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امللخ�س
الإداريني  القادة  لدى  الداري  البداع  على  التكنولوجيا  ا�ستخدام  اأثر  تعرف  اىل  الدرا�سة  هدفت 
بتطوير  الباحثان  قام  الدرا�سة  ولغر�ض حتقيق هدف  نظرهم،  وجهة  الريموك من  العاملني يف جامعة 
على  توزيعها  ومت  وثباتها،  �سدقها  من  التاأكد  مت  فقرة،   )22( من  النهائية  ب�سورتها  تكونت  ا�ستبانة 
الدرا�سي  للعام  الريموك،  جامعة  يف  العاملني  الداريني  القادة  من   )86( من  املكونة  الدرا�سة  عينة 
املعلومات على البداع  ا�ستخدام تكنولوجيا  اثر  اأن درجة تقدير  الدرا�سة اىل  2009/2008م، وتو�سلت 
الداري من وجهة نظر القادة الداريني جاءت �سمن درجة تقدير كبرية، واأظهرت النتائج كذلك عدم 
وجود فروق ذات دللة اح�سائية عند م�ستوى الدللة )α=0.05( تعزى ملتغريي الكلية وامل�سمى الوظيفي، 
ووجود فروق ذات دللة اح�سائية تعزى ملتغري عدد �سنوات اخلربة، واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة ن�سر ثقافة 
و�سع  مع  التدريبة  والدورات  الدورية  الن�سرات  الداريةعن طريق  املعلومات  ونظم  املعلومات  تكنولوجيا 

خطط مرحلية قائمة على نتائج البحاث والدرا�سات حول هذا املو�سوع.

Abstract
Study aimed to examine the impact of the use of technology in the creation of 

the administrative leaders of administrative staff at Yarmouk University, from their 
point of view, for the purpose of achieving the objective of the study, the researchers 
developed as the final Questionnaire consisted of )22( by paragraph, was to make 
sure its sincerity to the test, and formed the study sample (86) of the leaders of 
administrative workers at Yarmouk University for the academic year 20082009/ m, 
the study found that the degree of appreciation of the impact of the use of information 
technology on innovation management from the viewpoint of the administrative 
leaders at the University of Yarmouk in the assessment of a large degree, and that 
there is no statistically significant differences at the level of significance (>0.05) 
due to Magee college, the so-called career, and a statistically significant difference 
attributable to a variable number of years of experience, especially between the 
response of the administrative leaders who are 510- years of experience, and who 
experience more than 10 years, on the other for the more experienced of 10 years, the 
study recommended the need to disseminate the culture of information technology 
and management information systems through leaflets and training courses with the 
development of plans based on progress and results of research studies on the subject.

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



18

اأثر ا�صتخدام التكنولوجيا على البداع الإداري لدى القادة الإداريني العاملني يف جامعة الريموك من وجهة نظرهم

مقدمة
يف  الع�سر  اأ�ساليب  من  ال�ستفادة  وحماولة  التقدم  ملواكبة  جميعًا  الدول  ت�سعى 
حتقيق الرفاهية ملواطنيها وذلك من خالل بناء نظام موؤ�س�سي فعال على درجة عالية 
من الكفاءة والقدرة على حتقيق اآمال �سعوبها وطموحاته، وحيث اإن ذلك ل يتحقق اإل 
بجهود اإبداعية معربة عن فكر املجتمع واإرادته وحمددة لوظائفه ونظم عمله يف تفاعل 
وتكامل مع مقومات البيئة ووفق معطيات املكان ومتطلبات الزمان، الأمر الذي يحتم على 
املنظمات ال�سعي لإيجاد املناخ املالئم الذي ي�ساعد على اإظهار القدرات الإبداعية للعاملني 
بها ب�سكل عام وللمديرين و�سناع القرار ب�سكل خا�ض، حيث اأ�سبح احد مقايي�ض تقدم 
املنظمات هو ما يتوافر لأفرادها من قدرات ابتكارية ملمو�سة، واأ�سبح املنهج الإبداعي 
احد املداخل املهمة والرئي�سة حلل امل�سكالت.ويف ظل عدم توفر املناخ املالئم لالإبداع 
– والذي قد يكون ب�سبب وجود بع�ض العوامل التي حتول دون متكني الأفراد من اإظهار 
ما لديهم من قدرات اإبداعية – يتجه الأفراد اإىل البحث عن احللول ال�سهلة والب�سيطة 
يتعاملون معها بحيث ل تدخلهم  اأو  التي تواجههم  للم�ساكل  بالن�سبة  النتائج  امل�سمونة 
اأو م�ساكل مع الآخرين)ال�سمريي، 2003، 1(.وتواجه  اإدارية  هذه احللول يف تعقيدات 
التعليم العايل ب�سكل عام واجلامعات ب�سكل خا�ض حتديات هائلة يف جميع  موؤ�س�سات 
ال�سيا�سية والجتماعية والتكنولوجية واحل�سارية، وهي  بالتغريات  املجالت والتي تعج 
تغريات �سريعة ومعقدة، حيث �سهدت الآونة الأخرية تطورات �سريعة وغري م�سبوقة يف 
كافة مناحي احلياة اأبرز هذه التطورات والتي ميزت وقتنا احلايل، هي الديناميكية التي 
عرفها املجال التكنولوجي خا�سة تلك املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والعتماد املتزايد 
واملكثف  نحو ا�ستعمالها وتوظيفها بقوة يف معظم الن�سطة الب�سرية ومنها جمال الدارة 
وخ�سو�سا فيما يتعلق بالبداع الداري.ومن هنا تكمن اهمية ا�ستخدام التكنولوجيا يف 
الإدارة والعمل الداري يف اجلامعات، حيث توفر التكنولوجيا احلديثة بيئة غنية للفرد 
ت�سمح بحرية التفكري والتجريب واملحاولة، وبناء عليه فاإن الدرا�سة احلالية �سعت اىل 
درا�سة اأثر ا�ستخدام التكنولوجيا على البداع الداري لدى القادة الإداريني العاملني يف 

جامعة الريموك من وجهة نظرهم.

تكنولوجيا املعلومات
فالتكنولوجيا  التكنولوجيا  ملفهوم  دقيق  معنى  حتديد  يف  واملوؤلفون  الكتاب  اختلف 
وقد عرفها  اأغرا�ض عملية"،  لتحقيق  وتوظيفه  العلم  تطبيق  "عملية  ب�سفة عامة هي 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



19
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خمرجات".وعرفها  اىل  املدخالت  حتويل  عملية   " باأنها   )FRY, 1982, P14( فري 
اأو  ينتجه  ملا  العلمي  والتفكري  للبحث  العملي  "التطبيق  باأنها  احللباوي )1992، 124( 
يبتكره الإن�سان يف جمال الثقافة املادية، وما يرتبط بها من معارف ومهارات وخربات، 
الب�سرية  للموارد  وتطويره  وا�ستيعابه  ا�ستخدامه  وحت�سني  الإن�سان  خدمة  �سبيل  يف 
والطبيعية واملادية".ويعرفها العجلوين )1998، 4( باأنها "املكونات املادية والربجميات 
البيانات وتقنيات معاجلة املعلومات الأخرى  وو�سائل الت�سال عن بعد، واإدارة قواعد 
امل�ستخدمة يف انظمة املعلومات املعتمد على احلا�سوب".ويعرفها اخلوالدة )2005، 6( 
ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة التي ت�سهم يف التقاط  نقال عن كارتر و�سنكلري باأنها" 
البيانات وتخزينها وا�سرتجاعها، ومعاجلتها واإر�سالها للجهات املعنية بال�سكل والوقت 
املنا�سبني".من خالل املفاهيم ال�سابقة ي�ستنتج الباحثان مايلي:اإن تكنولوجيا املعلومات 
تطبيقات  اإن  الآيل.  احلا�سب  وبرجميات  تقنيات  ا�ستخدام  على  وب�سكل حموري  تركز 
من  البيانات  على  باحل�سول  اأوًل  تبداأ  املراحل،  من  جملة  ت�سمل  املعلومات  تكنولوجيا 
البيئة ثم بعد ذلك تبداأ عمليات املعاجلة على هذه البيانات والتي تت�سمن )التنظيم، 
والتبويبي، والتخزين، والرتميز، والتحليل( ثم يتم بعد ذلك اإر�سال النتائج املرتتبة على 
عمليات املعاجلة ال�سابقة اىل اجلهات املعنية لال�ستفادة منها.ان تطبيقات تكنولوجيا 
املعلومات ت�سمل جملة من املراحل ، تبداأ اأوًل باحل�سول على البيانات من البيئة، ثم بعد 
ذلك تبداأ عمليات املعاجلة على البيانات والتي تت�سمن )التنظيم، التبويب،والتخزين 
والرتميز والتحليل(، ثم اإر�سال النتائج املرتتبة على عمليات املعاجلة ال�سابقة اىل اجلهات 
املعنية لالإ�ستفادة منها. حتى ت�ستطيع اأنظمة تكنولوجيا املعلومات اأن حتقق الإ�ستفادة 
وال�سكل  الوقت  يف  للم�ستفيدين  خمرجاتها  توفري  من  فالبد  عملياتها،  من  العظمى 
املنا�سبني.تتمثل خمرجات تكنولوجيا املعلومات يف ظهور العديد من جمالت التطوير، 
الإ�سطناعي،  الذكاء  اخلبرية،  )النظم  تت�سمن  والتي  املتطورة  الربجميات  كظهور 
قواعد البيانات، اأمتتة املكاتب، الإنرتنت، الإك�سرتانت، الربيد الإلكرتوين، وتكنولوجيا 
باأن  نرى  فاإننا  �سبق  ما  كل  البعيدة Telecommunication(.وتاأ�سي�سًا على  الإت�سالت 
تكنولوجيا املعلومات ل تقت�سر على ا�ستخدام الآلت التكنولوجية احلديثة فح�سب، بل 
متتد اىل جوانب املعرفية والفكرية والأ�ساليب والفنون الالزمة لتحويل املدخالت اىل 

