن التعليم يف دولة قطر، ويعد االإ�رضاف على مبادرة تطوير 
التعليم جزءاً اأ�صا�صيًا من م�صوؤولياته، حيث يقوم املجل�ص بر�صم ال�صيا�صة التعليمية لدولة قطر. 
كما ي�رضف على عملية تطوير التعليم واأعمال هيئتي التعليم والتقومي ويعتمد ميزانياتهما 

ويعني مديريهما. كما ي�صدق املجل�ص على عقود املدار�ص امل�صتقلة. 
املدار�س امل�ستقلة:  ◄ 

ت�صجيع  على  فكرتها  تقوم  واإداريًا،  اأكادمييًا  وم�صتقلة  حكوميًا  ممولة  مدار�ص  هي 
االإبداع  اأف�صل �صبل  ابتكار  القائمني عليها من مديرين ومعلمني واأ�صحاب تراخي�ص على 
واالبتكار يف توجههم التعليمي، ويف ت�صميم املناهج وفقا للمعايري اجلديدة، وحتديد اأهداف 
التدري�ص املنا�صبة، وحتت املتابعة امل�صتمرة  التكنولوجيا، وتبني طرق  املدر�صة، واإدخال 
من قبل املجل�ص االأعلى للتعليم، وتهدف هذه املدار�ص اإىل خلق بيئة تعليمية عالية امل�صتوى 
اأ�رضهم  للطالب وتطلعات  الفردية  االحتياجات  تلبي  التي  التدري�ص  اأ�صاليب  اأف�صل  توظف 

وجمتمعهم. 

2. املبحث الثاني:

إطار نظري لإلبداع:

1:2 مفهوم اإلبداع: 

يعرف املفكر جيلفورد Guilford االإبداع باأنه عبارة عن: »�صمات ا�صتعدادية ت�صمن 
امل�صــكلة  تعـريف  واإعادة  للم�صكالت  واحل�صا�صية  واالأ�صالة  واملرونة  التفكري  يف  الطالقة 
اأن يتوافر معها عدد من  اأن االإبداع »يعد قدرات عقلية البد  واإي�صاحـها وتف�صيلها«، واأكد 
العوامل الدافعة عند الفرد مثل امليل نحو التفكري املطلق، وحتمل الغمو�ص، واأي�صا عدد من 
العوامل االنفعالية مثل الثقة بالنف�ص، واالكتفاء الذاتي، وامليل للمخاطرة، واال�صتقالل يف 

 . )Guilford, 1986,p. 18( »التفكري

2:2 عناصر اإلبداع: 

اتفق اأغلب الباحثني والكتاب على حتديد عنا�رض اأو مكونات اأ�صا�صية للقدرة االإبداعية، 
املنظمات،  اأو  اجلماعات  اأو  االأفراد  لدى  �صواء  االإبداعي  التفكري  وراء  تقف  التي  تلك  وهي 
والهويدي،  )جمل   ، �ص130(  1985م،  )املن�صور،  ومنهم  الباحثني،  اأغلب  تناول  ولقد 
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2003م، �ص90( ، )الطيب، 1989م، �ص53( يف درا�صاتهم العنا�رش الآتية لالإبداع وهي               
ما ياأتي: 

الطالقة: تعني القدرة على اإنتاج عدد كبريمن القيم واالأفكار يف وحدة زمنية معينة  ♦ 
وت�صكل كل خطوة متكاملة نقطة بدء جديدة يف معاجلة امل�صاكل. 

املرونة: وتعني قدرة الفرد على التفكري يف اأكرث من اجتاه، كما تعني قدرة الفرد  ♦ 
على التغري ب�صهولة من موقف اإىل موقف اآخر. 

اإىل ما وراء املبا�رض  االأ�صالة: هي التميز يف التفكري والندرة والقدرة على النفاذ  ♦ 
واملاألوف من االأفكار واالأ�صاليب، فال�صخ�ص املبدع هو ذو تفكري اأ�صيل اأي اأنه ال يكرر اأفكار 

املحيطني به. وتعدُّ هذه اخلا�صية من اأكرث اخل�صائ�ص ارتباطا بالتفكري االإبداعي. 
التحليل: ويعني قدرة الفرد على حتليل الكل اإىل عنا�رضه االأ�صا�صية، لذلك يو�صف  ♦ 
الفرد الذي عنده القدرة على التحليل باأنه الفرد ذو القدرة على التعرف اإىل تفا�صيل ال�صيء 
واأجزائه �صواء اأكان فكرة اأم عماًل. وبالتايل تفتيت اأي عمل جديد اإىل وحدات ب�صيطة ليعاد 

تنظيمها وفهم العالقات التي تربط بينها. 
الرتكيب: ويعني قدرة الفرد على تركيب العنا�رض، وذلك لتكوين ال�صيء املتكامل،  ♦ 
ويو�صف الفرد الذي يتمتع بقدرة الرتكيب باأنه الفرد الذي لديه القدرة على اإ�صافة االأجزاء 
اأو التف�صيالت اإىل بع�صها، ليظهر ال�صيء على �صورته املتكاملة، �صواء اأكان �صورة اأو فكرة 

اأو عمال. 
االحتفاظ باالجتاه والقدرة على موا�صلته: ويعني قدرة الفرد على تركيز انتباهه  ♦ 
يف امل�صكلة دون اأن يكون للم�صتتات تاأثري عل تفكريه، مبعنى اأن ي�صتطيع تركيز انتباهه يف 
امل�صكلة، وان تفاعله مع امل�صكلة يكون اأقوى من املوؤثرات اخلارجية، مما يقوي من فر�ص 

النجاح يف الو�صول اإىل احلل ال�صحيح. 
وحتديد  واكت�صافها  امل�صكالت  اإيجاد  على  القدرة  وهي  للم�صكالت:  احل�صا�صية  ♦ 
املعلومات الناق�صة والعيوب فيها، وطرح الت�صاوؤالت اجليدة لتوقع ما ميكن اأن يرتتب على 

ممار�صتها. 
وتعريفها، وكذلك  االأ�صا�صية  امل�صكلة  ويعني حتديد  امل�صكالت وحتديدها:  تعريف  ♦ 

تعريف وحتديد امل�صكالت الفرعية. 
التقومي: وتعني القدرة على معرفة االأف�صل من االأفكار اأو االإنتاج اأو حل امل�صكالت.  ♦ 

وترتبط القدرة على التقييم كاإحدى مهارات التفكري االإبداعي مبفهوم اجلودة عند الفرد. 
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التنبوؤ: وهي قدرة الفرد على توقع النتائج واحللول ♦ املتقدمة والبدائل املمكنة. 
واالرتباط  العالقة  ذات  العوامل  معرفة  على  الفرد  قدرة  وهي  املنطقي:  التفكري  ♦ 

بامل�صكلة.
يف  مت�صل�صل  ب�صكل  االنتقال  يعني  كما  بامل�صكلة،  ارتباط  لها  لي�ص  التي  والعوامل 

خطوات حل امل�صكلة والو�صول اإىل نتائج ذات ت�صل�صل وات�صاق منطقي. 
3:2 خصائص الفرد املبدع:

النحو  على  املبدع  الفرد  خ�صائ�ص   Kreitner & Kinicki يقرتح  االإطار،  هذا  ويف 
االآتي: 

املعرفة: يحتاج الفرد وقتا كبرياً الإتقان االأ�صياء يف جمال تخ�ص�صه.  ♦ 

عملية  منطق  على  يوؤكد  اأخرى  جهة  من  بدوره  والذي  االإبداع،  يعوق  قد  التعليم:  ♦ 
االإبداع حال انخفا�ص م�صتوى التعليم. 

الذكاء: املبدع لي�ص �رضوريا اأن يكون ذكاوؤه عاليا ولكن البد اأن يكون لديه قدرات  ♦ 
بالكلمات، وبلورة  ولي�ص  بال�صور،  والتفكري  بينها،  واإيجاد عالقة  االأ�صياء،  فكرية لرتكيب 

املعلومات. 
والدافعية،  واملثابرة،  واال�صتقاللية،  املخاطرة،  بروح  املبدع  يت�صف  ال�صخ�صية:  ♦ 
واالنفتاح على ما هو جديد، والقدرة على الت�صامح، والُفكاهة، واأحيانا يكون من ال�صعب 

التعامل معه. 
الطفولة: الفرد املبدع تتميز طفولته بالتنويع، وغالبا يكون قد واجه ا�صطرابات  ♦ 

عائلية واأو�صاعا اقت�صادية �صعبة. 
العادات االجتماعية: املبدع منفتح على االآخرين، فهو لي�ص منطويًا على نف�صه، بل  ♦ 

 . )Kreitner and Kinicki, 1992, p. 580( .مييل اإىل التفاعل، وتبادل االآراء مع االآخرين
فاإنهم  مبدعني،  يكونوا  لكي  املوظفني  اأن  اإىل   )Scott 1995, PP68- 69( وي�صري 
بحاجة اإىل اال�صتقاللية، وبحاجة الأن يكونوا واثقني من اأن االإدارة �صوف لن تقيد حماوالتهم 

االإبداعية، و�صوف متنحهم الوقت الكايف ل�صياغة واختبار فر�صياتهم. 
4:2 مستويات اإلبداع: 

لالإبداع االإداري م�صتويات تعرب عن مدى قدرة االإداري املبدع وفعاليته وقدرته على 
اال�صتنباط واال�صتنتاج والتحليل والربط بني العالقات، فكل م�صتوى يعرب عن قدرة املبدع 

ومدى ن�صجه. 
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وقد �سنف تايلور )Taylor, 1959( الإبداع اإىل خم�س م�ستويات هي: 
اأو  اأو تطوير ناجت بغ�ص النظر عن نوعيته  االإبداع التعبريي: ويعني تطوير فكرة،  ♦ 

جودته، مثل كتابة طفل لق�صة اأو عمل لوحة فنية.  )جمل والهويدي، 2003، �ص89( . 
االإبداع املنتج: ي�صري هذا امل�صتوى من االإبداع اإىل قدرة االإداري على التو�صل لنواجت  ♦ 
من الطراز االأول، بدون وجود �صواهد قوية على العفوية املعربة عن هذه النواجت، كتطوير اآلة 

مو�صيقية معروفة )جروان، 2002م، �ص65( . 
االإبداع االبتكاري: يتطلب هذا النوع من االإبداع املرونة يف اإدراك عالقات جديدة  ♦ 
غري ماألوفة بني اأجزاء منف�صلة موجودة من قبل، وحماولة ربط اأكرث من جمال للعلم مع 
بع�صها بع�صًا، اأو دمج معلومات قد تبدو غري مرتابطة بهدف احل�صول على �صيء جديد ذي 
فكرة  املدير  ربط  احلال يف حماولة  كما هو  الرتكيب،  العملية  وت�صمى هذه  ومعنى،  قيمة 
اأو  الرقابة  يف  ا�صتخدامه  ميكن  معني  ريا�صي  منوذج  لتقدمي  الريا�صي  الفكر  مع  االإداري 

حت�صني االإنتاجية )ال�صويدان والعدلوين، 2004م، �ص31( . 
االإبداع التجديدي: ويعني قدرة الفرد على اخرتاق مدار�ص اأو نظريات اأو قوانني اأو  ♦ 
مبادىء وتقدمي اإ�صافات جديدة، مثل االإ�صافات التي قدمها رذرفورد على منوذج يور يف 

الذرة. 
اأو  جديد  افرتا�ص  اأو  نظرية  اإىل  الو�صول  الفرد  قدرة  ويعني  التخيلي:  االإبداع  ♦ 
الين�صتاين.  الن�صبية  النظرية  اأو  نيوتن  قوانني  يف  ذلك  ويتمثل  جديد  قانون  اإىل  الو�صول 

)جمل والهويدي، 2003، �ص89( . 

5:2 مراحل اإلبداع اإلداري: 

متر عملية االإبداع مبراحل عدة حتى تكتمل وتظهر ب�صورتها املو�صوعية. ويذكر وال�س 
تتكون  متعددة  مبراحل  متر  الإبداع  عملية  اأن   Wallas & Marksberry ومارك�سربي 
اإىل  االأوىل  املرحلة  من  املبدع  الفرد  ينتقل  قد  انه  يوؤكدان  كما  االإبداعية،  الفكرة  خاللها 
املرحلة االأخرية اأثناء تكوين الفكرة االإبداعية دون املرور ببقية املراحل )جمل والهويدي، 

2003، �ص92( . 
املرحلة التح�صريية: متثل مرحلة اال�صتعداد امل�صبق لالإبداع من حيث العمل على  ♦ 
كما  بامل�صكلة،  املرتبطة  والبيانات  املعلومات  وبالتايل جمع  لالأفراد،  والتحفيز  التن�صيط 
اأف�صل،  ب�صكل  امل�صكلة  فهم  يف  ذلك  يفيد  وقد  عنا�رضها،  وفهم  امل�صكلة  حتديد  تت�صمن 
عالقة،  لها  التي  اجلزئيات  بتلك  ترتبط  التي  والعالقات  امل�صكلة  جزئيات  اإىل  والتعرف 
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)حرمي،  واإفرازه  االإبداعي  التفكري  من  جديد  منط  ممار�صة  على  للعمل  الفرد  لها  ويحتاج 
1997م، �ص467( . 