خمرجات.
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املكونات الأ�صا�صية لتكنولوجيا املعلومات
التي  والقدرات  املواد  من  وا�سع  مدى  على  املعلومات  تكنولوجيا  م�سطلح  ينطوي 
الأ�سا�سية  املكونات  وت�سمل  وبثها،  ومعاجلتها  وخزنها  املعلومات  لتوليد  ت�ستخدم 

لتكنولوجيا املعلومات مايلي:
اأوًل :اأجهزة احلا�صوب: وتتكون اأجهزة احلا�سوب من ق�سمني: )العنزي، 2008 �ض 
؛ 13(وحدات الإدخال: وه��ي عبارة عن اأي جهاز من الأجهزة الطرفية ت�ستخدم لإدخال 
اأية  البيانات اىل احلا�سوب.وحدات الإخراج: وه��ي الأدوات امل�سوؤولة عن عر�ض نتائج 

عملية واإظهارها على ال�سا�سة وطباعتها.
من  تعد  الربجميات  اأن  �ض83(اىل   ،2004( احلوري  اأ�سار  :الربجميات:  ثانيًا 
نوعني:  اإىل  الربجميات  وتنق�سم  املعلومات،  تكنولوجيا  يف  املهمة  الرئي�سية  املكونات 
برجميات النظام؛ وهي الربجميات التي ي�ستخدمها احلا�سوب ليقوم بعمله على اأكمل 
الأقرا�ض  على  يخزن  وبع�سها  احلا�سوب  داخل  تبنى  الربجميات  هذه  وبع�ض   ، وجه 
لغات الربجمة واملرتجمات  ، ومن هذه الربجميات  �سراوؤها منف�سلة  املمغنطة ويجب 
ونظم الت�سغيل.الربجميات التطبيقية؛ وهي الربجميات التي ت�سع احلا�سوب يف خدمة 
امل�ستفيدين لغر�ض تنفيذ وظائف مفيدة مثل معاجلة الن�سو�ض، وااجلداول الإلكرتونية، 
 ، الدرا�سية  املواد  وجدولة   ، الر�سم  وبرامج   ، الإلكرتوين  والربيد   ، البيانات  وقواعد 
، ويتم �سراء هذه الربجميات ح�سب الطلب من �سركات احلا�سوب  الهند�سي  والر�سم 

املعنية بالربجميات .
م�سطلح  اأن  اىل   )24 �ض   ،2000( ال�ساملي  اأ�سار  بعد:  عن  الإت�صالت  ثالثًا: 
واملعلومات  البيانات  اإر�سال  من  امل�ستخدمة  الأ�ساليب  به  يق�سد  بعد  عن  الإت�سالت 
وا�ستالمها، اي نقلها من م�سافات بعيدة مب�ساعدة و�سائل الإت�سال والنظم احلا�سوبية 
للبيانات  التبادل  من  النوع  لهذا  اأنظمة  وقواعد  واإجراءات  وبرجميات،  معدات  من 
رئي�سية  جمموعات   4 اىل  تق�سيمها  فيمكن  احلديثة  الإت�سال  و�سائل  واما  واملعلومات، 

ه��ي: اخلطوط الهاتفية ، الكابالت ، املوجات الق�سرية ، والأقمار الإ�سطناعية .
رابعًا: قواعد البيانات: تعمل قواعد البيانات على دمج العنا�سر املختلفةالبيانات 
اىل  الو�سول  �سهولة  امل�ستخدمني يف  ي�ساعد  وهذا  وملفات،  وقيود  وتنظيمها يف حقول 
يحتاجها  التي  املعلومات  و�سيانة  مبراقبة  تقوم  كونها  عن  ف�ساًل  منها،  مايحتاجونه 
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 )69  ،2005( اخلفرة  24(.وعرف  �ض   ،2000 ومنظماتهم)ال�ساملي،  امل�ستخدمون 
باإر�سال  يتيح  و�سط  يف  خمتلفة  مواقع  يف  املحطات  ربط  تعني  باأنها  الإت�سال  �سبكات 
�سائعة  اأو�ساط  والكابالت مبثابة  الهاتف  اأ�سالك  وتعد  وا�ستالمها  واملعلومات  البيانات 

لالإت�سالت اإذ يتم من خاللها اإر�سال البيانات اىل امل�سرتكني.

مفهوم الإبداع
يعد الإيداع من اأكرب التحديات التي تواجه املوؤ�س�سات ب�سكل عام وذلك يف جميع 
البيئة  وعوامل  خا�ض،  ب�سكل  املوؤ�س�سات  بني  املناف�سة  اأدت  فقد  املوؤ�س�سة  حياة  اأوجه 
املحيطة باملوؤ�س�سة ب�سكل عام اىل ازدياد حاجات املوؤ�س�سات لتطور اخلدمات واإجراءات 
تواجه  التي  اأوىل املع�سالت  البقاء.لعل من بني  وتاأكيد  الأداء  لتعزيز  وعمليات جديدة 
الباحث يف جمال الإبداع ه��ي  الو�سول اىل تعريف حمدد يقبله كل اأو معظم الباحثني 
يف هذا املجال.فعلى الرغم من اأن م�سطلح " الإبداع " يعد من اأكرث امل�سطلحات اأهمية 
يف الوقت الراهن يف اأدبيات الإدارة ، فاإنه عندما ي�ستخدم مقرونًا باملوؤ�س�سة اأو الإدارة 
واملدربون  فالباحثون   ، متعددة  وتف�سريات  م�سامني  يحمل  " فاإنه  الإداري  " كالإبداع 
اأكرث  اأو  وامل�ست�سارون يقدمون هذا املم�سطلح وي�سرحونه من خالل الرجوع اىل عامل 
ال�سخ�سية واملهارات  ال�سمات  اأو  العوامل ت�سم اخل�سائ�ض  العوامل املتعددة.هذه  من 
الذهنية لالأفراد واملبدعني اىل جانب اخل�سائ�ض اأو املتغريات املتنظيمية التي متيز كل 
موؤ�س�سة عن غريها ،والتي توؤثر بدورها على م�ستوى الإبداع ونوعه فيها)هيجان، 1995، 
39(.ويعرف البع�ض الإبداع على اأنه اإيجاد وتقبل، وتنفيذ الأفكار، والعمليات واملنتجات 
واخلدمات اجلديدة، ومنهم من يعرفه على اأنه الإ�ستخدام الأول اأو املبكر لإحدى الأفكار 
من قبل واحدة من املوؤ�س�سات التي تنتمي ملجموعة املوؤ�س�سات ذات الهداف املت�سابهة 
، ويعرفه اآخرون باأنه الإ�ستخدام الناجح لعمليات اأو برامج ، اأو منتجات جديدة تظهر 
كنتيجة لقرارات داخل املوؤ�س�سة )العميان، 2002، 137(.ويعرف هيجان )1995، 102( 
املوؤ�س�سة، وهو  اأو  اأو اجلماعة  الفرد،  اأنه: قدرة عقلية تظهر على م�ستوى  الإبداع على 
الطالقة  من  باأكرب  يتميز  جديد  عمل  اأو  فكرة  عنها  ينتج  متعددة  مراحل  ذات  عبارة 
واملرونة والأ�سالة واحل�سا�سية للم�سكالت ، وهذه القدرة الإبداعية من املمكن تنميتها 
هذا  واملوؤ�س�سات.ويت�سمن  واجلماعات  الأفراد  واإمكانات  قدرات  ح�سب  وتطويرها 
التعريف لالإبداع، كما يراه هيجان ، عدة جوانب اأ�سا�سية على النحو التايل:اإن الإبداع 
الفرد واجلماعات واملوؤ�س�سة.اإن الإبداع  اأن تظهر على م�ستوى  قدرة عقلية من املمكن 
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التفكريية  القدرات  خالل  من  الإبداعية  العملية  تظهر  حيث  واإنتاج  عملية  عن  عبارة 
لدى الأفراد كما يظهر الإنتاج الإبداعي من خالل الأفكار اأو ال�سلوكيات حيث ميثل حل 

امل�سكالت اإحدى القنوات التي يظهر من خاللها الإنتاج الإبداعي.