مرحلة احل�صانة: وهي مرحلة تفاعل تلك املعلومات والبيانات يف العقل الباطن  ♦ 

للمبدع. ويف هذه املرحلة يكون ال�صخ�ص املبدع خاماًل، وال يظهر اأي ن�صاط فكري يذكر، 
االأفكار  من  ويتخل�ص  بامل�صكلة،  عالقة  لها  التي  املعلومات  كل  العقل  ي�صتوعب  وفيها 
واملعلومات التي لي�ص لها عالقة، كما يكون اخليال ن�صيطًا يف هذه املرحلة، ويكون الفرد 
املبدع قلقًا ومتوتراً، وقد اأطلق على هذه املرحلة ا�صم مرحلة املخا�ص ملا ي�صاحبها من 

توترات نف�صية وتقلبات مزاجية. )جمل والهويدي، 2003م، �ص92( . 
مرحلة االإيحاء واالإلهام: وهنا يظهر الفكر اجلديد على �صكل اإنارة ذات ملعان تنبه  ♦ 

الفرد املبدع مما يجعله يف حالة اكت�صاف بعد اإمتام عملية االإيحاء، حيث يتحرك تدريجيًا 
ليحرك حالة اليقظة واالنتباه عند الفرد املبدع كي ي�صتطيع تقدمي �صيء بعد مرحلة الن�صوج 

)اللوزي، 1999م، �ص293( . 
مرحلة التحقيق وامل�صداقية: وهي املرحلة التي جُترب فيها الفكرة اجلديدة التي  ♦ 

تو�صل اإليها املبدع وُتخترب. ويف�صل اأن يجرب كل مبدع فكرته قبل اأن يعلنها، واأن يتاأكد 
من �صحتها، كما على ال�صخ�ص املبدع اأن يتوقع النقد من االآخرين، واأال ي�صتبعد ظهور ما 

ينق�ص فكرته اأو نظريته يف زمن ما ويف مكان ما. )جمل والهويدي، 2003م، �ص93( . 

6:2 أساليب تنمية اإلبداع اإلداري: 

هناك العديد من االأ�صاليب والطرق التي ميكن اعتمادها من قبل املنظمات خللق احلالة 
االإبداعية اأو لتطوير املوجود منها، وتختلف من منظمة الأخرى ح�صب طبيعة عمل املنظمة 

واإنتاجها واأهدافها الق�صرية والطويلة املدى. 
ومن اأكرث الأ�ساليب �سيوعا لتنمية ال�سلوك الإبداعي ما ياأتي: 

اأكرب  االأ�صلوب هو حماولة احل�صول على  الهدف من هذا  الذهني:  الع�صف  اأ�صلوب  ♦ 

عدد من االأفكار االإبداعية يف ظل بيئة ت�صجع على ذلك، وتت�صمن العملية جميع اأفراد فريق 
التح�صني )توفيق، 2003م، �ص328( . 

حلل  واملمكنة  املختلفة  البدائل  حتديد  على  الطريقة  هذه  تقوم  دلفي:  اأ�صلوب  ♦ 

امل�صكالت، ومناق�صتها غيابيا يف اجتماع اأع�صاء )خرباء( غري موجودين وجها لوجه واإمنا 
يتم ذلك عن بعد. 
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امل�صكالت املنظمية،  لت�صخي�ص  االأ�صلوب  ي�صتعمل هذا  اال�صمية:  اأ�صلوب املجموعة  ♦ 
االأفراد تعمل يف  »ا�صمية« على جماعة من  لها، ويطلق م�صطلح  االإبداعية  واإيجاد احللول 
ح�صور م�صرتك، وبدون التفاعل مع اأع�صائها، ويرتاوح عدد اأفراد اجلماعة عادة ما بني )6- 
9( اأفراد يجل�صون حول طاولة، وعندما تطرح امل�صكلة يطلب من كل فرد كتابة احلل على 
بطاقة، دون املناق�صة مع غريه، وذلك بهدف خلق ال�صغط االإبداعي حيث يالحظ كل منهم 
االآخرين وهم ي�صجلون املقرتحات للم�صكلة، ويندفعون لطرح احللول. ثم يطلب منهم مقرر 
اجلل�صة قراءة مقرتحاتهم ويقوم بت�صجيلها على لوحة اأو ورقة كبرية معلقة اأمامهم، دون 
اإطالق اأية اأحكام اأو تعليقات من قبل اأفراد اجلماعة، اأثناء عملية الت�صجيل، وبعد ذلك تتاح 
الفر�صة ملناق�صة املقرتحات، والدفاع عنها، اأو مهاجمة اآراء االآخرين، ويف نهاية اجلل�صة 

يجري ت�صويت �رضي الختيار اأف�صل البدائل )ال�صماع، وحمود، 2000م، �ص424( . 
اأ�صلوب التحليل الت�صكيلي: ي�صتهدف هذا االأ�صلوب ح�رض العنا�رض املكونة للم�صكلة،  ♦ 
مع �صياغتها يف �صورة خريطة ت�صكيلية، مل�صاعدة االأفراد على ربط العنا�رض واخل�صائ�ص 
اإىل حل لها، ويجري الرتتيب تبعًا لهذه الطريقة باأن  اأجل الو�صول  امل�صرتكة للم�صكلة من 
نعطي للمتدرب امل�صكلة يف �صورة األفاظ عامة، ثم حتلل االأبعاد وتو�صع يف �صكل خريطة 
لهذه  امل�صرتكة  واخل�صائ�ص  للم�صكلة  املختلفة  االأجزاء  روؤية  يف  املتدرب  ويبداأ  ت�صكيلية 
االأجزاء، ثم يجري نوعًا من التكوين اأو الربجمة الذي يق�صم االأجزاء املتفقة يف اخل�صائ�ص، 
)ال�صرييف،              الطريقة  بهذه  كثرية  حلول  اإىل  التو�صل  ميكن  ثم  ومن  واحلجم،  اللون  مثل 

2003، �ص59( . 
االأ�صاليب  اأحد  الدرا�صات امليدانية  العمل: تعد  الدرا�صات امليدانية وبحوث  اأ�صلوب  ♦ 
ال�رضورية لتنمية االإبداع االإداري من خالل درا�صات امل�صح االجتماعي ال�صامل اأو بطريقة 
من  مزيدا  لالإدارة  توفر  التي  النظم  حتليل  اأ�صلوب  خالل  من  اأو  احلالة،  درا�صة  اأو  العينة 
التعرف  االأن�صب، ف�صال عن  البدائل  امل�صكالت و�صياغة  ت�صاعد يف حتديد  التي  املعلومات 

 . )Jahns, 1996, p574- 576( على اآراء العاملني فـي منط االإ�رضاف والقيادة االإدارية
اأ�صلوب التوفيق بني االأ�صتات: وتتلخ�ص هذه الطريقة يف قيام قائد املناق�صة بعر�ص  ♦ 
م�صكلة ب�صكل منفرد على جماعة من االأفراد عر�صًا وافيًا، ثم يحدد القائد املحور الرئي�صي 
اأفكارهم  االأع�صاء  ويطرح  ب�صاأنه،  اأفكارهم  يعر�صوا  اأن  امل�صاركني  من  ويطلب  للم�صكلة، 
من خالل ا�صتخدام اأ�صاليب التمثيل وتقم�ص ال�صخ�صيات وا�صتخدام الرموز، بو�صفها حياًل 
عملية متكن الفرد من النظر اإىل امل�صكالت بطريقة جديدة، ويوؤدي هذا بدوره اإىل بلوغ روؤية 
جديدة للم�صكلة ويهيئ املناخ ال�رضوري للن�صاط االإبداعي، وت�صتخدم هذه الطريقة يف بحث 

امل�صكالت املركبة واملعقدة التي تواجه االإدارة العليا وحّلها )توفيق، د. ت، �ص18( . 
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اأ�صلوب اإدارة امل�رضوع اأو امل�صفوفة التنظيمية: يقوم هذا االأ�صلوب على بناء وحدة  ♦ 
ات حمددة. وي�صهم  ع�صوية اأو فريق عمل يتمتع بدرجة كبرية من اال�صتقاللية الإجناز مهمَّ
هذا االأ�صلوب يف زيادة درجة امل�صاركة الفعلية للعاملني يف اإدارة امل�رضوع عن طريق اإيجاد 
املناخ االإيجابي املالئم للعمل من خالل احلوار الهادف والدعم املتبادل وتاأمني التفاعل 

والتوافق بني الن�صاطات )الطيب، 1989م، �ص 21( . 
اأ�صلوب لعب االأدوار: اأحد اأ�صاليب التدريب املتقدمة التي ت�صاعد املتدربني على تفهم  ♦ 
كافة املوؤثرات التي ت�صكل �صلوك الفرد يف التنظيم من خالل املواقف التي تعرب عن م�صكالت 

عملية واقعية )ف�صل اهلل، 1982م، �ص 124( . 
3- عينة الدراسة و االطار العملي هلا: 

دولة  يف  جديدة«  ملرحلة  تعليم  »مبادرة  العام  التعليم  تطوير  إسرتاتيجية  عن  نبذة   1:3
قطر: 

اإن االإن�صان القطري هو الهدف والو�صيلة لدولة قطر. واإن اإمكاناتها الفكرية واالإن�صانية 
هي التي �صت�صمن لها اال�صتمرارية يف النمو والتطوير واالزدهار، لذلك فاإن البوادر االأويل 
العام يف قطر بداأت منذ ب�صع �صنوات مع برنامج املدار�ص املطورة،  التعليم  خلطة تطوير 
اأنها لي�صت  اأ�صارت )Franke( بخ�صو�ص م�صاألة االإ�صالح التعليمي يف دولة قطر اإىل  ولقد 
م�صاألة اإ�صالح وح�صب، بل اإنها عملية تطوير �صاملة للهيكل والفكر التعليمي، وتغيري للقيم 
واملعتقدات واملمار�صات الرتبوية ال�صائدة، ومن املهم اأن نعي باأن التطوير ي�صتغرق وقتا 
النظام  اأجريت علي  التي  الدرا�صات  وبتحليل نتائج   )Franke, 2008, p21( لي�ص بالقليل 
اآليات التطوير والتغيري نحو االأف�صل، واأن خمرجات هذا  التعليمي احلايل اأثبتت حمدودية 
ال  اأنها  عن  ف�صال  اأمورهم،  الأولياء  اأو  للطلبة  بالن�صبة  بالغر�ص  تفي  ال  اأ�صبحت  النظام 

تتما�صى مع متطلبات التنمية. 
ب�صفته   2002 لعام   37 رقم  بقانون  اأمريي  مبر�صوم  للتعليم  االأعلى  املجل�ص  اأن�صئ 
التعليمية والرتبوية بالدولة، وعن خطة تطوير  ال�صيا�صة  العليا امل�صوؤولة عن ر�صم  ال�صلطة 

التعليم واالإ�رضاف على تنفيذها )اإبراهيم، 2004(.
يعمل حتت مظلة املجل�ص حاليًا ثالث هيئات تنفيذية هي: 

امل�صتقلة  املدار�ص  اإن�صاء  دعم  عن  امل�صئولة  اجلهة  وهي  التعليم: ●  هيئة  اأواًل- 
واالإ�رضاف على اأدائها. حيث اإنها تخت�ص بتحقيق اجلودة يف التعليم. 

املقننة  االختبارات  وتطوير  باإجراء  املخولة  اجلهة  وهي  التقومي: ●  هيئة  ثانيًا- 
ومراقبة اأداء الطلبة واملدار�ص. حيث اإن تركز معظم حماوالت تطوير التعليم على اجلوانب 

االإدارية واملناهج على عن�رض مهم وهو التقومي. 
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: وهي اجلهة امل�صئولة عن اإر�صاد الطلبة حول اخليارات  ثالثًا- هيئة التعليم العايل ●
املهنية والوظيفية وخيارات فر�ص التعليم العايل يف دولة قطر وخارجها، اإ�صافة اإىل اإدارة 
برامج املنح والبعثات الدرا�صية لاللتحاق باأف�صل اجلامعات يف العامل. ويف عام 2003م، 
»تعليم ملرحلة جديدة«.  بـ  العام عرفت  التعليم  لتطوير  مبادرة طموحة  قطر  دولة  اأطلقت 

وخالل اأربع �صنوات من الزمان )املجل�ص االأعلى للتعليم، 2007م( . 

2:3 جمتمع الدراسة: 

ويتكون جمتمع الدرا�صة هنا من العاملني يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر من 
معلمني واإداريني ومديرين وقيادات اإدارية عليا باملجل�ص والبالغ عددهم )2969( موظفًا 
من معلمني واإداريني ومديرين وقيادات عليا، وقد ُحدِّد جمتمع البحث يف هذه الدرا�صة لي�صمل 
اأجل  من  املجل�ص  يف  االإدارية  امل�صتويات  خمتلف  يف  العاملني  من  املختلفة  الفئات  هذه 
الك�صف عن جوانب االإبداع االإداري ومعوقاته يف خمتلف املراكز الوظيفية اإن كانت تربوية 
اأو اإدارية اأو قيادية. واأود االإ�صارة هنا اإىل اأن االإح�صائيات االآتية متثل اآخر اإح�صائيات قام 
بها جهاز االإح�صاء مبجل�ص التخطيط يف دولة قطر، حيث متثل االإح�صائيات االآتية جمتمع 
املجل�ص  يف  العاملني  تفا�صيل  تو�صح  االآتية  واجلداول  2007م،  عام  اآخر  حتى  الدرا�صة 

االأعلى للتعليم. 
الجدول )1( 

تفاصيل العاملين )الموظفين( بالمجلس األعلى للتعليم

املجموعغري القطرينيالقطرينياجلن�سية
املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكورالنوع
2007499914813267199181166347

المصدر: إحصائيات جهاز اإلحصاء/ مجلس التخطيط )2007م( 

الجدول )2( 
تفاصيل العاملين في المدارس المستقلة التابعة للمجلس األعلى للتعليم

عدد املدار�سالإدارينياملعلمنيالهيئة التدري�سية والإدارية
4726717املدار�ص املختلطة

7629319مدار�ص البنني
110012829مدار�ص البنات

233428865املجموع

المصدر: إحصائيات جهاز اإلحصاء/ مجلس التخطيط )2007م( . 
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الجدول )3( 
إجمالي العاملين في المجلس األعلى للتعليم )من معلمين وإداريين وقيادات( 

املجموعموظفي املجل�س الأعلى للتعليم )قيادات عليا + اإداريني( موظفي املدار�س امل�ستقلة )معلمني + اإداريني( 
26223472969

المصدر: إحصائيات جهاز اإلحصاء/ مجلس التخطيط )2007م( . 

املعاينة  اأ�صلوب  وبا�صتخدام  موظف،   )2969( من  املكون  هذا  البحث  جمتمع  ومن 
الع�صوائية الطبقية من خالل برنامج SPSS، قامت الباحثتان باختيار )890( منهم بن�صبة 
)30%( من اأفراد املجتمع لعينة للدرا�صة توزعت بني االإدارات واالأق�صام املختلفة باملجل�ص 
وامل�صتويات االإدارية املختلفة يف املدار�ص امل�صتقلة، وجميعهم ممن عمل يف اإدارة م�رضوع 
مدار�ص امل�صتقلة والتي هي: مدار�ص ممولة حكوميًا وم�صتقلة اأكادمييًا واإداريًا تقوم فكرتها 
اأف�صل  ابتكار  القائمني عليها من مديرين ومعلمني واأ�صحاب تراخي�ص على  على ت�صجيع 
�صبل االإبداع واالبتكار يف توجههم التعليمي، ويف ت�صميم املناهج وفقا للمعايري اجلديدة، 
وحتت  املنا�صبة،  التدري�ص  طرق  وتبني  التكنولوجيا،  واإدخال  املدر�صة،  اأهداف  وحتديد 
بيئة  خلق  اإىل  املدار�ص  هذه  وتهدف  للتعليم،  االأعلى  املجل�ص  قبل  من  امل�صتمرة  املتابعة 
الفردية  االحتياجات  تلبي  التي  التدري�ص  اأ�صاليب  اأف�صل  توظف  امل�صتوى،  عالية  تعليمية 
للطالب وتطلعات اأ�رضهم وجمتمعهم. اأي مبعنى اآخر حتى واإن كان مدر�صا فالدرا�صة اأكدت 

على ممار�صاته االإدارية. 

4:3 حدود الدراسة: 

حتددت حدود الدرا�سة باجلوانب الآتية: 
احلدود الب�رضية: ركزت الدرا�صة على العاملني يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة  ♦ 

قطر من معلمني واإداريني ومديرين وقيادات اإدارية عليا باملجل�ص يف عام 2008. 
احلدود املكانية: اقت�رضت الدرا�صة على املجل�ص االأعلى للتعليم كاأعلى هيئة م�صئولة  ♦ 

عن التعليم بدولة قطر، وت�رضف على مبادرة تطوير التعليم »تعليم ملرحلة جديدة«. 

5:3 عرض النتائج وتفسريها:

1:5:3 ◄ حتديد واقع االإبداع االإداري يف مبادرة تطوير التعليم العام )تعليم ملرحلة 
جديدة( بدولة قطر من وجهة نظر العاملني يف املجل�ص االأعلى للتعليم: 

نِّفت االإجابات اإىل ثالثة م�صتويات: )عاٍل ومتو�صط ومتدٍن( على اأ�صا�ص املدى  لقد �صُ
يف قيا�ص املتو�صط احل�صابي من اأجل احلكم على درجة التوافر، حيث اإن املتو�صط اأقل من 
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اأقل من3.5( يدل على م�صتوى  )2.5( يدل على م�صتوى توافر متدٍن، واملدى من )2.5اإىل 
توافر متو�صط، واملدى من )3.5 اإىل 5( يدل على م�صتوى توفر عاٍل. واجلدير بالذكر اأن تف�صري 
النتيجة الإ�صتجابات اأفراد العينة على العبارات املختلفة �صيعتمد ب�صكل اأ�صا�صى على قيمة 
االإبداع  التي متثل حتديد واقع  العبارات  املتو�صط احل�صابي. واجلدول )16( يو�صح ترتيب 
االإداري يف مبادرة تطوير التعليم العام )تعليم ملرحلة جديدة( بدولة قطر من وجهة نظر 

العاملني يف املجل�ص االأعلى للتعليم. 
لقد متت درا�صة واقع االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر، وذلك 
من خالل التعرف اإىل اجتاهات اأفراد عينة الدرا�صة حول العبارات التي متثل واقع االإبداع 

االإداري. 
الجدول )1( 

وعي أفراد العينة لواقع اإلبداع اإلداري وممارساته
من خال قياس مدى توافر السمات والخصائص والقدرات اإلبداعية لدى العاملين

رقم 
املتو�سط العبارةالعبارة

احل�سابي
النحراف 
املعياري

4.350.84اأ�صعر بامللل من تكرار االإجراءات املتبعة يف اإجناز العمل. 10
4.191.02اأحلم باملو�صوعات التي اأفكر بها. 27
4.110.94األتزم بالقيم املثلى يف ال�صلوك. 2

4.021.13اأتخيل واأتاأمل بع�ص االأمور واأجد ذلك مفيدا يل يف عملي الحقا. 26

اأراعي الظروف املو�صوعية اخلا�صة بالعادات والتقاليد مبا ال يتعار�ص مع االإبداع 37
3.991.01والتطوير االإداري. 

3.941.00اأدرك مدى احلاجة للتغيري نحو االأف�صل. 28
3.851.30اأحر�ص على معرفة اأوجه الق�صور اأو ال�صعف فيما اأقوم به من عمل. 19
3.600.76اأ�صعى لالإلتحاق بالربامج والدورات التدريبية. 32
3.581.10اأتوقع م�صكالت العمل قبل حدوثها. 5
3.531.04اأحاول االبتعاد عن تقليد االآخرين يف حل امل�صكالت التي تعرت�ص �صري العمل. 7

اأحر�ص على معرفة الراأي املخالف لال�صتفادة منه حيث اإنني اأقدر جمهودات االآخرين 8
3.470.98واأحرتمها. 

3.410.83اأقيم واأزن االأفكار التي طرحتها اأو التي يطرحها االآخرون33
3.401.28اأرغب يف القراءة واالطالع على كل جديد يف جمال عملي. 35
3.371.16ال اأتردد يف تغيري موقفي عندما اقتنع بعدم �صحته. 11
3.331.05اأ�صعى لتحقيق اإنتاجية تفوق ما هو متوقع مني. 30
3.281.12لدي القدرة على حتليل وجتزئة مهام العمل. 18
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رقم 
املتو�سط العبارةالعبارة

احل�سابي
النحراف 
املعياري

3.250.99اأخطط ملواجهة م�صكالت العمل املمكن حدوثها. 16
3.231.00اأت�صف باملثابرة يف معاجلة االأمور ذلك الأنني اأ�صعى لتحقيق روؤى الواقع امللمو�ص. 24
3.190.89عندما اأواجه م�صكلة اأو موقفًا اأفكر فيه بعمق وبطرق غري تقليدية. 34
3.161.03لدي القدرة على النظر لالأ�صياء من زاويا متعددة. 13
3.121.30اأمتلك روؤية ال�صت�رضاف امل�صكالت التي يعاين منها االآخرون يف العمل. 15
3.041.21اأحوز على تقدير االآخرين واإعجابهم مبا اأقوم به من عمل مميز. 22
3.001.05اأتفاعل باإيجاب مع ما يحدث من حويل من تغريات. 40
2.960.98اأحر�ص على اإحداث تغيريات يف اأ�صاليب العمل بني فرتة واأخرى. 9
2.940.87اأنظر اإىل امل�صكالت باعتبارها حتديات ايجابية. 4
2.791.02اأجنز ما يعهد اإيل من اأعمال باأ�صلوب جديد. 6

2.730.67اأ�صتطيع تنظيم اأفكاري والتعبري عنها بحرية. 17
2.690.99اأت�صف باملرونة يف تفكريي ونظرتي اإىل االأ�صياء. 25
2.630.91اأحب روح املغامرة واملخاطرة. 31
2.611.09اأنظر اإىل امل�صكالت باعتبارها حافزا ايجابيا لتفكريي. 39
2.531.01لدي القدرة على طرح االأفكار واحللول ال�رضيعة وال�صجاعة ملواجهة م�صاكل العمل. 23
2.471.14لدي القدرة على تقدمي حلول جديدة للم�صكالت التي تواجهني اأثناء العمل29
2.411.02اأ�صاهم باأفكار عدة حول اأي م�صكلة تطرح للمناق�صة والبحث. 38
2.380.99لدي القدرة على تقدمي اأفكار جديدة الأ�صاليب العمل. 1
2.321.21اأ�صتطيع تقدمي اأكرث من فكرة خالل فرتة زمنية ق�صرية. 3

2.281.05قادر على تقدمي اأفكار لتطوير العمل بتلقائية وي�رض. 12

احتاج اإىل تعليمات مف�صلة وتوجيه مهني عند تكليفي مبهام وظيفة جديدة متعلقة 14
2.231.17بعملي. 

2.161.07ترتك يل حرية اإجناز العمل بالطريقة واالأ�صلوب الذي اأراه. 21
2.101.03لدي اإطالع على التجارب االإقليمية والعاملية يف حقل اخت�صا�صي. 36
2.030.96اأ�صعر اأن بيئة العمل ت�صجع على االإبداع يف عملي. 20

3.100.97املتو�سط احل�سابي الكلي

يتبني من خالل اجلدول )1( اأن املتو�صط احل�صابي ال�صتجابات اأفراد العينة على جميع 
ي�صري  للتعليم كان 3.10 مما  االأعلى  املجل�ص  االإداري يف  االإبداع  لواقع  املمثلة  العبارات 
اإىل توافر هذه العبارات يف املجل�ص بدرجة متو�صطة. اأما بخ�صو�ص كل من العبارات على 
حدة، فقد ُرّتبت تنازليًا ح�صب قيمة املتو�صط احل�صابي مما ي�صري اإىل وجودها وممار�صتها 
واخل�صائ�ص  ال�صمات  لبع�ص  روؤيتهم  بني  ما  متفاوتة،  بدرجات  العينة  اأفراد  راأي  ح�صب 
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والقدرات على اأنها متوافرة بدرجة كبرية وبع�صها متوافرة بدرجة قليلة، واأو�صحت النتائج 
باأن الو�صط احل�صابي تراوح بني )2.03- 4.35( ، وكانت العبارات )10، 27، 2، 26، 37، 
28، 19، 32، 5، 7( خ�صائ�ص و�صمات متوافرة بدرجة كبرية لدى العاملني يف املجل�ص،  
حيث كان املتو�صط احل�صابي ال�صتجابات اأفراد العينة على العبارة »اأ�صعر بامللل من تكرار 
االإجراءات املتبعة يف اإجناز العمل.« 4.35 بانحراف معياري قدره 0.84، وهذا يدل على اأن 
نظام العمل يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر يتم وفق اإجراءات واأ�صاليب مكررة، مما 
ي�صبب �صعور القائمني على هذا العمل بامللل من عدم التجديد واحلاجة للتطوير والتغيري. 
لتطوير  جديدة  مبادرة  عن  الدولة  اإعالن  مع  االأ�صا�ص  يف  تتما�صى  منطقية  نتيجة  وهذه 

التعليم العام. 
اأما عبارة »اأحلم باملو�صوعات التي اأفكر بها« فقد كان املتو�صط احل�صابي ال�صتجابات 
مت  التي  النتيجة  مع  يتفق  ما  وهو   ،1.02 معياري  بانحراف   4.19 هو  لها  العينة  اأفراد 
التو�صل اإليها �صابقًا، حيث اإن �صعور املوظف بامللل عند اأدائه لعمله يجعله يحلم بتح�صني 
فاملتو�صط  ال�صلوك.«  يف  املثلى  بالقيم  »األتزم  عبارة  يخ�ص  وفيما  واأ�صاليبه.  العمل  طرق 
احل�صابي ال�صتجابات اأفراد العينة لها 4.11 بانحراف معياري قدره 0.94، وهذا يدل على 
مدى التزام اأفراد العينة بالقيم املثلى يف ال�صلوك، وبخا�صة اأنهم يعملون يف جمال التعليم 
الذي هو عماد اأي اأمة. وهذا �صوف ي�صاعد على تنفيذ املبادرة اجلديدة مبا حتوى من اأفكار 
وطرق واأ�صاليب جديدة تتما�صى مع متطلبات ع�رض املعلومات والعوملة الذي نعي�ص فيه، 
حيث �صتكون قابلية هوؤالء املوظفني لتقبل هذه االأفكار وتنفيذها جيدة، مما �صيوؤدي اإىل 