مفهوم الإبداع الإداري
مل�سطلح  حمدد  تعريف  على  كذلك  والباحثون  العلماء  يتفق  الإدارةمل  جمال  يف 
الإبداع الإداري، حيث اأدى عدم اتفاق العلماء حول تف�سري مفهوم الإبداع ب�سفة عامة 
)العنقري،  الإداري  بالإبداع  املق�سود  لتحديد  ا�ستخدمت  التي  التعاريف  تعدد  اىل 
1422(.فقد عًرف الف�سلي )2003( الإبداع الإداري باأنة عملية ت�سعى اىل اإحداث نقلة 
التنظيم من خالل توليد جمموعه من الأفكار اخلالقة وتنفيذها  مميزة على م�ستوى 
من قبل افراد وجماعات العمل.بينما يرى القحطاين )2002( اأن الإبداع الإداري يعني 
 ، اإدارية جديدة  اأ�ساليب  اإ�ستنباط  الإبداعية يف  ال�سخ�سية  املوظف ملهاراتة  ا�ستخدام 
اأو تو�سلة اىل حلول ابتكارية مل�سكلة اإدارية تواجة م�سلحة التنظيم اأو ت�سورات جديدة 
الذي  املنظم  الإبداعي  واجلهد  الهادف  التحليل  على  بالإعتماد  امل�سكلة  تلك  ملعاجلة 
والتقومي. والتجريب  والإختبار  املنطقي  التحليل  على  القائم  احل�سي  بالإدراك  يت�سل 
الإبداع  اأن  القول  ميكن  الإداري  لالإبداع  املختلفة  للمفاهيم  ال�سابق  الإ�ستعرا�ض  ومن 
الإداري هو فكرة تت�سم باحلداثة والتجديد تن�ساأ نتيجة اأاخلربة والإملام الإداري املدرك 
لواقع املننظمة وامل�ستند اإىل املعلومات ال�ساملة لأجزاء التنظيم املختلفة وحتليلها مما 

يتطلب توافر قدرات اإبداعية للو�سول اإىل ماهو جديد ومفيد.

اأهمية الإبداع الإداري
تواجه املنظمات العديد من التحديات، نظرا للتقدم الهائل يف العلوم والتكنولوجيا 
اإما التكيف مع  وما نتج عنه من تغيري اقت�سادي واجتماعي وثقايف، مما يتطلب منها 
هذه التحديات، اأو الف�سل والإندثار.فالتغري اأ�سبح حقيقة يف حياة املجتمعات واملنظمات 
حيث اإن حميط املنظمات الإدارية اأ�سبح يت�سم باحلركة والديناميكية، لذا فاملنظمات 
اجلامدة يجب اأن جتد الو�سائل والأ�ساليب التي متكنها من جتديد ن�ساطها وال�ستفادة 
من قدراتها )الطجم ، 2000، 11(، فهذه اإ�سارة �سمنية اإىل اأهمية الإبداع الإداري كاأحد 
و�سائل التجديد والتغيري.فقد ربط القحطاين )2002، 9( بني عملية التغيري والإبداع 
باعتبار التغيري عملية اإبداعية قبل اأن تكون نوعًا من اأنواع التطوير، فالتغيري ماهو اإل 
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يدرك  عندما  اإليه  واحلاجة  الإبداع  اأهمية  عنه.تظهر  تعرب  التي  الإبداع  مظاهر  اأحد 
متخذو القرار يف املنظمة اأن هناك تفاوتًا بني اآداء النظمة الفعلي والآداء املرغوب، مما 
يحثها على درا�سة تبني طرق واأ�ساليب جديدة )العميان، 2002(.اأي اأن على املنظمة 
قد  التي  امل�ساكل  وحل  والتطوير  للتغيري  كاآداة  وا�ستخدامها   ، الإبداعية  الأفكار  تبني 

يعاين منها التنظيم ،لتح�سني اآداء املنظمة وحتقيق اأهدافها بفعالية.

العالقة مابني ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات والإبداع الإداري
ميكن لنا اأن نوؤ�س�ض للعالقة ما بني ا�ستخدام نظم املعلومات الإدارية بتطبيقاتها 
يف  ي�سهم  الإدارية  املعلومات  نظم  ا�ستخدام  التايل:اإن  النحو  على  والإبداع  املختلفة 
ت�سهيل عملية الإبداع الإداري ، وذلك نتيجة لتخطي القيام بالكثري من العمل الروتيني، 
وما يرتتب على ذلك من اإجناز العمل ب�سرعة وكفاءة ودقة اأكرب وبتكلفة اأقل.اإن اهتمام 
املوؤ�س�سات الإدارية بالبحث عن امليزة التناف�سية يدفعها نحو ا�ستخدام نظم املعلومات 
الإدارية، مما ينعك�ض على زيادة الإهتمام بالبحث والتدريب والتطوير الذي ي�سهم يف 
بناء امللكات والقدرات الإبداعية وتنميتها.اإن البحث والتطوير ي�سكل اأهم جوانب التطوير 
التكنولوجي ،كونه ميثل و�سيلة مهمة لتو�سيع املعارف التكنولوجية التي تعتمد عليها عملية 
الإبتكار والإبداع.اإن ا�ستخدام نظم املعلومات الدارية ي�سهم يف زيادة الت�سال والتعاون  
وتعزيزه مابني امل�ستويات والدوائر املختلفة، مما ينعك�ض على �سكل فر�ض مواتية لعمليات 
اإبداعية جديدة.اإن الإهتمام باملبدعني وتوفري مايلزمهم من و�سائل واأدوات تكنولوجية 
وال�سماح بهم باإجراء التجارب وت�سجيعهم على طرح الأفكار اجلديدة، وتقدمي الدعم 
املادي واملعنوي لهم،ي�سهم اإىل حد كبيري من جناح ولدة العملية الإبداعية وخروجها 
اإىل حيز الوجود.اإن ال�ستفادة من الربامج التدريبية وخ�سو�سًا الربامج التي ت�سهم يف 
تنميية الإبداع وتلك التي ت�سعى لالإ�ستفادة من جتارب الدول الرائدة يف هذه املجالت، 
يعزز من اإمكانية جناح العملية الإبداعية.اإن الثقافة التنظيمية والتوجهات الإدارية يف 
امل�ستويات العليا لها دور مهم يف التوجة �سوب ا�ستخدام نظم املعلومات الإدارية، مما 
العر�ض  الإبداعي وتفعيله. من  العمل  تبني  بيئة تنظيمية تعمل على  ينعك�ض على �سكل 
الإداري،  الإبداع  على  واأثرها  املعلومات  تكنولوجيا  ا�ستخدام  اأهمية  لنا  تاأكد  ال�سابق 
العاملني  الإبداع بني  التنظيمي املالئم لإحداث عملية  املناخ  بتهيئة  الإهتمام  و�سرورة 
وهذا ي�ستدعي وجود قادة يتميزون بت�سجيع مروؤو�سيهم على التفكري الإبداعي، ومن ثم 
تبني الأفكار املبدعة ، ومييلون اإىل تفوي�ض ال�سلطة ملروؤو�سيهم ، ولديهم الثقة بقدرات 
مروؤو�سيهم .ويف هذه الدرا�سة يحاول الباحثان بيان اأثر اإ�ستخدام تكنولوجيا املعلومات 
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على الإبداع الإداري لدى القادة الإداريني العاملني يف جامعة الريموك يف العام الدرا�سي 
)2009/2008( يف الف�سل الدرا�سي الأول.

م�صكلة الدرا�صة
تعد عملية ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف موؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية ،من 
الواجب  فاإن من  ولذلك  العمل،  بيئة  الكبرية يف  التطورات  املتطلبات احلديثة ملجاراة 
على ادارات هذه املوؤ�س�سات اأن تعطي اأهمية خا�سة لتبني هذا املفهوم، كما ويجب عليها 
اأن توَلد الإ�ستعداد التام لعامليها لتطبيقة، واأن توفر امل�ستلزمات الأ�سا�سية واملتطلبات 
اخلا�سة لنجاحه.ويعترب القائد الإداري امل�سوؤول الأول عن �سري العمل يف اجلامعة من 
جميع النواحي، ومن هنا ندرك حجم امل�سوؤولية امللقاه على عاتق القائد الإداري ،ونظرًا 
التدري�ض،  هيئة  واأع�ساء  الطلبة  ب�سوؤون  واملتعلقة  الإداري  للقائد  املوكلة  للم�سوؤوليات 
اأ�سحى  وكرثتها  وتكاملها  امل�سوؤوليات  هذه  ولتداخل  املحلي،  املجتمع  مع  والإت�سال 
وطريقًا  م�ستوياتها  مبختلف  اجلامعية  الإدارة  لعمل  مدخاًل  التكنولوجيا  اإ�ستخدام 
لتحقيق الإبداع الإداري يف الأعمال الإدارية املناطة بهم. وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه يف 
هذا املقام هل هذه التكنولوجيا لها اأثر يف الإبداع الإداري لدى القادة الإداريني العاملني 
يف جامعة الريموك؟ لذلك تتحدد م�سكلة الدرا�سة بالك�سف عن اأثر تكنولوجيا املعلومات 
يف الإبداع الإداري لدى القادة الإداريني العاملني يف جامعة الريموك من وجهة نظرهم.

اأهداف الدرا�صة
درا�سة اأثر اإ�ستخدام التكنولوجيا يف الإبداع الإداري لدى القادة الإداريني العاملني 

يف جامعة الريموك من وجهة نظرهم.

اأ�صئلة الدرا�صة
حتاول الدرا�صة الجابة عن ال�صئلة التية:

• اإ�ستخدام 	 لأثر  الريموك  جامعة  يف  العاملني  الإداريني  القادة  تقدير  مادرجة 
التكنولوجيا يف الإبداع الإداري لديهم؟

• هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )A<0،05(  يف درجة 	
تقدير القادة الإداريني العاملني يف جامعة الريموك لأثر ا�ستخدام التكنولوجيا 
يف الإبداع الإداري لديهم تعزى ملتغريات )اجلن�ض ، وامل�سمى الوظيفي ،وعدد 

�سنوات اخلربة(؟
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اأهمية الدرا�صة
اإلقاء ال�سوء على مفهوم  التالية: )1( حماولة  اأهمية الدرا�سة يف اجلوانب  تكمن 
التكنولوجيا واأهميتة، واأهمية تطبيقة يف موؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية. )2( تعرف 
التعليم العايل الأردنية.  مفهوم الإبداع الإداري وم�ستوياتة واأهميتة بالن�سبة ملوؤ�س�سات 
العاملني  القادة الإداريني  اأثر تكنولوجيا املعلومات يف الإبداع الإداري لدى  اإبراز   )3(
العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اإ�ستفادة  اإمكانية   )4( نظرهم.  وجهة  من  الريموك  بجامعة 
الآداء  م�ستوى  وتطوير  الإداري  نظامه  تطوير  يف  احلالية  الدرا�سة  نتائج  من  الأردنية 

الإداري للقادة الإداريني العاملني فيها.