الو�صول اإىل نتائج اإيجابية. 
وبالن�صبة للعبارات: »اأتخيل واأتاأمل بع�ص االأمور واأجد ذلك مفيداً يل يف عملي الحقا.« 
االإبداع  مع  يتعار�ص  ال  مبا  والتقاليد  بالعادات  اخلا�صة  املو�صوعية  الظروف  »اأراعي  و 
، فقد كانت املتو�صطات  والتطوير االإداري.« و »اأدرك مدى احلاجة للتغيري نحو االأف�صل.« 
احل�صابية ال�صتجابات اأفراد العينة لهذه العبارات هي 4.02 و3.99 و 3.94 على التوايل 
اأن  على  النتائج  هذه  وتدل  التوايل.  على   1 و   1.01 و   1.13 قدرها  معيارية  بانحرافات 
االإدراك مدى حاجة نظام  للتعليم يف دولة قطر يدركون متام  االأعلى  العاملني باملجل�ص 
مع  تتما�صى  ال  الركود  من  حالة  اإىل  و�صوله  بعد  والتطوير  التغيري  اإىل  الدولة  يف  التعليم 
متطلبات الع�رض الذي يعي�صون فيه. كما اأنهم يدركون كذلك اأن التخيل والتاأمل يف بع�ص 
اأمور العمل مبا ال يتعار�ص مع العادات والتقاليد ال�صائدة يف املجتمع له فائدة عظيمة يف 

عملية االإبداع، للو�صول اإىل النتائج املرجوة من خطط التطوير واالإ�صالح يف التعليم. 
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اأما بخ�صو�ص العبارات: »اأحر�ص على معرفة اأوجه الق�صور اأو ال�صعف فيما اأقوم به من 
عمل.« و »اأ�صعى لاللتحاق بالربامج والدورات التدريبية.« ، فقد كانت املتو�صطات احل�صابية 
ال�صتجابات اأفراد العينة لها 3.85 و3.60 على التوايل بانحرافات معيارية قدرها 1.30 
و 0.76 على التوايل. وتدل هذه النتائج على حر�ص العاملني يف املجل�ص االأعلى للتعليم 
على معرفة اأوجه الق�صور يف اأدائهم و�صعيهم الدائم لاللتحاق بالدورات التدريبية املختلفة، 
وهذه  لوظائفهم.  ال�صخ�صي  اأدائهم  يف  خلل  اأو  ق�صور  اأي  وتعوي�ص  اأنف�صهم  لتطوير  وذلك 
اأن  اإذ  اجلديدة،  املبادرة  االإداري يف  االإبداع  تنمية عملية  على  �صت�صاعد  بالتاأكيد  النتيجة 
حما�ص املوظفني وحر�صهم على التطوير الدائم وامل�صتمر، ي�صجع املدير دائمًا على جتربة 
اأفكار جديدة وتنفيذها دون اخلوف من خماطر الف�صل نتيجة عدم م�صاعدة املوظفني له على 

تطبيق هذه االأفكار بل تزيد ثقته بهم. 
تقليد  عن  االبتعاد  »اأحاول  و  حدوثها.«  قبل  العمل  مب�صكالت  »اأتوقع  العبارات:  اأما 
االآخرين يف حل امل�صكالت التي تعرت�ص �صري العمل.« و »اأحر�ص على معرفة الراأي املخالف 
لال�صتفادة منه حيث اإنني اأقدر جمهودات االآخرين واأحرتمها.« فكانت املتو�صطات احل�صابية 
معيارية  بانحرافات  التوايل  على   3.47 و   3.53 و   3.58 لها  العينة  اأفراد  ال�صتجابات 
مقدارها 1.10 و 1.04 و 0.98 على التوايل. وتدل هذه النتائج على حماولة العاملني يف 
املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر لالبتكار يف عملهم من خالل فرق العمل التي تعزز 
االإبداع، وت�صهم يف زيادة املعرفة ولكنهم قد يواجهون �صعوبات يف بع�ص االأحيان لعدم 

م�صاعدة املناخ العام والبيئة التنظيمية للعمل على االبتكار. 
اأما بخ�صو�ص العبارات: »اأقيم واأزن االأفكار التي طرحتها اأو التي يطرحها االآخرون.« 
و »اأرغب يف القراءة واالإطالع على كل جديد يف جمال عملي.« و »ال اأتردد يف تغيري موقفي 
عندما اأقتنع بعدم �صحته.« و »اأ�صعى لتحقيق اإنتاجية تفوق ما هو متوقع مني.« و »لدي 
املمكن  العمل  م�صكالت  ملواجهة  »اأخطط  و  مهماته.«  وجتزئة  العمل  حتليل  على  القدرة 
الواقع  اأ�صعى لتحقيق روؤى  االأمور، ذلك الأنني  »اأت�صف باملثابرة يف معاجلة  حدوثها.« و 
امللمو�ص.« و »عندما اأواجه م�صكلة اأو موقفًا اأفكر فيه بعمق وبطرق غري تقليدية.« و »لدي 
التي  امل�صكالت  روؤية ال�صت�رضاف  »اأمتلك  و  زاويا متعددة.«  لالأ�صياء من  النظر  القدرة على 
اأقوم به من  يعاين منها االآخرون يف العمل.« و »اأحوز على تقدير االآخرين واإعجابهم مبا 
عمل مميز.« و »اأتفاعل باإيجاب مع ما يحدث من حويل من تغريات.« و »اأحر�ص على اإحداث 
اإىل امل�صكالت باعتبارها حتديات  اأ�صاليب العمل بني فرتة واأخرى.« و »اأنظر  تغيريات يف 
اأفكاري  تنظيم  »اأ�صتطيع  و  جديد.«  باأ�صلوب  اأعمال  من  اإيل  يعهد  ما  »اأجنز  و  اإيجابية.« 
والتعبري عنها بحرية.« و »اأت�صف باملرونة يف تفكريي ونظرتي اإىل االأ�صياء.« و »اأحب روح 
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فقد   ، لتفكريي.«  ايجابيا  باعتبارها حافزا  امل�صكالت  اإىل  »اأنظر  و  املغامرة واملخاطرة.« 
جاءت املتو�صطات احل�صابية ال�صتجابات اأفراد العينة عليها كاالآتي: 3.41 و 3.40 و 3.37 
و 2.96                و 3.00  و 3.04  و 3.12  و 3.16  و 3.19  و 3.23  و 3.25  و 3.28  و 3.33 
و 2.94 و 2.79 و 2.73 و 2.69 و 2.63 و 2.61 وبانحرافات معيارية مقدارها 0.83      
و 1.21                 و 1.30  و 1.03  و 0.89  و 1.00  و 0.99  و 1.12  و 1.05  و 1.16  و 1.28 
و 1.05 و 0.98 و 0.87 و 1.02 و 0.67 و 0.99 و 0.91 و 1.09. وتدل هذه النتائج على 
اأن هذه العبارات مطبقة، ولكن ب�صورة متو�صطة يف املجل�ص االأعلى للتعليم، وهذا يقودنا اإىل 
اأن االإبداع االإداري غري مطبق ب�صكل كامل واأ�صا�صي يف املجل�ص. وتعد هذه النتيجة طبيعية، 
اإذ اإن مبادرة التعليم تعد يف اأوىل مراحل تطبيقها، و�صتكون هناك مقاومة كبرية من بع�ص 
العاملني لتقبل التغيري الذي �صتحدثه هذه املبادرة �صواًء يف االأفكار اجلديدة التي �صتاأتي 
بها، اأو طرق واأ�صاليب تنفيذ هذه االأفكار، وكذلك مدى تقبل الطالب واأولياء االأمور للمناهج 
احلديثة وطرق واأ�صاليب التعليم املتطورة، باالإ�صافة اإىل اأن النتائج املرجوة لن تظهر يف 

وقتها احلايل، واإمنا حتتاج لوقت طويل حتى توؤتي ثمارها. 
وال�صجاعة  ال�رضيعة  واحللول  االأفكار  طرح  على  القدرة  »لدي  للعبارات:  وبالن�صبة 
ملواجهة م�صكالت العمل.« و »لدي القدرة على تقدمي حلول جديدة للم�صكالت التي تواجهني 
»لدي  و  والبحث.«  للمناق�صة  تطرح  م�صكلة  اأي  حول  عدة  باأفكار  »اأ�صاهم  و  العمل.«  اأثناء 
خالل  فكرة  من  اأكرث  تقدمي  »اأ�صتطيع  و  العمل.«  الأ�صاليب  جديدة  اأفكار  تقدمي  على  القدرة 
اأفكار لتطوير العمل بتلقائية وي�رض.« و »اأحتاج  فرتة زمنية ق�صرية.« و »قادر على تقدمي 
بعملي.«                                       متعلقة  جديدة  وظيفة  مبهام  تكليفي  عند  مهني  وتوجيه  مف�صلة  تعليمات  اإىل 
و »ترتك يل حرية اإجناز العمل بالطريقة واالأ�صلوب الذي اأراه.« و »لدي اإطالع على التجارب 
االإقليمية والعاملية يف حقل اخت�صا�صي.« و »اأ�صعر اأن بيئة العمل ت�صجع على االإبداع يف 
عملي.« ، فقد جاءت مبتو�صطات ح�صابية ال�صتجابات اأفراد العينة كما ياأتي: 2.53 و 2.47 
و 2.41 و 2.38 و 2.32 و 2.28 و 2.23 و 2.16 و 2.10 و 2.03. وبانحرافات معيارية 
قدرها 1.01 و 1.14 و 1.02 و 0.99 و 1.21 و 1.05 و 1.17 و 1.07 و 1.03 و 0.96. 
اأو كفل�صفة،  االإداري كعملية،  االإبداع  اأن  العبارات  لهذه  نتائج املتو�صطات احل�صابية  وتدل 
غري مفعلة عمليًا داخل املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر، واإمنا هي حماوالت فردية من 
جانب بع�ص العاملني يف املجل�ص لتطبيق االإبداع االإداري يف جمال عملهم. وال يتعار�ص 
النتائج  اإن  اإذ  اإليها �صابقًا، بل يوؤيدها متامًا،  التو�صل  التي مت  النتائج  هذا اال�صتنتاج مع 
اأن االإبداع االإداري غري مطبق ب�صكل كامل واأ�صا�صي يف املجل�ص، واإمنا هي  ال�صابقة توؤكد 

حماوالت فردية من قبل بع�ص العاملني فيه. 
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االأعلى  املجل�ص  يف  العاملون  يراها  كما  االإداري  االإبداع  تطوير  اأ�صاليب   ◄ 2:5:3
للتعليم يف دولة قطر: 

يراها  كما  الإداري  الإبداع  جوانب  »ما  وهو   الثاين  ال�صوؤال  ن  ع  لالإجابة 
العاملون يف املجل�س الأعلى للتعليم يف دولة قطر وما اأ�ساليب تطويرها؟«، 
يف  الثاين  املحور  عبارات  حول  العينة  اأفراد  ا�صتجابات  بتحليل  الباحثتان  قامت  فقد 
لالأ�صاليب  احل�صابي  املتو�صط  ح�صب  العبارات  تلك  ترتيب   )2( اجلدول  ويو�صح  اال�صتبانة. 
التي تطور عملية االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر من وجهة نظر 

اأفراد العينة. 
الجدول )2( 

اتجاهات أفراد العينة نحو أساليب تطوير اإلبداع اإلداري في المجلس األعلى للتعليم
رقم 

املتو�سط العبارةالعبارة
احل�سابي

الإنحراف 
املعياري

4.380.77ت�صجيع التخطيط ال�صامل الذي يو�صح روؤية االإدارة العليا ور�صالتها واأهدافها العامة. 10
4.350.81ر�صد حوافز مالية للمتفوقني واملبدعني يف وظائفهم واأعمالهم اليومية. 9

4.240.85تنمية اأمناط ال�صلوك االيجابي لدى العاملني مبا ميكن من توفري مناخ وظيفي م�صجع لالإبداع. 19
4.211.02اإتاحة قدر منا�صب من الالمركزية بني اإدارات املجل�ص االأعلى للتعليم. 2
4.190.91العمل مببداأ العالقات االإن�صانية وت�صجيع امل�صاركة يف اتخاذ القرارات. 3
4.021.14حتقيق التن�صيق الفعال بني اإدارات املجل�ص وهيئاته املكونة له. 4

4.010.83تهيئة املناخ التنظيمي املنا�صب لالإبداع واالبتكار. 13
3.931.04تو�صيف وظائف ومهام العاملني بال�صكل الذي يحقق دافعية اأكرب لالإبداع. 17
3.861.13التقييم الدوري جلميع العاملني يف املجل�ص18
3.831.09تدريب العاملني على االأ�صاليب االإدارية احلديثة. 15
3.821.02و�صع اخلطط الطويلة والق�صرية االأجل امل�صتوعبة الآفاق التطورات العلمية والتقنية. 20
3.790.99ت�صميم الهيكل التنظيمي ب�صكل ي�صمن ا�صتيعاب ا�صتخدام التقنيات احلديثة. 1

3.701.17ت�صميم العمل ب�صكل ي�صمن تطوير اأ�صاليب مواجهة املعوقات. 11
3.630.89تكوين فرق عمل من خمتلف االإدارات لتتوىل مواجهة امل�صكالت. 8

3.590.99اإجراء تقومي م�صتمر ملا يتم تطبيقه من خطط واأ�صاليب التطوير يف نهاية كل عام. 21
3.551.21اإجراء الدرا�صات والبحوث عن اأ�صاليب تطوير االإعمال. 22
3.511.03ا�صتخدام االإدارة االلكرتونية يف تطوير اخلدمات واالأعمال االإدارية. 12
3.421.16تقدمي ال�صكاوى واالعرتا�صات من خالل املوقع االلكرتوين للمجل�ص. 7
3.401.09العـمــل خالل ال�صاعـات املعتمدة يت�صـــف باملرونة مما ي�صاعد على اإجناز االأعمال بي�رض. 5
3.360.87تقبل االإجراءات االإدارية الالزمة الإجناز العمل. 6

3.231.31ا�صتقطاب املبدعني يف العمل. 16
2.731.45االنفتاح على االآخرين وجتاربهم مع االحتفاظ باخل�صو�صية الوطنية. 14

3.760.81املتو�سط احل�سابي الكلي
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لقد ُدر�صت جوانب االإبداع االإداري واأ�صاليب تطويرها كما يراها العاملون يف املجل�ص 
الدرا�صة  اأفراد عينة  التعرف على اجتاهات  للتعليم يف دولة قطر، وذلك من خالل  االأعلى 
خالل  من  اال�صتجابات  هذه  بقيا�ص  الباحثتني  قامت  وقد  الثاين.  املحور  عبارات  حول 
تنوعت  حيث  العبارات  هذه  على  العينة  اأفراد  ال�صتجابات  احل�صابية  املتو�صطات  ح�صاب 
درجات املمار�صة للعبارات بني الدرجة العالية واملتو�صطة. وكذلك اُ�صتخدم مقيا�ص ليكرت 
مطلقا-  اأوافق  )ال  بني  العينة  اأفراد  ا�صتجابات  على  دالة   )5  -1( بني  املتدرج  اخلما�صي 

اأوافق متاما( . 
العينة على  اأفراد  اأن املتو�صط احل�صابي ال�صتجابات  ويتبني من خالل اجلدول )17( 
كان  للتعليم  االأعلى  املجل�ص  يف  االإداري  االإبداع  تطوير  الأ�صاليب  املمثلة  العبارات  جميع 
3.76، مما ي�صري اإىل اأن عينة الدرا�صة يف املجل�ص يرون -وبدرجة عالية- اأن جميع جوانب 
االإبداع االإداري واأ�صاليب تطويره املذكورة يف اال�صتبانة متثل �صور اإبداعية رائعة واأ�صاليب 
علمية مطورة لتنمية االإبداع االإداري لو انعك�صت ب�صورة حقيقية على خطط تطوير التعليم 
العبارات على حدة،  اأما بخ�صو�ص كل من  للتعليم.  االأعلى  التي يتبناها املجل�ص  بالدولة 
فقد ُرتبت تنازليًا ح�صب قيمة املتو�صط احل�صابي، وكان ترتيب العبارات كما ياأتي: »ت�صجيع 
مبتو�صط  العامة.«  واأهدافها  ور�صالتها  العليا  االإدارة  روؤية  يو�صح  الذي  ال�صامل  التخطيط 
ح�صابي 4.38 وانحراف معياري 0.77، ثم »ر�صد حوافز مالية للمتفوقني واملبدعني يف 
وظائفهم واأعمالهم اليومية.« مبتو�صط ح�صابي 4.35 وانحراف معياري 0.81، ثم »تنمية 
اأمناط ال�صلوك االيجابي لدى العاملني مبا ميكن من توفري مناخ وظيفي م�صجع لالإبداع.« 
مبتو�صط ح�صابي 4.24 وانحراف معياري 0.85، ثم »اإتاحة قدر منا�صب من الالمركزية بني 
اإدارات املجل�ص االأعلى للتعليم.« مبتو�صط ح�صابي 4.21 وانحراف معياري 1.02، ثم »العمل 
مببداأ العالقات االإن�صانية وت�صجيع امل�صاركة يف اتخاذ القرارات.« مبتو�صط ح�صابي 4.19 
وانحراف معياري 0.91، ثم »حتقيق التن�صيق الفعال بني اإدارات املجل�ص وهيئاته املكونة 
له.« مبتو�صط ح�صابي 4.02 وانحراف معياري 1.14، ثم »تهيئة املناخ التنظيمي املنا�صب 
لالإبداع واالبتكار.« مبتو�صط ح�صابي 4.01 وانحراف معياري 0.83، ثم »تو�صيف وظائف 
ومهام العاملني بال�صكل الذي يحقق دافعية اأكرب لالإبداع.« مبتو�صط ح�صابي 3.93 وانحراف 
معياري 1.04، ثم »التقييم الدوري جلميع العاملني يف املجل�ص.« مبتو�صط ح�صابي 3.86 
االإدارية احلديثة.« مبتو�صط  االأ�صاليب  العاملني على  وانحراف معياري 1.13، ثم »تدريب 
االأجل  والق�صرية  الطويلة  اخلطط  »و�صع  ثم   ،1.09 معياري  وانحراف   3.83 ح�صابي 
وانحراف معياري  والتقنية.« مبتو�صط ح�صابي 3.82  العلمية  التطورات  امل�صتوعبة الآفاق 
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1.02، ثم »ت�صميم الهيكل التنظيمي ب�صكل ي�صمن ا�صتيعاب ا�صتخدام التقنيات احلديثة.« 
العمل ب�صكل ي�صمن تطوير  مبتو�صط ح�صابي 3.79 وانحراف معياري 0.99، ثم »ت�صميم 
اأ�صاليب مواجهة املعوقات.« مبتو�صط ح�صابي 3.70 وانحراف معياري 1.17، ثم »تكوين 
فرق عمل من خمتلف االإدارات لتتوىل مواجهة امل�صكالت.« مبتو�صط ح�صابي 3.63 وانحراف 
معياري 0.89، ثم »اإجراء تقومي م�صتمر ملا يتم تطبيقه من خطط واأ�صاليب التطوير يف نهاية 
كل عام.« مبتو�صط ح�صابي 3.59 وانحراف معياري 0.99، ثم »اإجراء الدرا�صات والبحوث 
عن اأ�صاليب تطوير االإعمال.« مبتو�صط ح�صابي 3.55 وانحراف معياري 1.21، ثم »ا�صتخدام 
االإدارة االلكرتونية يف تطوير اخلدمات واالأعمال االإدارية.« مبتو�صط ح�صابي 3.51 وانحراف 
معياري 1.03، ثم »تقدمي ال�صكاوى واالعرتا�صات من خالل املوقع االلكرتوين للمجل�ص.« 
املعتمدة  ال�صاعـات  خالل  »العـمــل  ثم   ،1.16 معياري  وانحراف   3.42 ح�صابي  مبتو�صط 
يت�صـــف باملرونة مما ي�صاعد على اإجناز االأعمال بي�رض.« مبتو�صط ح�صابي 3.40 وانحراف 
ح�صابي  مبتو�صط  العمل.«  الإجناز  الالزمة  االإدارية  االإجراءات  »تقبل  ثم   ،1.09 معياري 
3.36 وانحراف معياري 0.87، ثم »ا�صتقطاب املبدعني يف العمل.« مبتو�صط ح�صابي 3.23 
وانحراف معياري 1.31، ثم »االنفتاح على االآخرين وجتاربهم مع االحتفاظ باخل�صو�صية 

الوطنية.« مبتو�صط ح�صابي 2.73 وانحراف معياري 1.45. 
ومما �صبق يت�صح لنا من النتائج باأن هناك �صباًل مهمًة جدا لتفعيل االإبداع االإداري 
وتهيئة  للعاملني،  اإيجابية  �صلوك  اأمناط  وتنمية  الفعال،  والتن�صيق  ال�صامل  التخطيط  مثل 
املناخ التنظيمي املحفز، مما يزيد من دافعية العاملني لالإبداع واالبتكار، ويجلب نوعًا من 
االإداري  العمل  اإجراءات  ابتكار كل جديد لت�صيري  املناف�صة بينهم وبني زمالئهم يف جمال 

و�صبله، وتوفري الوقت واجلهد وتقليل التكلفة. 
قطر  بدولة  للتعليم  االأعلى  باملجل�ص  االإداري  االإبداع  اأبرز معوقات  3:5:3 ◄ حتديد 

وتاأثريها على مبادرة تطوير التعليم العام بالدولة: 
لالإجابة عن ال�صوؤال الثالث وهو: »ما تاأثري الإبداع الإداري على مبادرة التعليم 
بتحليل  الباحثتان  قامت  فقد  قطر؟«،  دولة  يف  جديدة(  ملرحلة  )تعليم  العام 
ا�صتجابات اأفراد العينة حول العبارات التى متثل املعوقات البيئية والتنظيمية وال�صخ�صية 
التي حتد من االإبداع االإداري يف املجل�ص وتاأثريه على مبادرة التعليم العام )تعليم ملرحلة 
جديدة( يف دولة قطر. ويو�صح اجلدول )3( ترتيب تلك العبارات ح�صب املتو�صط احل�صابي 

للمعوقات املوجودة يف املجل�ص ح�صب راأي اأفراد العينة. 
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الجدول )3( 
اتجاهات أفراد العينة نحو معوقات اإلبداع اإلداري

رقم
املتو�سط العبارة العبارة

احل�سابي
الإنحراف 
املعيارى

4.230.79اجلمود يف تنفيذ اللوائح والقوانني. 3
4.140.86عدم مالئمة املناخ التنظيمي لالبتكار واالإبداع. 7
4.080.65عدم م�صاركة املروؤو�صني يف �صنع واتخاذ القرارات. 9

4.010.98االعتماد على التفكري النمطي يف اإجناز العمل. 10
3.931.04عدم ت�صجيع القيادات لالبتكار واالإبداع. 11
3.841.06�صعف التن�صيق بني االإدارات املختلفة. 13
3.650.95ال�رضاع التنظيمي بني العاملني الذي يرفع درجة مقاومتهم للتغيري والتطوير. 15
3.611.20غياب التخطيط اال�صرتاتيجي ال�صامل الذي يحدد الروؤية والر�صالة. 2

3.581.14غياب املتخ�ص�صني اأو قلتهم. 16
3.500.89�صعف التعاون بني العاملني. 8
3.421.25االفتقار اإىل القيادات املوؤهلة والواعية لدعم االإبداع واالبتكار. 5

3.371.13اخلوف من الف�صل عند التجريب لكل جديد. 14
3.321.01وجود بيئة مقاومة للمبدعني. 17
3.260.79زيادة معدالت �صغوط العمل. 4
3.230.99نق�ص االإمكانات املادية واحلوافز الالزمة لت�صجيع االبتكار واالإبداع. 1

3.171.18عدم قدرة التنظيم احلايل على ا�صتيعاب تقنيات االت�صال املتطورة. 12
3.091.22امل�صكالت ال�صخ�صية التي يواجهها العاملني. 6

2.971.04عدم وجود تفاعل اإيجابي مع البيئات املحلية واالإقليمية والدولية. 18
2.841.08عدم االإ�صتفادة من املنظمات العربية والدولية املتخ�ص�صة. 19
2.791.13ال�صعف يف اإ�صتقدام اخلرباء. 20

3.501.16املتو�سط احل�سابي الكلى

لقد ُدر�صت املعوقات التي حتد من االإبداع االإداري وتاأثريه على مبادرة التعليم العام 
اأفراد عينة  التعرف على اجتاهات  وذلك من خالل  دولة قطر،  )تعليم ملرحلة جديدة( يف 
الدرا�صة حول العبارات التي متثل معوقات االإبداع االإداري. وقد قمنا بقيا�ص هذه االجتاهات 
من خالل ح�صاب املتو�صطات احل�صابية ال�صتجابات اأفراد العينة على هذه العبارات، ويتبني 
من خالل اجلدول )3( اأن املتو�صط احل�صابي ال�صتجابات اأفراد العينة على جميع العبارات 
املمثلة لواقع االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم كان 3.50، مما ي�صري اإىل توافر 
هذه العبارات يف املجل�ص بدرجة مرتفعة اإىل حد ما. اأما بخ�صو�ص كل من العبارات على 
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حدة، فقد ُرتبت تنازليًا ح�صب قيمة املتو�صط احل�صابي، مما ي�صري اإىل وجودها وممار�صتها 
ح�صب راأي اأفراد العينة حيث كان املتو�صط احل�صابي ال�صتجابات اأفراد العينة على العبارة: 
يدل  وهذا   ،0.79 قدره  معيارى  بانحراف   4.23 والقوانني.«  اللوائح  تنفيذ  يف  »اجلمود 
اإجراءات واأ�صاليب  على اأن نظام العمل يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر يتم وفق 
روتينية معينة تفتقر اإىل املرونة الالزمة، مما ي�صبب �صعور القائمني على هذا العمل بالتقيد 
بهذه االإجراءات واالأ�صاليب. وهذه نتيجة منطقية تتما�صى يف االأ�صا�ص مع اإعالن الدولة عن 

مبادرة جديدة لتطوير التعليم العام. 
»عدم  و  واالإبداع.«  لالبتكار  التنظيمي  املناخ  مالئمة  »عدم  للعبارات:  بالن�صبة  اأما 
يف  النمطي  التفكري  على  »االعتماد  و  القرارات.«  واتخاذ  �صنع  يف  املروؤو�صني  م�صاركة 
اإجناز العمل.« و »عدم ت�صجيع القيادات لالبتكار واالإبداع.«، فكانت املتو�صطات احل�صابية 
بانحرافات  التوايل  على   3.98 و   4.01 و   4.08 و   4.14 لها  العينة  اأفراد  ال�صتجابات 
على  النتائج  هذه  وتدل  التوايل.  على   1.04 و   0.98 و   0.65 و   0.86 مقدارها  معيارية 
ولكنهم  عملهم،  يف  لالبتكار  قطر  دولة  يف  للتعليم  االأعلى  املجل�ص  يف  العاملني  حماولة 
قد يواجهون �صعوبات يف بع�ص االأحيان لعدم م�صاعدة املناخ العام للعمل على االبتكار. 
كما اأن عدم ت�صجيع القيادات ملوظفيهم على االبتكار واالإبداع وكذلك عدم منحهم الفر�صة 
يف عملية �صنع واتخاذ القرار، وهذا يعد من اأخطر املعوقات لعملية االإبداع االإداري. اإذ اإن 
االأحيان، وهذا  اأقل من املطلوب يف كثري من  املوظف يوؤدي ما هو مطلوب منه فقط، بل 
اإن هذا املناخ  اأداوؤه من املوظف. بل  اإىل ما هو متوقع  االأحوال  املطلوب ال يرقى يف كل 
يوؤدى يف اأغلب االأحوال اإىل اإحباط املوظف واإح�صا�صه الدائم بعدم اأهميته بالن�صبة للعمل 
الذي يوؤديه واملنظمة التي يعمل بها، مما يوؤدى اإىل اإح�صا�صه دائمًا بعدم اال�صتقرار الوظيفي، 