تعريف امل�صطلحات
التكنولوجيا هي:اأدوات وتكتيكات واأن�سطة م�ستخدمة يف حتويل مدخالت التنظيم 

وموارده اإىل خمرجات خدمية و�سلعية )DAFT & NOE, 2001, 35(تكنولوجيا.
وقواعد  والربجميات  الأجهزة  جمموعة  اإىل  املفهوم  هذا  ي�سري  املعلومات: 
املختلفة  ووظائفها  لأعمالها  اآدائها  يف  املوؤ�س�سات  ت�ستخدمها  التي  وال�سبكات  البيانات 

)مبارك،2004، 147(.
اجلامعة هي: موؤ�س�سة وطنية للتعليم العايل والبحث العلمي )الإبراهيم،1997، 9(.

من  يكون  للعمل،  واأفكار  وو�سائل  اأ�ساليب  ابتكار  على  القدرة  الإداري:  الإبداع 
�ساأنها حت�سني ظروف العمل ، وحتفيز اآداء العاملني وقدراتهم وزيادة مواهبهم،لتحقيق 

الأهداف الإنتاجيةوالآدائية الأف�سل. )القطاونة،2000(.
كليات  عمداء  من  الريموك  جامعة  يف  العاملون  القادة  الإداريون:وهم  القادة 

ونوابهم وروؤ�ساء الأق�سام الأكادميية ومدراء الدوائر واملراكز.