وهذا قد يف�رض مت�صك البع�ص باالأ�صاليب واالإجراءات القدمية يف اأنظمة التعليم ال�صابقة. 
اأما بخ�صو�ص العبارات »�صعف التن�صيق بني االإدارات املختلفة.« و »ال�رضاع التنظيمي 
بني العاملني الذي يرفع درجة مقاومتهم للتغيري والتطوير.« و »غياب التخطيط االإ�صرتاتيجي 
ال�صامل الذي يحدد الروؤية والر�صالة.« و »غياب املتخ�ص�صني اأو قلتهم.« و »�صعف التعاون 
بني العاملني.« ، فكانت املتو�صطات احل�صابية ال�صتجابات اأفراد العينة لها 3.84 و 3.65 
و3.61 و 3.58 و 3.50 على التوايل بانحرافات معيارية مقدارها 1.06 و 0.95 و 1.20 
و 1.14 و 0.89 على التوايل.  وتدل هذه النتائج على اأن العمل يف املجل�ص االأعلى للتعليم 
يف دولة قطر يتم ح�صب االأفكار واالأ�صاليب اخلا�صة بكل مدير على حدة، اإ�صافة اإىل اعتماد 
معظم القيادات على اللوائح والقوانني القائمة فعاًل، والتي تت�صف باجلمود وعدم املرونة. 
اأي منظمة �صيوؤدى حتمًا اإىل تخبطها، وذلك لعدم وجود الطريق  فغياب االإ�صرتاتيجية عن 
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الوا�صح التي ت�صري عليه لتحقيق متطلبات املرحلة املعلوماتية اجلديدة التي يعي�صها العامل 
حاليًا. من اأجل هذا اأُطلقت مبادرة التعليم العام )تعليم ملرحلة جديدة( يف دولة قطر. 

وبالن�صبة للعبارات: »االفتقار اإىل القيادات املوؤهلة والواعية لدعم االإبداع واالبتكار.« 
و »اخلوف من الف�صل عند التجريب لكل جديد.« و »وجود بيئة مقاومة للمبدعني.« و »زيادة 
االبتكار  لت�صجيع  الالزمة  واحلوافز  املادية  االإمكانات  »نق�ص  و  العمل.«  �صغوط  معدالت 
، فقد  ا�صتيعاب تقنيات االت�صال املتطورة.«  التنظيم احلايل على  واالإبداع.« و »عدم قدرة 
ياأتي: 3.42 و 3.37 و 3.32         العينة كما  اأفراد  جاءت املتو�صطات احل�صابية ال�صتجابات 
و 3.26 و 3.23 و 3.17 على التوايل، وبانحرافات معيارية مقدارها 1.25 و 1.13 و 1.01 
و 0.79 و 0.99 و 1.18 على التوايل. وتدل هذه النتائج على اأن كثرياً من القيادات احلالية 
يف املجل�ص االأعلى للتعليم غري موؤهلة لدعم عملية االإبداع واالبتكار وذلك اإما خلوفها من 
الف�صل يف هذه العملية عند جتربة اأفكار وطرق اأو اأ�صاليب جديدة للعمل اأو للمحافظة على 
منا�صبها. ويف جميع االأحوال فاإن وجود مثل هذه القيادات يقو�ص عملية االإبداع والتطوير 
ويزيد اأي�صًا من �صغوط العمل على املوظفني. وهذه النتيجة تدعم اأي�صًا ك�صابقتها �رضورة 
اأما بالن�صبة  وجود عملية تطوير �صامل، وذلك من خالل املبادرة اجلديدة لتطوير التعليم. 
وكذا  واالبتكار،  االإبداع  عملية  لت�صجيع  الالزمة  واحلوافز  املادية  االإمكانات  توافر  لعدم 
عدم قدرة التنظيم احلايل على ا�صتيعاب تقنيات االت�صال املتطورة التي تعد من اأ�صا�صيات 
التنمية ال�صاملة وامل�صتدامة يف ع�رضنا احلايل، فقد جاءت ا�صتجابات اأفراد العينة بالن�صبة 
لهاتني العبارتني معرباً عن وجودهما ب�صورة متو�صطة، وهذا الوجود املتو�صط غري كاٍف 

ملمار�صة عملية االإبداع واالبتكار ب�صكل �صحيح لتحقيق النتائج املرجوة. 
و »عدم وجود تفاعل  العاملني.«  يواجهها  التي  ال�صخ�صية  »امل�صكالت  العبارات:  اأما 
اإيجابي مع البيئات املحلية واالإقليمية والدولية.« و »عدم اال�صتفادة من املنظمات العربية 
والدولية املتخ�ص�صة.« و »ال�صعف يف ا�صتقدام اخلرباء.« ، فقد جاءت املتو�صطات احل�صابية 
وبانحرافات  التوايل،  على  و 2.79  و 2.84  و 2.97  لها 3.09  العينة  اأفراد  ال�صتجابات 
اأن هناك  اإىل  ت�صري  النتائج  التوايل. وهذه  معيارية 1.22 و 1.04 و 1.08 و 1.13 على 
بع�ص التعاون مع بع�ص املنظمات العربية والدولية املتخ�ص�صة يف جمال التعليم، وكذلك 
ذات  والدولية  واالإقليمية  املحلية  البيئات  مع  والتفاعل  التجارب  على  االطالع  بع�ص 
لتطبيق  املنا�صبة  البيئة  وجود  وعدم  التغيري  عملية  من  القيادات  خوف  واأي�صًا  العالقة، 
االإبداعية  االأفكار  لتطبيق  اجلديدة، وعدم وجود متخ�ص�صني  االإبداعية  واالأ�صاليب  االأفكار 

اإن وجدت. 
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اأفراد العينة حول واقع   3: 5: 4 ◄ التعرف على مدى وجود الفروق يف ا�صتجابات 
االإبداع االإداري ومعوقاته تبعًا لتباين خ�صائ�صهم ال�صخ�صية والوظيفية: 

اإح�سائية  دللة  ذات  فروقات  توجد  »هل  وهو:  الرابع  ال�صوؤال  عن  لالإجابة 
لدى العاملني يف املجل�س الأعلى للتعليم يف دولة قطر حول واقع الإبداع 
قامت  والوظيفية؟«،  ال�سخ�سية  خ�سائ�سهم  لتباين  تبعاً  ومعوقاته  الإداري 
يف  للتعليم  االأعلى  املجل�ص  يف  العاملني  من  العينة  اأفراد  ا�صتجابات  بتحليل  الباحثتان 
دولة قطر لتحديد الداللة االإح�صائية للفروق بني روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري باختالف 
واحلالة  اجلن�ص  ونوع  اخلربة  و�صنوات  العلمي  واملوؤهل  الوظيفة  وطبيعة  العمر  متغريات 

 . )ANOVA( االجتماعية، وذلك من خالل ح�صاب التباين االأحادي
اأواًل: اختالف روؤية املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم  ● 

يف دولة قطر تبعا لتباين خ�صائ�صهم ال�صخ�صية والوظيفية: 
للتعليم  االأعلى  املجل�ص  يف  االإداري  االإبداع  جلوانب  املبحوثني  روؤية  أ. اختالف 

باختالف العمر: 
يو�صح اجلدول )4( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني 

جلوانب االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف العمر. 
الجدول )4(

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لجوانب اإلبداع اإلداري 
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف العمر

الدللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباينحماور البحث

0.00 4.3431.475.44بني املجموعاتجوانب االإبداع االإداري 157.065860.27داخل املجموعات

 دال عند مستوى )0.01( . 

ويو�صح اجلدول )4( اأن قيمة ف دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى 0.01، مما يعني وجود 
فروق معنوية ذات داللة اإح�صائية بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص االأعلى 
الدرا�صة روؤية خمتلفة  اأفراد عينة  اأن لدى  اأي  للتعليم يف روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري، 
اأعمارهم. والإيجاد تلك  نحو جوانب االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم باختالف 
 )Scheffe( اختبار  نتائج   )20( اجلدول  ويو�صح   .  )Scheffe( اختبار  اُ�صتخدم  الفروق، 
لتحديد م�صادر الفروق الدالة اإح�صائيًا بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص يف 

روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري باإختالف فئات العمر. 
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الجدول )5( 
 نتائج اختبار )Scheffe( لتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائيًا بين أفراد عينة الدراسة 

من العاملين في المجلس في رؤيتهم لجوانب اإلبداع اإلداري باختاف فئات العمر

املتو�سط احل�سابيفئات العمراملحور
فئات العمر

1234

جوانب االإبداع االإداري

204.09 –اأقل من 30 �صنه1
304.42 – اأقل من 40 �صنة2
404.35 –اقل من 50 �صنة3
504.17 – فاأكرث4

 دال عند مستوى )0.01( . 

ويت�صح من اجلدول )5( اأن الفروق الدالة اإح�صائيًا يف حتديد روؤية العاملني جلوانب 
كانت  العمر  فئات  باختالف  قطر  دولة  يف  للتعليم  االأعلى  املجل�ص  يف  االإداري  االإبداع 
الذين ترتاوح  �صنة، وبني  اأقل من 30  اإىل  اأعمارهم بني 20  الذين ترتاوح متو�صطات  بني 
متو�صطات اأعمارهم بني 30 اإىل اأقل من 40 �صنة. وكانت الفروق الدالة اإح�صائيًا ل�صالح 
الذين ترتاوح متو�صطات اأعمارهم بني 30 اإىل اأقل من 40 �صنة، حيث بلغ متو�صطهم 4.42 
مقابل 4.09 للذين ترتاوح متو�صطات اأعمارهم بني 20 اإىل اأقل من 30 �صنة. وهذا موؤ�رض 
على اأن اأ�صحاب امل�صتويات العمرية االأكرب اأكرث اإدراكًا ووعيًا بجوانب االإبداع االإداري، الأن 
االإداري  االإبداع  العمر يك�صبهم خربات عملية ت�صهم يف زيادة قدراتهم على حتديد جوانب 

واإدراكها يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر. 
	. اختالف روؤية املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف 

دولة قطر باختالف طبيعة الوظيفة: 
يو�صح اجلدول )6( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني 
جلوانب االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف طبيعة الوظيفة

الجدول )6( 
 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لجوانب اإلبداع اإلداري 

في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف الوظيفة

الدللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباينحماور البحث

0.001 5.5131.847.18بني املجموعاتجوانب االإبداع االإداري 149.875860.26داخل املجموعات

 دال عند مستوى )0.01( . 
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ويو�صح اجلدول )6( اأن قيمة ف دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى 0. 01، مما يعني وجود 
فروق معنوية ذات داللة اإح�صائية بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص االأعلى 
الدرا�صة روؤية خمتلفة  اأفراد عينة  اأن لدى  اأي  للتعليم يف روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري، 
نحو جوانب االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم باختالف طبيعة وظائفهم. والإيجاد 
 )Scheffe( اختبار  نتائج   )7( اجلدول  . ويو�صح   )Scheffe( اختبار  اُ�صتخدم  الفروق،  تلك 
لتحديد م�صادر الفروق الدالة اإح�صائيًا بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص يف 

روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري باختالف طبيعة الوظيفة. 
الجدول )7(

 نتائج اختبار )Scheffe( لتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائيًا بين أفراد عينة الدراسة من العاملين 
في المجلس في رؤيتهم لجوانب اإلبداع اإلداري باختاف طبيعة الوظيفة

املتو�سط احل�سابيطبيعة الوظيفةاملحور
طبيعة الوظيفة

1234

جوانب االإبداع االإداري

4.39معلم1
4.17موظف اإداري2
4.77مدير3
4.30اخرى )من�صق/مر�صد/رئي�ص ق�صم( 4

 دال عند مستوى )0.01( . 

ويت�صح من اجلدول )7( اأن الفروق الدالة اإح�صائيًا يف حتديد روؤية العاملني جلوانب 
االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف طبيعة الوظيفة كانت 
اأخرى  ووظائف  معلم  من�صب  ي�صغلون  الذين  من  وكل  مدير،  من�صب  ي�صغلون  الذين  بني 
)من�صق/مر�صد/رئي�ص ق�صم( . وكانت الفروق الدالة اإح�صائيًا ل�صالح الذين ي�صغلون من�صب 
مدير حيث بلغ متو�صطهم 4.77 مقابل 4.39 للذين ي�صغلون من�صب معلم و 4.30 للذين 
ي�صغلون وظائف اأخرى )من�صق/مر�صد/رئي�ص ق�صم( . وهذا موؤ�رض على اأن اأ�صحاب الوظائف 
اإدراكًا ووعيًا بجوانب االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم، الأن  اأكرث  اإداريًا  االأعلى 
الوظيفية املختلفة،  املرور باملنا�صب  توافر خربات عملية عرب  اإىل  ي�صري  االأعلى  املن�صب 
يرتتب عليها زيادة القدرة على حتديد جوانب االإبداع االإداري واإدراكه يف املجل�ص االأعلى 

للتعليم يف دولة قطر. 
ت. اختالف روؤية املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف 
االأحادي  التباين  حتليل  نتائج   )8( اجلدول  يو�صح  العلمي:  املوؤهل  باختالف  قطر  دولة 
لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف 

دولة قطر باختالف املوؤهل العلمي. 
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الجدول )8( 
 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لجوانب اإلبداع اإلداري 

في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف المؤهل العلمي

الدللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباينحماور البحث

جوانب االإبداع االإداري
3.6750.734بني املجموعات

2.85 0.001
150.175840.26داخل املجموعات

 دال عند مستوى )0.01( . 

ويو�صح اجلدول )23( اأن قيمة ف دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى 0.01، مما يعني وجود 
فروق معنوية ذات داللة اإح�صائية بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص االأعلى 
للتعليم يف روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدرا�صة روؤية خمتلفة نحو 
جوانب االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم باختالف موؤهالتهم العلمية. والإيجاد 
)Scheffe( نتائج اختبار )( . ويو�صح اجلدول )24Scheffe( تلك الفروق، اُ�صتخدم اختبار

لتحديد م�صادر الفروق الدالة اإح�صائيًا بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص يف 
روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري باختالف املوؤهل العلمي. 

الجدول )9(
 نتائج اختبار )Scheffe( لتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائيًا بين أفراد عينة الدراسة 

من العاملين في المجلس في رؤيتهم لجوانب اإلبداع اإلداري باختاف المؤهل العلمي

املتو�سط احل�سابياملوؤهل العلمىاملحور
املوؤهل العلمي

123456

جوانب االإبداع االإداري

- اأقل من ثانوي1
4.29ثانوي2
4.33دبلوم بعد الثانوية3
4.37بكالوريو�ص4
4.97درا�صات عليا5
- اأخرى6

 دال عند مستوى )0.01( . 

ويت�صح من اجلدول )9( اأن الفروق الدالة اإح�صائيًا يف حتديد روؤية العاملني جلوانب 
االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف املوؤهل العلمي، كانت 
بني احلا�صلني على درا�صات عليا من ماج�صتري ودكتوراه، وكل من احلا�صلني على درجة 
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للتعليم(  األعلى  باجمللس  العاملني  نظر  وجهة  )من  قطر  الكواريبدولة  أ. أسماء 
العيثاوي د. أحالم 

اإح�صائيًا  الدالة  الفروق  الثانوية. وكانت  البكالوريو�ص واحلا�صلني على درجة دبلوم بعد 
بلغ متو�صطهم 4.97  عليا من ماج�صتري ودكتوراه حيث  درا�صات  احلا�صلني على  ل�صالح 
مقابل 4.37 للحا�صلني على درجة البكالوريو�ص و 4.33 للحا�صلني على درجة دبلوم بعد 
الثانوية. وهذا موؤ�رض على اأن اأ�صحاب املوؤهالت العلمية االأعلى اأكرث اإدراكًا ووعيًا بجوانب 
زاد  كلما  الفرد،  تعليم  م�صتوى  زاد  كلما  الأنه  للتعليم،  االأعلى  املجل�ص  االإداري يف  االإبداع 
زيادة  ذلك  على  ويرتتب  احلياة،  جوانب  �صتى  يف  العملية  خربته  وكذلك  املعريف،  اإملامه 
دولة  يف  للتعليم  االأعلى  املجل�ص  يف  واإدراكه  االإداري  االإبداع  جوانب  حتديد  على  القدرة 

قطر. 
	. اختالف روؤية املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف 
دولة قطر باختالف �صنوات اخلربة: ويو�صح اجلدول )10( نتائج حتليل التباين االأحادي 
لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف 

دولة قطر باختالف �صنوات اخلربة. 
الجدول )10(

 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لجوانب اإلبداع اإلداري 
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف سنوات الخبرة

الدللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباينحماور البحث

جوانب االإبداع االإداري
1.0230.34بني املجموعات

1.190.17
167.305860.285داخل املجموعات

اإح�صائيًا عند م�صتوى 0.05، مما ي�صري  اأن قيمة ف غري دالة  ويو�صح اجلدول )10( 
اإىل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإح�صائية بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف 
املجل�ص االأعلى للتعليم يف روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدرا�صة 
روؤى مت�صابهة نحو جوانب االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم مهما اختلفت �صنوات 
من  الدرا�صة  عينة  مفردات  على  توؤثر  ال  اخلربة  �صنوات  اأن  على  موؤ�رض  وهذا  فيه.  خربتهم 

العاملني يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر جلوانب االإبداع االإداري. 
ج. اختالف روؤية املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف 

دولة قطر باختالف نوع اجلن�ص: 
يو�صح اجلدول )11( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني 

جلوانب االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف نوع اجلن�ص. 
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الجدول )11( 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لجوانب اإلبداع اإلداري

الدللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباينحماور البحث

جوانب االإبداع االإداري
1.2811.28بني املجموعات

4.450.19
169.045880.287داخل املجموعات

اإح�صائيًا عند م�صتوى 0.05، مما ي�صري  اأن قيمة ف غري دالة  ويو�صح اجلدول )11( 
اإىل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإح�صائية بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف 
املجل�ص االأعلى للتعليم يف روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدرا�صة 
روؤى مت�صابهة نحو جوانب االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم مهما اختلف جن�صهم. 
وهذا موؤ�رض على اأن نوع اجلن�ص ال يوؤثر على مفردات عينة الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص 

االأعلى للتعليم يف دولة قطر جلوانب االإبداع االإداري. 
للتعليم  االأعلى  املجل�ص  يف  االإداري  االإبداع  جلوانب  املبحوثني  روؤية  و. اختالف 

باختالف احلالة االجتماعية: 
روؤية  بني  الفروق  لداللة  االأحادي  التباين  حتليل  نتائج   )12( اجلدول  يو�صح 
باختالف  قطر  دولة  يف  للتعليم  االأعلى  املجل�ص  يف  االإداري  االإبداع  جلوانب  املبحوثني 

احلالة االجتماعية. 
الجدول )12( 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لجوانب اإلبداع اإلداري 
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف الحالة االجتماعية

الدللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباينحماور البحث

جوانب االإبداع االإداري
1.3211.32بني املجموعات

4.690.15
165.325880.281داخل املجموعات

اإح�صائيًا عند م�صتوى 0.05، مما ي�صري  اأن قيمة ف غري دالة  ويو�صح اجلدول )12( 
اإىل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإح�صائية بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف 
املجل�ص االأعلى للتعليم يف روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدرا�صة 
باختالف  مهما  للتعليم  االأعلى  املجل�ص  يف  االإداري  االإبداع  جوانب  نحو  مت�صابهة  روؤى 
عينة  مفردات  على  توؤثر  ال  االجتماعية  احلالة  اأن  على  موؤ�رض  وهذا  االجتماعية.  حالتهم 

الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر جلوانب االإبداع االإداري. 
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للتعليم(  األعلى  باجمللس  العاملني  نظر  وجهة  )من  قطر  الكواريبدولة  أ. أسماء 
العيثاوي د. أحالم 

االأعلى  املجل�ص  يف  االإداري  االإبداع  ملعوقات  املبحوثني  روؤية  اختالف  ثانيًا:  ● 
للتعليم يف دولة قطر تبعا لتباين خ�صائ�صهم ال�صخ�صية والوظيفية: 

أ. اختالف روؤية املبحوثني ملعوقات االإبداع االإداري يف املجل�ص باختالف العمر: 

يو�صح اجلدول )13( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني 
ملعوقات االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف العمر. 

الجدول )13( 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لمعوقات اإلبداع اإلداري 

في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف العمر

الدللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباينحماور البحث

معوقات االإبداع االإداري
5.1131.70بني املجموعات

5.68 0.00
175.805860.30داخل املجموعات

 دال عند مستوى )0.01( . 

ويو�صح اجلدول )13( اأن قيمة ف دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى 0.01، مما يعنى وجود 
فروق معنوية ذات داللة اإح�صائية بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص االأعلى 
للتعليم يف روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدرا�صة روؤية خمتلفة 
والإيجاد  اأعمارهم.  باختالف  للتعليم  االأعلى  املجل�ص  يف  االإداري  االإبداع  معوقات  نحو 
 )Scheffe( نتائج اختبار )( . ويو�صح اجلدول )14Scheffe( تلك الفروق، اُ�صتخدم اختبار
لتحديد م�صادر الفروق الدالة اإح�صائيًا بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص يف 

روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري باختالف فئات العمر. 
الجدول )14( 

 نتائج اختبار )Scheffe( لتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائيًا بين أفراد عينة الدراسة 
من العاملين في المجلس في رؤيتهم لمعوقات اإلبداع اإلداري باختاف فئات العمر

املتو�سط احل�سابيفئات العمراملحور
فئات العمر

1234

معوقات االإبداع االإداري

203.79 –اأقل من 30 �صنة1
304.08 – اأقل من 40 �صنة2
404.10 –اأقل من 50 �صنة3
504.17 – فاأكرث4

 دال عند مستوى )0.01( . 
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العاملني  روؤية  حتديد  يف  اإح�صائيًا  الدالة  الفروق  اأن   )14( اجلدول  من  ويت�صح 
ملعوقات االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف فئات العمر 
اأقل من 30 �صنة، وبني كل من  اإىل  اأعمارهم بني 20  الذين ترتاوح متو�صطات  كانت بني 
الذين ترتاوح متو�صطات اأعمارهم بني 30 اإىل اأقل من 40 �صنة، والذين ترتاوح متو�صطات 
ترتاوح  الذين  ل�صالح  اإح�صائيًا  الدالة  الفروق  وكانت  �صنة.  من 50  اأقل  اإىل   40 اأعمارهم 
متو�صطات اأعمارهم بني 40 اإىل اأقل من 50 �صنة، والذين ترتاوح متو�صطات اأعمارهم بني 
30 اإىل اأقل من 40 �صنة، حيث بلغت متو�صطاتهم 4.10 و 4.08 على التوايل مقابل 3.79 
للذين ترتاوح متو�صطات اأعمارهم بني 20 اإىل اأقل من 30 �صنة. وهذا موؤ�رض على اأن اأ�صحاب 
امل�صتويات العمرية االأكرب اأكرث اإدراكًا ووعيًا مبعوقات االإبداع االإداري، الأن العمر يك�صبهم 
خربات عملية ت�صهم يف زيادة قدراتهم على حتديد معوقات االإبداع االإداري واإدراكها يف 

املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر. 
	. اختالف روؤية املبحوثني ملعوقات االإبداع االإداري يف املجل�ص باختالف طبيعة 

الوظيفة: 
روؤية  بني  الفروق  لداللة  االأحادي  التباين  حتليل  نتائج   )15( اجلدول  يو�صح 
باختالف  قطر  دولة  للتعليم يف  االأعلى  املجل�ص  االإداري يف  االإبداع  املبحوثني ملعوقات 

طبيعة الوظيفة. 
الجدول )15(

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لمعوقات اإلبداع اإلداري 
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف الوظيفة

الدللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباينحماور البحث

معوقات االإبداع االإداري
4.5931.53بني املجموعات

4.94 0.006 181.665860.31داخل املجموعات

 دال عند مستوى )0.01(. 

ويو�صح اجلدول )15( اأن قيمة ف دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى 0.01، مما يعنى وجود 
فروق معنوية ذات داللة اإح�صائية بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص االأعلى 
للتعليم يف روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدرا�صة روؤية خمتلفة 
نحو معوقات االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم باختالف طبيعة وظائفهم. والإيجاد 
 )Scheffe( نتائج اختبار )( . ويو�صح اجلدول )16Scheffe( تلك الفروق، اُ�صتخدم اختبار
لتحديد م�صادر الفروق الدالة اإح�صائيًا بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص يف 

روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري باختالف طبيعة الوظيفة. 
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للتعليم(  األعلى  باجمللس  العاملني  نظر  وجهة  )من  قطر  الكواريبدولة  أ. أسماء 
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الجدول )16( 
 نتائج اختبار )Scheffe( لتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائيًا بين أفراد عينة الدراسة 

من العاملين في المجلس في رؤيتهم لمعوقات اإلبداع اإلداري باختاف طبيعة الوظيفة

املتو�سط احل�سابيطبيعة الوظيفةاملحور
طبيعة الوظيفة

1234

معوقات االإبداع االإداري

4.29معلم1
3.93موظف اإداري2
4.77مدير3
4.41اأخرى )من�صق/مر�صد/رئي�ص ق�صم( 4

 دال عند مستوى )0. 01( . 