حمددات الدرا�صة
تقت�س���ر ه���ذه الدرا�س���ة على درا�س���ة اأث���ر التكنولوجيا عل���ى الإب���داع الإداري لدى 
الق���ادة الإداريني العامل���ني يف جامعة الريموك م���ن وجهة نظرهم، يف العام الدرا�س���ي 
)2009/2008( يف الف�سل الدرا�سي الأول، ويقت�سر تعميم النتائج على عينة الدرا�سة
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الدرا�صات ال�صابقة
تناولت الكثري من الدرا�سات اأثر التكنولوجيا على الإبداع الإداري ، وقد قام الباحث 
مبراجعة الدرا�س���ات والبحوث ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة بهدف تعرف اأهم 
النتائ���ج واملوؤ�س���رات العام���ة التي اأ�س���فرت عنها تلك البح���وث والدرا�س���ات، وفيما يلي 
ا�س���تعرا�ض لأه���م هذه الدرا�س���ات العربية والأجنبية ح�س���ب الت�سل�س���ل الزمني لها:قام 
زيفاين،ZEFFANE,(1993) بدرا�س���ة حيث قام با�ستطالع اآراء)1300( موظفًا ومديرًا 
يعملون يف �سركة ات�سالت يف ا�سرتاليا بخ�سو�ض " اأثر ا�ستخدام احلا�سوب على اآدائهم 
الوظيف���ي "، واأظهرت نتائج الدرا�س���ة على عك����ض ماهو متعارف علية ،اأن معنويات عينة 
الدرا�سة ، ور�ساهم عن العمل قد ازداد بعد ا�ستخدام احلا�سوب يف العمل كما واأظهرت 
اأن املديرين يعتمدون على احلا�س���وب ب�س���كل كبري ولكنهم ي�س���تخدمونه ب�س���كل اأقل من 
غريهم.وق���ام يو  )YEW , (1995 بدرا�س���ة تبحث يف "اأثر الهي���كل التنظيمي على على 
نظام املعلومات الإدارية )MIS( ، واأثر ذلك على الآداء الإداري " حيث مت قيا�ض الهيكل 
التنظيمي من خالل بعد الالمركزية ،اأما نظام املعلومات فقد مت قيا�سة من خالل جمال 
النظام ، وم�ستوى التجميع يف املعلومات ،والتكامل بني مكونات نظام املعلومات الإداري، 
وتوقيت املعلومات ، اأما الآداء فقد مت قيا�س���ة عن طريق تقييم الآداء الفردي ، والذي مت 
تطوي���رة م���ن قب���ل  )CAROLL & JERDEE(وقد اخت���رب الباحث العالق���ة بني زيادة 
الالمركزي���ة وكل من جمال نظ���ام املعلومات الإدارية والتجميع والتكامل يف النظام على 
الآداء الإداري ، وتو�س���ل اإىل اأن املنظمات التي تت�س���ف بدرجة عالية من الالمركزية ، 
يك���ون اأث���ر نظم املعلوم���ات الإدارية والتجمي���ع والتكامل يف النظام عل���ى الآداء الداري 
والعك�ض �سحيح.اأما درا�سة خمامرة والدهان ، )1998( ، بعنوان " العوامل املوؤثرة على 
الإب���داع لدى العاملني يف ال�س���ركات امل�س���اهمة العامة ": فقد هدفت هذه الدرا�س���ة اىل 
تعرف العوامل املوؤثرة على الإبداع. وقد ا�ستعر�س���ت الدرا�سة اأدبيات الإبداع، ومن اأهم 
النتائج التي تو�سلت اإليها اأن ال�سركات الأردنية ت�سجع على الإبداع طاملا اأنه ليخرج عن 
ن�س���اطات ال�سركة الأ�سا�سية ول يوؤثر على منا�س���ب كبار العاملني فيها؛ كما اأن العاملني 
ليعنقدون باأن اإدارات هذه ال�سركات ترى الإبداع يتعار�ض مع طبيعة عملها احلايل، كما 
اأن���ه يعتربون الإب���داع ليتعار�ض مع الع���ادات والتقاليدالجتماعية ال�س���ائدة يف املجتمع 
الأردين لكنهم يعتربون �س���ركاتهم ل تقدم احلوافز املادية واملعنوية الكافية لذلك، وهم 
يعت���ربون اخلوف من الف�س���ل ومن رف����ض اأفكارهم من اأهم العوامل الت���ي تعيق الإبداع. 
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وق���ام الأع���ور،)1999(، بدرا�س���ة بعن���وان " احلا�س���وب والآداء الوظيف���ي" وقد هدفت 
لدرا�س���ة واقع ا�ستخدام احلا�س���وب يف جهاز الأمن العام الأردين ، بالإ�سافة اإىل تعرف 
على اأثر ا�س���تخدام احلا�سوب على كل من الرقابة والإ�س���راف ، وا�ستقرار العمل ودرجة 
ر�سا العاملني ، والآداء الوظيفي، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن ا�ستخدام احلا�سوب اأدى 
اىل حت�سني درجة الر�سا عند العاملني. واأو�سى الباحث ب�سرورة تطوير قدرات العاملني 
عل���ى ا�س���تخدام اأجهزة احلا�س���وب من خ���الل التدريب، وظرورة تو�س���يع العمل بن�س���م 
املعلومات جنبًا اىل جنب مع و�س���ع برامج لتبادل اخلربات فيما يتعلق بنظم املعلومات.
وق���ام وينقر، )WENGER,(2000 بدرا�س���ة بعنوان" ثالث مق���الت يف تاأثري تكنولوجيا 
املعلومات على تنظيم ال�س���ركات " حيث مت طرح ثالثة اأوراق مكر�س���ة لفهم كيفية تاأثري 
تكنولوجيا املعلومات على تن�س���يم ال�سركات يف احلا�سر وامل�ستقبل. الورقة الأوىل تيحث 
يف "عالقة تكنولوجيا املعلومات بحجم املنظمة" حيث ظهر فيها اأن تكنولوجيا املعلومات، 
ترتافق مع الإجتاة نحو ال�سركات �سغرية احلجم يف ال�سناعات التقليدية ، ومع الإجتاة 
نحو ال�س���ركات الكبرية احلجم يف ال�سناعات املعتمدة على املعلومات.يف حني اأن الورقة 
الثاني���ة تبح���ث يف " العالقة بني تكنولوجيا املعلومات يف التنظيم���ات املرنة "، وقد ظهر 
فيها الإجتاة لالإنتقال من املنظمات البريوقراطية كبرية احلجم، ومن التناف�ض الفردي 
لدى املقاولني نحو املنظمات املرنة )الأفقية وال�سبكية(، وذلك لأنها جتمع مابني التن�سيق 
املتحقق يف التنظيم البريوقراطي وروح املباداأة لدى املقاولني، وذلك من خالل حت�س���ني 
تكنولوجيا املعلومات عرب منوذج طرحته هذه الدرا�س���ة لتحليل مايواجهه التنظيم املرن 
من مواظيع وق�س���ايا. اأما الورقة الأخرية يف " الت�س���الت املكلفة" غري املجانية، حيث 
بين���ت الدرا�س���ة اأن تكنولوجي���ا املعلومات قد ح�س���نت القدرة على تو�س���يل املعلومات يف 
املنظمة، بينما ي�سعب حتليل اآثار حت�سني الت�سالت يف النماذج القت�سادية التقليدية، 
لأنها تفرت�ض اأن الت�سالت جمانية. وقام القطاونة ، )2000(، بدرا�سة بعنوان " املناخ 
التنظيمي واأثرة على ال�سلوك الإبداعي: درا�سة ميدانية للم�سرفني الإداريني يف الوزارات 
الأردني���ة" حي���ث هدفت الدرا�س���ة اإىل تع���رف على كل من املن���اخ التنظيمي وال�س���لوك 
الإبداع���ي للم�س���رفني الإداريني، وحتليل العالقة بني املن���اخ التنظيمي باأبعادة) مركزية 
الق���رارات ، والإنتم���اء، واملخاطرة، والتدري���ب، واحلوافز( على ال�س���لوك الإبداعي، ثم 
تعرف العالقة بني ال�س���لوك الإبداعي والعوامل الدميوغرافية. وقد تو�سلت الدرا�سة اىل 
اأن انطباعات امل�س���رفني حول املناخ التنظيمي كانت ايجابية، كما كان م�س���توى ال�س���لوك 
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الإبداع���ي لدى عينة الدرا�س���ة مرتفعًا.  وجد اأن هناك عالقة ذات دللة اإح�س���ائية بني 
املناخ التنظيمي وال�سلوك الإبداعي، وما بني ال�سلوك الإبداعي ومتغري العمر، يف حني اأن 
العالقة بني ال�س���لوك الإبداعي واملتغريات الدميوغرافية الأخرى مل تكن دالة اإح�سائيًا.
ويف درا�س���ة ،اأبو �س���مك،)2002(، بعنوان"  اأثر تكنولوجيا العم���ل يف الوحدات الإدارية 
 عل���ى نظ���ام معاجل���ة املعلوم���ات، درا�س���ة ميداني���ة تطبيقي���ة عل���ى القط���اع الع���ام يف 
 الأردن " حي���ث هدف���ت الباحث���ة لبح���ث اأث���ر تكنولوجي���ا العم���ل يف الوح���دات الإدارية 
 عل���ى نظ���ام معاجل���ة املعلوم���ات يف موؤ�س�س���ات القط���اع العام، وم���دى انطب���اق منوذج
 )DAFT & MACINTO CHI,(1981 على البيئة الأردنية. وقد اأو�سحت نتائج الدرا�سة 
وج���ود ف���روق ذات دللة اإح�س���ائية يف نظام معاجل���ة املعلومات تعزى ملتغريي امل�س���توى 
التعليم���ي واخلربة ، كما اأثبتت النتائج تاأث���ري التكنولوجيا على نظام معاجلة املعلومات.
وهدفت درا�سة كري�ستوفر  ،)CHRISTOPHER,(2003 اإىل معرفة مدى تاأثري ا�ستخدام 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات من قب���ل املديرين يف املدار����ض الثانوية على �س���نع القرار وقد مت 
الت�سال هاتفيًا مع اأفراد عينة الدرا�سة من مديري املدار�ض العامة يف جنوب نيومك�سيكو 
ملعرفة اآرائهم حول امل�ساركة يف الدرا�سة واأخذ اآرائهم، وقد اأظهرت النتائج اأن املديرين 
الذين ي�ستخدمون تكنولوجيا املعلومات ميتلكون �سلوكيات اإدارية تنظيمية جديدة، ثم اإن 
ذل���ك ميكنهم من �س���نع القرار.ويف درا�س���ة قام بها اخلوال���دة، )2005(، بعنوان " اأثر 
ا�س���تخدام تكنولوجي���ا املعلوم���ات على الإبداع الإداري يف املوؤ�س�س���ات العام���ة الأردنية " 
هدفت اإىل تعرف اأثر ا�س���تخدام تكنولوجيا املعلومات على الإبداع الإداري يف املوؤ�س�سات 
العامة الأردنية، وقد تكون جمتمع الدرا�س���ة من جميع املوؤ�س�س���ات العامة امل�ستقلة، التي 
يتم اإقرار موازنتها من قبل جمل�ض الوزراء، وي�سري على موظفيها نظام اخلدمة املدنية 
الذي ي�س���ري على موظف���ي الدولة كافة، حيث مت توزيع )249( ا�س���تبانة ، ا�س���تلم منها 
)204( كان منه���ا )178( ا�س���تبانة �س���احلة للتحلي���ل الإح�س���ائي، وق���د اعتمد حتليل 
البيانات على التحليل الإح�س���ائي الو�س���في، اأظهرت الدرا�س���ة وجود عالقة ذات دللة 
اإح�سائية بني الأبعاد التالية ) ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات وطبيعة الربامج امل�ستخدمة 
ومدى مالئمة معلومات النظام امل�س���تخدم، وتكامل املعلومات، واإنتاجية نظام املعلومات 
امل�س���تخدم، والتدريب( والإبداع الإداري. وعدم وجود عالقة ذات دللة اإح�سائية مابني 
املتغريات الدميغرافية والوظيفية والإبداع الإداري با�ستثناء متغري اخلربة العملية ، كما 
واأظهرت النتائج عدم وجود مثل تلك العالقة مابني هذه املتغريات وا�ستخدام تكنولوجيا 
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املعلومات با�س���تثناء متغري اجلن�ض . وقد اأو�س���ت الدرا�س���ة ب�س���رورة تبني ال�سيا�س���ات 
املالئم���ة ، واإعداد الربامج الالزمة، وتقدمي احلفز املنا�س���ب.وقام خندقجي،)2005(، 
بدرا�س���ة بعنوان " العالقة بني ا�س���تخدام نظم املعلومات الإداري���ة والأبداع الإداري من 
وجه���ة نظلر الإداريني يف اجلامعات الأردنية" هدفت اىل تعرف العالقة بني ا�س���تخدام 
نظ���م املعلوم���ات الإداري���ة يف اجلامعات الأردني���ة والإبداع الإداري يف ه���ذه اجلامعات. 
وتع���رف اأثر بع����ض املتغريات الو�س���يطة: )اجلن�ض، ون���وع اجلامعة، و�س���نوات اخلربة ، 
واملوؤهل العلمي، والتخ�س����ض العلمي، وامل�ستوى الوظيفي(  على تقدير الإداريني مل�ستوى 
نظ���م املعلومات الإدارية وم�س���توى الإب���داع الإداري يف اجلامعة الأردني���ة. وبينت نتائج 
الدرا�س���ة اأن م�ستوى نظم املعلومات الإدارية امل�س���تخدمة يف اجلامعات الأردنية، مرتفع 
لنظ���م املعلوم���ات الإداري���ة ككل وملجالتة اأي�س���ًا. واأظه���رت اأن هناك عالق���ة ارتباطية 
اإيجابي���ة دال���ة اإح�س���ائيًا بني نظ���م املعلومات الإداري���ة والإب���داع الإداري يف اجلامعات 
الأردني���ة.  واأن هن���اك فروق���ًا ذات دللة اإح�س���ائية يف جم���ال الثقاف���ة اجلامعية تعزى 
للتخ�س����ض العلم���ي ول�س���الح تكنولوجيا املعلومات، كم���ا بينت وجود ف���روق ذات دللة 
اإح�س���ائية مل�ستوى الإبداع الإداري ككل وملجالتة تعزى ملتغري امل�ستوى الوظيفي ول�سالح 
املديرين )مدير وحدة/دائرة(.واأجرت عبداهلل ، )2006(، درا�سة هدفت اىل معرفة " 
اأثر توظيف تكنولوجيا املعلومات والت�سالت على الكفايات التعليمية التي ميتلكها معلمو 
وطلبة املدار�ض ال�ستك�سافية الأردنية " وتكونت عينة الدرا�سة من )170( طالبًا وطالبة 
و)58( معلم���ًا ومعلم���ة ، وظ���ف جميعهم تكنولوجي���ا املعلومات والت�س���الت يف عمليتي 
التعلي���م والتعل���م، حيث ا�س���تخدموا اأجهزة احلا�س���وب،واملناهج الإلكرتونية املحو�س���بة 
والنرتن���ت والربي���د الإلكرتوين والربجمي���ات التطبيقية )معالج الن�س���و�ض ، اجلداول 
الإلكرتونية، قواعد البيانات ، العرو�ض التقدميية ( وتكونت اآداة الدرا�سة من ا�ستبيانني 
: الأوىل للمعلمني والثانية للطلبة ، وقد احتوت كل ا�س���تبانة على ق�س���مني : الق�سم الأول : 
جمال الكفايات وله اأربعة اأبعاد ، والق�سم الثاين  : جمال الإجتاهات . وك�سفت الدرا�سة 
عن وج���ود اأثر ايجابي لتوظي���ف تكنولوجيا املعلومات والت�س���الت يف العملية التعليمية 
التعليمية على الكفايات التعليمية للمعلمني، والكفايات التعليمية للطلبة، كما دلت نتائج 
الدراي���ة اأن اجتاه���ات كل م���ن الط���الب واملعلمني نح���و توظي���ف تكنولوجي���ا املعلومات 
والت�س���الت يف العملي���ة التعليمي���ة التعليمي���ة كان���ت ايجابية.وقام العن���زي،)2008(، 
بدرا�س���ة بعنوان " درجة ا�س���تخدام مدي���ري املدار�ض يف حمافظة القري���ات لتكنولوجيا 
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املعلوم���ات من وجهة نظر املعلمني" هدفت اىل تعرف درجة ا�س���تخدام مديري املدار�ض 
يف حمافظ���ة القريات لتكنولوجي���ا املعلومات من وجهة نظلر املعلم���ني ، ولتحقيق هدف 
الدرا�س���ة قام الباحث بت�س���ميم اأداتني للدرا�سة وقد ا�س���تملت : ال�ستبانة الأوىل  : على 
فقرات تك�س���ف مدى توافر اأدوات تكنولوجيا املعلومات يف مدار�ض حمافظة القريات من 
وجهة نظر املديرين فيها وا�س���تملت على )22( فقرة.   وال�س���تبانة الثانية : هدفت اىل 
الك�س���ف عن مدى ا�ستخدام مديري املدار�ض يف حمافظة القريات لتكنولوجيا املعلومات 
من وجهة نظر املعلمني يف مدار�ض وا�س���تملت على )20( فقرة ومت التحقق من �س���دقها 
وثباتها، وقام الباحث باختيار عينة ع�س���وائية من معلمي املدار�ض يف حمافظة القريات 
ح�س���ب املرحلة، حيث تكونت عينة الدرا�س���ة م���ن )287( معلمًا، كما مت توزيع ا�س���تبانة 
تقدي���ر تواف���ر التكنولوجيا عل���ى )46( مديرًا وقد تو�س���لت الدرا�س���ة اإىل توافر معظم 
تكنولوجي���ا املعلوم���ات يف مدار����ض حمافظ���ة القري���ات با�س���تثناء ال�س���بكات الداخلي���ة 
)النرتن���ت( واأجه���زة املراقبة الداخلي���ة كما تبني ان درجة ا�س���تخدام مديري املدار�ض 
لتكنولوجيا املعلومات كانت بدرجة كبرية. كما تبني عدم وجود فروق دالة اإح�سائية عند 
م�س���توى الدللة الإح�س���ائية  )A=0,05( بني متو�س���طات تقديرات اأفراد العينة لدرجة 
ا�س���تخدام تكنولوجيا املعلوم���ات من قبل مديري املدار�ض عند جميع جمالت الدرا�س���ة 
والآداة الكلية تعزى ملتغري املوؤهل العلمي. اأو املتغري اخلربة. بينما خل�س���ت الدرا�سة اإىل 
وجود فروق ذات دللة اإح�س���ائية بني متو�س���ط تقديرات اأفراد العينة لدرجة ا�ستخدام 
تكنولوجيا املعلومات من قبل مديري املدار�ض تعزى اىل متغري املرحلة الدرا�سية ول�سالح 

املرحلة الثانوية.

تعقيب عام على الدرا�صات ال�صابقة
اأن الدرا�سات ركزت على  للباحثني  ال�سابقة تبني  من خالل ا�ستعرا�ض الدرا�سات 
درا�سة درجة ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات، واأثرها يف الآداء الوظيفي والإبداع الإداري 
املعلومات  تكنولوجيا  واأثر  الإداري،  الإبداع  املوؤثرة يف  والعوامل   ، العامة  املوؤ�س�سات  يف 
ا�ستخدام  اأثر  درا�سة  الباحثان  حاول  الدرا�سة  هذه  ويف  التعليمية،  الكفايات  على 
ونوابهم  عمداء  من  الإداريني  القادة  لدى  الإداري  الإبداع  على  املعلومات  تكنولوجيا 
وروؤ�ساء الأق�سام ومدراء الدوائر واملراكز العاملني يف جامعة الريموك يف الأردن للعام 

الدرا�سي )2009/2008( .

اأثر ا�صتخدام التكنولوجيا على البداع الإداري لدى القادة الإداريني العاملني يف جامعة الريموك من وجهة نظرهم
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منهج الدرا�صة
الو�سفي امل�سحي وذلك بهدف و�سف الظاهرة املدرو�سة  املنهج  الباحث  ا�ستخدم 
ومنا�سبته  الدرا�سة،  لطبيعة  املنهج  ملالءمة  وذلك  وجودها،  ودرجة  من حيث طبيعتها 

لتحقيق اأهدافها.

جمتمع الدرا�صة وعينتها
الريموك  جامعة  يف  العاملني  الإداريني  القادة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
للعام الدرا�سي 2009/2008، من عمداء ونواب العمداء وروؤ�ساء الق�سام ومدراء دوائر 
العاملني وعددهم )106(.وقام الباحثان باختيار جمتمع الدرا�سة كاماًل بعد ا�ستبعاد 
عينة الثبات والبالغ عددها )20( من القادة الإداريني، وبذلك تكونت عينة الدرا�سة من 

)86(.واجلدول )1( يبني توزيع اأفراد جمتمع الدرا�سة ح�سب متغري امل�سمى الوظيفي:
جدول 1 

توزيع اأفراد جمتمع الدرا�صة ح�صب متغري امل�صمى الوظيفي

العددامل�صمى الوظيفي
12عميد كلية
12نائب عميد
53رئي�ض ق�سم

29مدير دائرة/مركز
106املجموع

اأداة الدرا�صة: لتحقيق اأهداف الدرا�سة، قام الباحثان بتطوير اأداة الدرا�سة، وهي 
عبارة عن ا�ستبيان؛ لقيا�ض درجة تقدير القادة الداريني لإثر التكنولوجيا على البداع 
الداري لديهم يف جامعة الريموك من وجهة نظرهم، وذلك من خالل مراجعة الأدب 
ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع الدرا�سة، ولالجابة عن  ال�سابق، وا�ستعرا�ض الدرا�سات 
كانت  الآتي:اإذا  يف  واملتمثل  اخلما�سي  ليكرت  مقيا�ض  ا�ستخدام  مت  ال�ستبانة  فقرات 
الإجابة )درجة تقدير كبرية جدًا(، تعطى العالمة)5(.اإذا كانت الإجابة )درجة تقدير 
كبرية(، تعطى العالمة)4(.اإذا كانت الإجابة )تقدير متو�سطة(، تعطى العالمة)3(.

اأ.د. عدنان بدري البراهيم - د. خليفة م�صطفى اأبو عا�صور
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قليلة  )تقدير  الإجابة  كانت  العالمة)2(اإذا  تعطى  قليلة(،  )تقدير  الإجابة  كانت  اإذا 
 1 النتائج:من  حتليل  لأغرا�ض  التايل  املعيار  اعتماد  العالمة)1(.ومت  تعطى  جدًا(، 
اإىل اأقل من 1.8 درجة تقدير منخف�سة جدًا.من 1.8 اإىل اأقل من 2.6 درجة تقدير 
منخف�سة.من 2.6 اإىل اأقل من 3.4 درجة تقدير متو�سطة.من 3.4 اإىل اقل من 4.2 

درجة تقدير كبرية.اأكرث من 4.2 درجة تقدير كبرية جدًا.
�صدق الأداة: للتحقق من �سدق اأداة الدرا�سة و�سالحيتها اعتمد الباحثان ال�سدق 
الخت�سا�ض؛  اخلربة  ذوي  من  املحكمني  من  جمموعة  على  بعر�سها  وذلك  الظاهري 
لتحكيمها من حيث مالءمة الفقرات لأغرا�ض الدرا�سة، ومدى ال�سحة اللغوية للفقرات، 
مالحظات  بجميع  الأخذ  مت  حيث  حتته،  اأدرجت  الذي  للمجال  الفقرة  انتماء  ومدى 
املحكمني وتعديلها بحيث اأ�سبح عدد فقرات ال�ستبانة )22( فقرة، حيث مت حذف )4( 
فقرات واإ�سافة فقرة واحدة، وتعديل بع�ض الفقرات، ومت عر�سها على حمكم خمت�ض 

باللغة العربية للتاكد من �سالمة ال�سياغة اللغوية للفقرات.
ثبات الأداة: للتاأكد من ثبات الأداة، مت تطبيقها على عينة ا�ستطالعية مكّونة من 
اإداريًا من خارج عينة الدرا�سة باأ�سلوب التطبيق واإعادة التطبيق بفا�سل  )20( قائدًا 
اأ�سبوعني بني التطبيق واإعادته. ومت التاأكد من ثبات الت�ساق الداخلي لالأداة با�ستخدام 

معامل كرونباخ األفا، حيث بلغ )0.83( وهي ن�سبة مقبولة لإغرا�ض البحث العلمي. 

اإجراءات الدرا�صة
قام الباحثان مبراجعة الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة مبو�سوع 
الدرا�سة، ومت العتماد على الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة يف اإعداد اأداة الدرا�سة 
يف �سورتها الأولية، ومن ثم التحقق من دللت �سدق اأداة الدرا�سة وثباتها من خالل 
مني املخت�سني. ومن ثم الأخذ باآرائهم ومقرتحاتهم. عر�سها على جمموعة من املحكِّ
ع�سوائية  عينة  على  تطبيقها  خالل  من  الدرا�سة  اأداة  ثبات  من  بالتاأكد  الباحثان  قام 
اإداريًا، ومن ثم ح�ساب معامل  نة من )20( قائدًا  الدرا�سة مكوَّ من خارج نطاق عينة 
كرونباخ األفا لالت�ساق الداخلي، وبعد التحقق والتاأكد من �سدق اأداة الدرا�سة وثباتها، 
ا�ستف�ساراتهم  عن  والإجابة  الإداريني  القادة  من  الدرا�سة  عينة  على  تطبيقها  مت 
وت�ساوؤلتهم، وقد ا�ستغرق ذلك حوايل )23( يومًا متوا�ساًل من الزيارات واللقاءات بني 
 ، ا�ستبانة  ال�ستبيانات وكان عددها )86(  الباحثان بجمع  واملفحو�سني.قام  الباحثني 