العاملني  روؤية  حتديد  يف  اإح�صائيًا  الدالة  الفروق  اأن   )16( اجلدول  من  ويت�صح 
ملعوقات االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف طبيعة الوظيفة 
الذين ي�صغلون من�صب مدير والذين ي�صغلون من�صب من�صق/مر�صد/رئي�ص ق�صم.  كانت بني 
متو�صطهم  بلغ  حيث  مدير،  من�صب  ي�صغلون  الذين  ل�صالح  اإح�صائيًا  الدالة  الفروق  وكانت 
4.77 مقابل 4.41 للذين ي�صغلون من�صب من�صق/مر�صد/رئي�ص ق�صم. وهذا موؤ�رض على اأن 
اإدراكًا ووعيًا مبعوقات االإبداع االإداري يف املجل�ص  اأكرث  اإداريًا  اأ�صحاب الوظائف االأعلى 
اإىل توافر خربات عملية عرب املرور باملنا�صب  االأعلى ي�صري  للتعليم، الأن املن�صب  االأعلى 
الوظيفية املختلفة، يرتتب عليها زيادة القدرة على حتديد معوقات االإبداع االإداري واإدراكها 

يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر. 
ت. اختالف روؤية املبحوثني ملعوقات االإبداع االإداري يف املجل�ص باختالف املوؤهل 

العلمي: 
يو�صح اجلدول )17( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني 
املوؤهل  باختالف  قطر  دولة  يف  للتعليم  االأعلى  املجل�ص  يف  االإداري  االإبداع  ملعوقات 

العلمي. 
الجدول )17(

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لمعوقات اإلبداع اإلداري 
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف المؤهل العلمي

الدللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباينحماور البحث

معوقات االإبداع االإداري
0.8150.162بني املجموعات

0.490.61 193.055840.33داخل املجموعات

 دال عند مستوى )0.01( . 
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ويو�صح اجلدول )17( اأن قيمة ف غري دالة اإح�صائيًا عند م�صتوى 0.05، مما يعنى عدم 
وجود فروق معنوية ذات داللة اإح�صائية بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص 
االأعلى للتعليم يف روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدرا�صة روؤية 
موؤهالتهم  باختالف  للتعليم  االأعلى  املجل�ص  يف  االإداري  االإبداع  معوقات  نحو  مت�صابهة 
العلمية. وهذا موؤ�رض على اأن امل�صتوى التعليمي ال يوؤثر يف روؤية مفردات عينة الدرا�صة من 

العاملني يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر ملعوقات االإبداع االإداري. 
	. اختالف روؤية املبحوثني ملعوقات االإبداع االإداري يف املجل�ص باختالف �صنوات 

اخلربة: 
يو�صح اجلدول )18( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني 
�صنوات  باختالف  قطر  دولة  يف  للتعليم  االأعلى  املجل�ص  يف  االإداري  االإبداع  ملعوقات 

اخلربة. 
الجدول )18(

 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لمعوقات اإلبداع اإلداري 
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف سنوات الخبرة

الدللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباينحماور البحث

معوقات االإبداع االإداري
4.2431.41بني املجموعات

4.55 0.001
181.975860.31داخل املجموعات

 دال عند مستوى )0.01( . 

يعنى  مما   ،0.01 م�صتوى  عند  اإح�صائيًا  دالة  ف  قيمة  اأن   )18( اجلدول  ويو�صح 
وجود فروق معنوية ذات داللة اإح�صائية بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص 
االأعلى للتعليم يف روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدرا�صة روؤية 
خمتلفة نحو معوقات االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم باختالف �صنوات اخلربة. 
والإيجاد تلك الفروق، اُ�صتخدم اختبار )Scheffe( . ويو�صح اجلدول رقم )19( نتائج اختبار     
)Scheffe( لتحديد م�صادر الفروق الدالة اإح�صائيًا بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف 

املجل�ص يف روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري باختالف �صنوات اخلربة. 
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للتعليم(  األعلى  باجمللس  العاملني  نظر  وجهة  )من  قطر  الكواريبدولة  أ. أسماء 
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الجدول )19( 
نتائج اختبار )Scheffe( لتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائيًا بين أفراد عينة الدراسة 

من العاملين في المجلس في رؤيتهم لمعوقات اإلبداع اإلداري باختاف سنوات الخبرة

املتو�سط احل�سابي�سنوات اخلربةاملحور
�سنوات اخلربة

1234

معوقات االإبداع االإداري

3.68من �صنة اإىل اأقل من 10 �صنوات1

3.72من 10 �صنوات اإىل اأقل من 20 �صنة2

4.04من 20 �صنة اإىل اأقل من 30 �صنة3

4.41من 30 �صنة فاأكرث4

 دال عند مستوى )0.01( . 

ويت�صح من اجلدول )19( اأن الفروق الدالة اإح�صائيًا يف حتديد روؤية العاملني ملعوقات 
االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف �صنوات اخلربة كانت بني 
الذين ترتاوح خربتهم من 20 �صنة اإىل اأقل من 30 �صنة، وكل من الذين ترتاوح خربتهم من 
10 �صنوات اإىل اأقل من 20 �صنة، والذين ترتاوح خربتهم من �صنة اإىل اأقل من 10 �صنوات. 
وكانت الفروق الدالة اإح�صائيًا ل�صالح الذين ترتاوح خربتهم من 20 �صنة اإىل اأقل من 30 
�صنة حيث بلغ متو�صطهم احل�صابي 4.04 مقابل 3.72 للذين ترتاوح خربتهم من 10 �صنوات 
اإىل اأقل من 20 �صنة و 3.68 للذين ترتاوح خربتهم من �صنة اإىل اأقل من 10 �صنوات. وهذا 
يف  االإداري  االإبداع  مبعوقات  ووعيًا  اإدراكًا  اأكرث  االأعلى  اخلربات  اأ�صحاب  اأن  على  موؤ�رض 
الوظيفية  باملنا�صب  املرور  عرب  املرتاكمة  العملية  اخلربات  الأن  للتعليم،  االأعلى  املجل�ص 
يف  واإدراكها  االإداري  االإبداع  معوقات  حتديد  على  القدرة  زيادة  عليها  يرتتب  املختلفة، 

املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر. 
نوع  باختالف  املجل�ص  يف  االإداري  االإبداع  ملعوقات  املبحوثني  روؤية  ج. اختالف 

اجلن�ص: 
يو�صح اجلدول )20( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني 

ملعوقات االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف نوع اجلن�ص. 
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الجدول )20( 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لمعوقات اإلبداع اإلداري 

في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف نوع الجنس

الدللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباينحماور البحث

معوقات االإبداع االإداري
1.2711.27بني املجموعات

4.370.19
170.815880.29داخل املجموعات

 دال عند مستوى )0.01( . 

اإح�صائيًا عند م�صتوى 0.05، مما ي�صري  اأن قيمة ف غري دالة  ويو�صح اجلدول )20( 
اإىل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإح�صائية بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف 
املجل�ص االأعلى للتعليم يف روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدرا�صة 
اختلف  مهما  للتعليم  االأعلى  املجل�ص  يف  االإداري  االإبداع  معوقات  نحو  مت�صابهة  روؤى 
جن�صهم. وهذا موؤ�رض على اأن نوع اجلن�ص ال يوؤثر على مفردات عينة الدرا�صة من العاملني يف 

املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر ملعوقات االإبداع االإداري. 
ح. اختالف روؤية املبحوثني ملعوقات االإبداع االإداري يف املجل�ص باختالف احلالة 

االجتماعية: 
روؤية  بني  الفروق  لداللة  االأحادي  التباين  حتليل  نتائج   )20( اجلدول  يو�صح 
باختالف  قطر  دولة  للتعليم يف  االأعلى  املجل�ص  االإداري يف  االإبداع  املبحوثني ملعوقات 

احلالة االجتماعية. 
الجدول )21( 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لمعوقات اإلبداع اإلداري 
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف الحالة االجتماعية

الدللةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجة احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباينحماور البحث

معوقات االإبداع االإداري
1.3211.32بني املجموعات

4.880.16
159.035880.27داخل املجموعات

 دال عند مستوى )0.01( . 

اإح�صائيًا عند م�صتوى 0.05، مما ي�صري  اأن قيمة ف غري دالة  ويو�صح اجلدول )21( 
اإىل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإح�صائية بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف 
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للتعليم(  األعلى  باجمللس  العاملني  نظر  وجهة  )من  قطر  الكواريبدولة  أ. أسماء 
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املجل�ص االأعلى للتعليم يف روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدرا�صة 
باختالف  مهما  للتعليم  االأعلى  املجل�ص  االإداري يف  االإبداع  معوقات  نحو  مت�صابهة  روؤى 
عينة  مفردات  على  توؤثر  ال  االجتماعية  احلالة  اأن  على  موؤ�رض  وهذا  االجتماعية.  حالتهم 

الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر ملعوقات االإبداع االإداري. 

نتائج وتوصيات البحث:

أوالً- نتائج البحث: 

بينت نتائج الدرا�صة اأن واقع االإبداع االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة  1 .
قطر من وجهة نظر العاملني فيه يعدُّ متو�صطًا ب�صكل عام ومبتو�صط ح�صابي 3.10. وقد دلت 
النتائج كذلك من خالل ا�صتجابات عينة الدرا�صة اأن اجتاهات اأفراد العينة نحو واقع االإبداع 

االإداري لدى العاملني يف املجل�ص يتحقق ب�صكل كبري. 
اأن  الدرا�صة، فاإنهم يرون  االإداري وفقًا الأراء عينة  االإبداع  اأ�صاليب  اأما بخ�صو�ص  2 .
معظم االأ�صاليب املذكورة يف اال�صتبانة ممكنة التطبيق وت�صاعد على تطوير عملية االإبداع 
االإداري يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر، حيث بلغ املتو�صط احل�صابي ال�صتجابات 

اأفراد العينة على جميع العبارات 3.76. 
بدرجة  وموجودة  حمققة  كانت  االإداري  االإبداع  معوقات  اأن  الدرا�صة  اأداة  بينت  3 .
لدى  االإداري  االإبداع  اأبرز معوقات  اأن  النتائج  واأظهرت   ، عالية ومبتو�صط ح�صابي 3.50. 

العاملني يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف دولة قطر ح�صب ا�صتجابات اأفراد العينة كانت 
اأظهرت نتائج اختبار حتليل التباين االأحادي )ANOVA(. 4 بالن�صبة للعبارات املمثلة 
لواقع االإبداع االإداري باأن هناك فروقًا معنوية ذات داللة اإح�صائية بني اأفراد عينة الدرا�صة 
االإداري وفقًا ملتغري  االإبداع  االأعلى للتعليم يف روؤيتهم جلوانب  العاملني يف املجل�ص  من 
العمر وطبيعة الوظيفة واملوؤهل العلمي، وعدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإح�صائية بني 
اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني لكل من متغريات �صنوات اخلربة اأو نوع اجلن�ص اأو احلالة 

االجتماعية. 
)ANOVA(. 5 بالن�صبة للعبارات  التباين االأحادي  اأظهرت نتائج اختبار حتليل  كما 
اأفراد  اإح�صائية بني  ذات داللة  فروقًا معنوية  اأن هناك  االإداري  االإبداع  املمثلة ملعوقات 
عينة الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص االأعلى للتعليم يف روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري 
وفقًا للعمر وطبيعة الوظيفة و�صنوات اخلربة، وعدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإح�صائية 
بني اأفراد عينة الدرا�صة من العاملني يف املجل�ص وفقًا ملتغري املوؤهل العلمي اأو نوع اجلن�ص 

اأو احلالة االجتماعية. 
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ثانياً- توصيات البحث: 

الذي يعنى  التنظيمي  اأهمية توافر املناخ  اإىل  اإليها  التو�صل  التي مت  النتائج  اأ�صارت 
يف  االإداريني  القادة  تو�صيان  الباحثتان  فاإن  لذا  للعاملني،  االإبداعية  التوجهات  بتنمية 

املجل�ص االأعلى للتعليم، وكذلك القادة امليدانيني يف املدار�س امل�ستقلة مبا ياأتي: 
العمل على مكافاأة العاملني املتميزين واملبدعني ماديًا ومعنويًا. وذلك من خالل  1 .
احلوافز  ربط  �رضورة  وكذلك  املجل�ص،  يف  االإبداعية  االأفكار  لتقومي  خا�صة  معايري  و�صع 
العمل  اإجناز  يف  ت�صهم  التي  االإبداعية  واالأعمال  باالأفكار  واملعنوية  املادية  واملكافاآت 

ب�صورة اأف�صل. 
حماولة املديرين تبنى اأ�صاليب جديدة يف التعامل مع العاملني، بحيث ت�صفي جواً  2 .
من الود واملرح بينهم، وذلك باإعادة النظر يف االأ�صاليب املعتمدة حاليا يف اختيار القادة 
االإداريني، وبناء ج�صور متينة من الثقة املتبادلة واالحرتام بني االإدارة والعاملني، وفتح 

قنوات االت�صال املبا�رض معهم ذلك من خالل اتباع �صيا�صة الباب املفتوح. 
التقليل قدر االإمكان من تعامل االإدارة مع القرارات ب�صكل روتيني وتقليدي. وذلك  3 .
لديهم من طاقات  ما  واملرونة ال�صتخدام  اال�صتقاللية  من  مزيداً  العاملني  منح  عن طريق 
اإبداعية يف حل امل�صكالت التي تواجههم يف العمل، وهذا لن يكون اإال من خالل املزاوجة 
بني املركزية والالمركزية يف التعامل مع امل�صكالت وحلها، وذلك الإعطاء العاملني الفر�صة 
للم�صاركة يف حل امل�صكالت، وتاأمني م�صاحة كافية لهم لتقدمي النقد واالقرتاحات واحللول 

االإبداعية. 
ومهاراتهم  قدراتهم  وتنمية  اإداريًا  املجل�ص  يف  العاملني  كفاءة  رفع  على  العمل  4 .
ومعارفهم، وذلك عن طريق اإحلاقهم باملزيد من الدورات التدريبية والربامج التعليمية التي 

تنمى مهارات التفكري االإبداعي لديهم. 
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