اأثر ا�صتخدام التكنولوجيا على البداع الإداري لدى القادة الإداريني العاملني يف جامعة الريموك من وجهة نظرهم
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وبلغ عدد ال�ستبانات ال�ساحلة للتحليل )86( ا�ستبانة وهي بذلك متثل عدد اأفراد عينة 
اإجراء التحليالت الإح�سائية  الدرا�سة، ومن ثم مت تفريغ البيانات حا�سوبيًا، ومن ثم 

املنا�سبة للخروج بالنتائج والتو�سيات. 
اإن�سانية(.عدد  )علمية،  فئتان  ولها  امل�ستقلة:الكلية  املتغريات  الدرا�صة:  متغريات 
 10 من  اأكرث  �سنوات،   10-5 �سنوات،   5 من  اأقل   ( عوامل  ثالثة  وله  اخلربة،  �سنوات 
ق�سم،  رئي�ض  عميد،  نائب  كلية،  )عميد  م�ستويات   4 ولها  الوظيفي  �سنوات(.امل�سمى 
مدير دائرة(.املتغري التابع:اأثر ا�ستخدام التكنولوجيا على البداع الداري لدى القادة 

الداريني العاملني يف جامعة الريموك من وجهة نظرهم.
املعاجلات  ا�ستخدام  مت  الدرا�سة،  اأ�سئلة  عن  لالإجابة  الإح�صائية:  املعاجلات 
الإح�سائية الآتية:ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية؛ لالإجابة عن 
الدرجة  هذه  ثيا�ض  مت  وقد  وفقراتها،  الدرا�سة  جمالت  من  جمال  لكل  الأول  ال�سوؤال 
من خالل نقيا�ض اأعده الباحثان لهذا الغر�ض وعرب عنها بالعالقة التي يح�سل عليها 
امل�ستجيب يف ذلك املقيا�ض.ا�ستخراج حتليل التباين الثالثي؛ لالإجابة عن ال�سوؤال الثاين، 
ملعرفة الفروق التي تعزى ملتغريات )الكلية، وامل�سمى الوظيفي، عدد �سنوات اخلربة(، 

وا�ستخدام اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية يف حال وجود فروق ذات دللة اإح�سائية.

نتائج الدرا�صة
ال�سوؤال الأول: ما درجة تقدير القادة الداريني العاملني يف جامعة الريموك  لأثر 
ا�ستخدام التكنولوجيا على البداع الداري لديهم؟لالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت ا�ستخراج 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ل�ستجبات افراد عينة الدرا�سة من القادة 

الداريني على فقرات جمالت الأداة، واجلدول )2( اأدناه يو�سح ذلك.

اأ.د. عدنان بدري البراهيم - د. خليفة م�صطفى اأبو عا�صور
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جدول )2(
 املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعياريةودرجة التقدير على جمالت الأداة والأداة ككل 

مرتبة تنازليًا ح�صب املتو�صطات احل�صابية )ن=86(

املتو�صط املجالالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
املمار�صة

كبرية3.711.02مدى تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة21
كبرية3.550.96طبيعة الربامج امل�ستخدمة52
كبرية3.721.01تكامل املعلومات13
كبرية3.591.08اإنتاجية نظام املعلومات امل�ستخدم34
كبرية3.581.02مدى ت�سجيع اجلامعة لالإبداع الإداري45

كبرية3.631.04الأداة ككل

يبني اجلدول ال�سابق املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية ودرجة التقدير 
ا�ستخدام  اأثر  تقدير  درجة  جاءت  حيث  ككل،  والأداة  الدرا�سة  اأداة  جمالت  على 
تكنولوجيا املعلومات على البداع الداري من وجهة نظر القادة الداريني العاملني يف 
جامعة الريموك �سمن درجة تقدير كبرية، ومبتو�سطح�سابي 3.63 وانحراف معياري 
1.04، واحتل جمال تكامل املعلومات يف املرتبة الأوىل باأعلى متو�سط ح�سابي بلغ 3.72، 
وبدرجة تقدير كبرية، تاله يف املرتبة الثانية جمال مدى تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف 
نظام  اإنتاجية  ثم جمال  كبرية،  تقدير  وبدرجة  بلغ 3.71،  اجلامعة مبتو�سط ح�سابي 
املعلومات امل�ستخدم يف املرتبة الثالثة مبتو�سط ح�سابي )3.59(، وبدرجة تقدير كبرية 
بينما جاء جمال مدى ت�سجيع اجلامعة لالإبداع الإداري يف املرتبة قبل الأخرية مبتو�سط 
ح�سابي بلغ )3.58(، وبدرجة تقدير كبرية، وجاء جمال طبيعة الربامج امل�ستخدمة يف 
املرتبة الأخرية مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.55( و�سمن درجة تقدير كبرية.كما مت ح�ساب 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات 

جمال من املجالت، حيث كانت على النحو التايل:
املجال الأول: مدى تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة:مت ح�ساب املتو�سطات 
احل�سابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال مدى 

تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة، واجلدول)3( يبني ذلك.

اأثر ا�صتخدام التكنولوجيا على البداع الإداري لدى القادة الإداريني العاملني يف جامعة الريموك من وجهة نظرهم

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



35

جدول )3(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ودرجة التقدير ل�صتجابات القادة الداريني على فقرات ملجال الأول 

املعلومات يف اجلامعة" مرتبة تنازليًا ح�صب املتو�صطات احل�صابية تكنولوجيا  تطبيق  "مدى 

املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

تتوفر اأجهزة احلا�سوب الالزمة لأداء 21
كبرية3.901.00اأعمال اجلامعة

ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة ي�سهم 42
كبرية3.711.15يف جناح اجلامعة

تتبنى اجلامعة الأ�ساليب التكنولوجية 13
كبرية3.680.86احلديثة

القوى الب�سرية العاملة موؤهلة وقادرة 34
كبرية3.521.03على ا�ستخدام الربامج املوجودة

كبرية3.711.02املجال ككل

التقدير  ودرجة  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )2( اجلدول  يبني 
لفقرات جمال مدى تطبيق تكنولوجيا املعلومات يف اجلامعة، حيث جاءت الفقرة رقم 
اجلامعة"  اأعمال  لأداء  الالزمة  احلا�سوب  اأجهزة  تتوفر  على"يتقن  تن�ض  والتي   )2(
يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.90(، وبدرجة تقدير كبرية، بينما جاءت 
الفقرة رقم )3( والتي تن�ض على "القوى الب�سرية العاملة موؤهلة وقادرة على ا�ستخدام 
الربامج املوجودة" يف املرتبة الأخرية، ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.52( وبدرجة تقدير 

كبرية، وبلغ املتو�سط احل�سابي على املجال ككل )3.71( وبدرجة تقدير كبرية.
احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  امل�ستخدمة:مت  الربامج  طبيعة  الثاين:  املجال 
والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال طبيعة الربامج 

امل�ستخدمة، واجلدول)4( يبني ذلك.

اأ.د. عدنان بدري البراهيم - د. خليفة م�صطفى اأبو عا�صور
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جدول )4(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ودرجة التقدير ل�صتجابات القادة الداريني لفقرات املجال الثاين

احل�صابية املتو�صطات  ح�صب  تنازليًا  امل�صتخدمة" مرتبة  الربامج  "طبيعة 

املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

يت�سف نظام املعلومات امل�ستخدم 15
كبرية3.620.97بال�سهولة وامكانية التعلم

يت�سف نظام املعلومات امل�ستخدم 26
كبرية3.560.98ب�سهولة ت�سغيله

ي�ساعد وجود نظام املعلومات على 38
كبرية3.541.02اجناز املهام ب�سكل اأف�سل

47
تتوافر الر�سادات الالزمة حول 
كيفية ا�ستخدام نظام املعلومات 
بدون م�ساعدة اأ�سخا�ض اآخرين

كبرية3.480.93

كبرية3.550.96املجال ككل

التقدير  ودرجة  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )4( اجلدول  يبني 
 " على  تن�ض  والتي   )5( رقم  الفقرة  ح�سلت  حيث  الدرا�سة،  عينة  افراد  ل�ستجبات 
املتو�سطات  اأعلى  على  التعلم"  وامكانية  بال�سهولة  امل�ستخدم  املعلومات  نظام  يت�سف 
حيث بلغ )3.62( وانحراف معياري )0.97( وبدرجة تقدير كبرية، يف حني اأن الفقرة 
نظام  ا�ستخدام  كيفية  حول  الالزمة  الر�سادات  " تتوافر  على  تن�ض  والتي   )7( رقم 
بلغ  حيث  ملتو�سطات  اأدنى  على  ح�سلت  اآخرين"  اأ�سخا�ض  م�ساعدة  بدون  املعلومات 
)3.48( وانحراف معياري )0.93( وبدرجة تقدير كبرية، ويلغ املتو�سط العام للمجال 

)3.55( وبدرجة تدقري كبرية.
والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ح�ساب  املعلومات:مت  تكامل  الثالث:  املجال 
املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال تكامل املعلومات، واجلدول 

)5( يبني ذلك.

اأثر ا�صتخدام التكنولوجيا على البداع الإداري لدى القادة الإداريني العاملني يف جامعة الريموك من وجهة نظرهم
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جدول )5(
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ودرجة التقدير ل�صتجابات افراد عينة  الدرا�صة لفقرات املجال الثالث

احل�صابية املتو�صطات  ح�صب  تنازليًا  املعلومات" مرتبة  "تكامل 

املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

ميتاز نظام املعلومات باحلماية وعدم متكن 111
كبرية3.860.85الخرين من التالعب ببياناته املخزنة

يقدم النظام معلومات �سحيحة وخالية 212
كبرية3.761.01من الأخطاء

كبرية3.710.89يقدم النظام معلومات �ساملة39

ي�ساعد النظام يف احل�سول على 410
كبرية3.521.03معلومات مرتبة ودقيقة

كبرية3.721.01املجال ككل

التقدير  ودرجة  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )5( اجلدول  يبني 
لفقرات جمال تكامل املعلومات، حيث جاءت الفقرة رقم )11( والتي تن�ض على"ميتاز 
نظام املعلومات باحلماية وعدم متكن الخرين من التالعب ببياناته املخزنة " يف املرتبة 
الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.86(، وبدرجة تقدير كبرية، وجاءت الفقرة رقم )10( 
والتي تن�ض على"ي�ساعد النظام يف احل�سول على معلومات مرتبة ودقيقة" يف املرتبة 
الأخرية مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.52( وبدرجة تقدير كبرية، وبلغ املتو�سط احل�سابي 

على فقرات املجال ككل )3.72( وبدرجة تقدير كبرية.
املجال الرابع: اإنتاجية نظام املعلومات امل�ستخدم:مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية 
والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال اإنتاجية نظام 

املعلومات امل�ستخدم، واجلدول )6( يبني ذلك:
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جدول )6( 
املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ودرجة التقدير ل�صتجابات افراد عينة الدرا�صة لفقرات املجال الرابع

نظام املعلومات امل�صتخدم " مرتبة تنازليًا ح�صب املتو�صطات احل�صابية "انتاجية 

املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات ي�سهم يف 116
كبرية3.660.87تطوير دوري كقائد اإداري

يوؤدي ا�ستخدام نظام املعلومات لتح�سني 213
كبرية3.631.04خمرجات العملية الإدارية

يوؤدي ا�ستخدام نظام املعلومات لتقليل الوقت 314
كبرية3.580.94الالزم لإجناز املهام

تعمل تكنولوجيا املعلومات على ت�سهيل فر�ض 318
كبرية3.580.96البداع واملبادرة

يقلل ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات من 517
كبرية3.531.18اأعبائي اليومية واأعمايل الروتينية

615

اإن الجهزة واملعدات امل�ستخدمة يف وحدتي 
الدارية توفر قدرات كافية )تنا�سب 

احتياجات العمل( لتحقيق الغايات املن�سودة 
من نظام املعلومات الإدارية بال�سكل الأن�سب

كبرية3.510.96

كبرية3.591.08املجال ككل

التقدير  ودرجة  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )6( اجلدول  يبني 
ل�ستجبات افراد عينة الدرا�سة لفقرات جمال انتاجية نظام املعلومات امل�ستخدم، حيث 
جاءت الفقرة )16( والتي تن�ض على" ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات ي�سهم يف تطوير 
دوري كقائد اإداري " يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.66(، وبدرجة تقدير 
كبرية، بينما جاءت الفقرة )15( ون�سها" اإن الجهزة واملعدات امل�ستخدمة يف وحدتي 
املن�سودة من  الغايات  العمل( لتحقيق  الدارية توفر قدرات كافية )تنا�سب احتياجات 
بلغ  ح�سابي  ومبتو�سط  الأخرية  باملرتبة   " الأن�سب  بال�سكل  الإدارية  املعلومات  نظام 

اأثر ا�صتخدام التكنولوجيا على البداع الإداري لدى القادة الإداريني العاملني يف جامعة الريموك من وجهة نظرهم
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)3.51( و بدرجة تقدير كبرية، وبلغ املتو�سط احل�سابي العام على فقرات املجال ككل 
)3.59( وبدرجة تقدير كبرية.

املتو�سطات  ح�ساب  الداري:مت  لالبداع  اجلامعة  ت�سجيع  مدى  اخلام�س:  املجال 
احل�سابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات جمال مدى 

ت�سجيع اجلامعة لالبداع الداري ، واجلدول )7( يبني ذلك.
جدول )7(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ودرجة التقدير ل�صتجابات افراد عينة  الدرا�صة لفقرات املجال اخلام�س
ح�صب املتو�صطات احل�صابية تنازليًا  الداري" مرتبة  لالبداع  اجلامعة  ت�صجيع  "مدى 

بة
لرت

ا
قم

املتو�صط الفقراتالر
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
التقدير

122

تقوم اجلامعة ب�سكل دوري وم�ستمر بعمل 
دورات وبرامج تدريبية للعاملني يف نظام 

املعلومات الإدارية يف وحدتي الإدارية 
بهدف رفع م�ستوى اأدائهم

كبرية3.640.96

221
توفر اجلامعة ظروف العمل التي ت�ساعد 

على توليد الأفكار البداعية من قبل 
موظفيها

كبرية3.630.75

ت�سجع اجلامعة عامليها على جتريب 319
كبرية3.580.86الأفكار البداعية وتدعمها

كبرية3.480.86تكافئ اجلامعة اأ�سحاب الأفكار الإبداعية420
كبرية3.581.02املجال ككل

التقدير  ودرجة  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )7( اجلدول  يبني 
لفقرات جمال مدى ت�سجيع اجلامعة لالبداع الداري، حيث جاءت الفقرة رقم )22( 
تدريبية  وبرامج  دورات  بعمل  وم�ستمر  دوري  ب�سكل  اجلامعة  على"تقوم  تن�ض  والتي 
 " اأدائهم  الإدارية بهدف رفع م�ستوى  الإدارية يف وحدتي  املعلومات  للعاملني يف نظام 
يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ )3.64(، وبدرجة تقدير كبرية، وجاءت الفقرة 
" يف املرتبة  اأ�سحاب الأفكار الإبداعية  رقم )20( والتي تن�ض على" تكافئ اجلامعة 
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الأخرية مبتو�سط ح�سابي بلغ )3.48( وبدرجة تقدير كبرية، وبلغ املتو�سط احل�سابي 
على فقرات املجال ككل )3.58( وبدرجة تقدير كبرية.

عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  هنالك  "هل  الثاين:  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 
م�ستوى الدللة الإح�سائية )α = 0.05( يف  درجة تقدير القادة الداريني العاملني يف 
جامعة الريموك على فقرات الأداة ككّل تعزى اإىل متغريات )الكلية،امل�سمى الوظيفي، 
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخراج  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  اخلربة(؟لالإجابة  �سنوات  وعدد 
على  التكنولوجيا  ا�ستخدام  لأثر  الإداريني  القادة  تقدير  املعياريةلدرجة  والنحرافات 
�سنوات اخلربة،  الوظيفي، وعدد  وامل�سمى  الكلية،  اإىل متغريات  تعزى  الداري  البداع 

واجلدول اأدناه يو�سح ذلك.
جدول )8(

املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية ل�صتجابات افراد عينة الدرا�صة على الداة ككل 
ح�صب متغريات )الكلية وامل�صمى الوظيفي وعدد �صنوات اخلربة

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيم�صتويات املتغرياملتغري

3.830.65علميةالكلية
3.810.60اإن�سانية

امل�سمى الوظيفي

3.850.57عميد كلية
3.780.68نائب عميد
3.810.58رئي�ض ق�سم
3.870.52مدير دائرة

عدد �سنوات اخلربة
3.750.62اأقل من 5 �سنوات

53.690.65-10 �سنوات
3.870.57اأكرث من 10 �سنوات

والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  يف  ظاهريًا  تباينًا   )8( اجلدول  يبني 
املعياريةلدرجة تقدير القادة الإداريني لثر ا�ستخدام التكنولوجيا على البداع الداري ، 
تبعا اإىل متغريات الكلية، وامل�سمى الوظيفي، وعدد �سنوات اخلربة ب�سبب اختالف فئات 
املتغريات يف املجالت ويف والأداة ككل.ولبيان دللة الفروق الإح�سائية بني املتو�سطات 

احل�سابية مت ا�ستخدام حتليل التباين الثالثي لالأداة ككل جدول )9( يو�سح ذلك.

اأثر ا�صتخدام التكنولوجيا على البداع الإداري لدى القادة الإداريني العاملني يف جامعة الريموك من وجهة نظرهم
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جدول )9(
 حتليل التباين لأثر الكلية وامل�صمى الوظيفي وعدد �صنوات اخلربة على الأداة ككل

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية
0.31210.3120.6120.436الكلية

0.49130.1640.4790.697امل�سمى الوظيفي
4.3630.039*2.22920.743اخلربة
51.603780.511اخلطاأ
53.22185الكلي

اإح�سائية عند م�ستوى  يتبني من اجلدول )9( الآتي:عدم وجود فروق ذات دللة 
الدللة )á = 0.05( تعزى لأثرالكلية.عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
الدللة )á = 0.05( تعزى لأثرامل�سمى الوظيفي.وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
تلك  ولتحديد م�سادر  �سنوات اخلربة،  لأثر عدد  تعزى   )0.05 = á( الدللة م�ستوى 

الفروق مت ا�ستخدام اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية، واجلدول )10( يو�سح ذلك:
جدول )10( 

املقارنات البعدية بطريقة �صيفيه لأثر عدد �صنوات اخلربة على اأدة الدرا�صة ككل

املتو�صط اخلربة
احل�صابي

اأقل من 5 
�صنوات

 10-5
�صنوات

اأكرث من 10 
�صنوات

3.753.753.693.87اأقل من 5 �سنوات
53.690.06-10 �سنوات

0.18*3.870.12اأكرث من 10 �سنوات

.)0.05 = á( دالة عند م�ستوى الدللة*
الدللة  م�ستوى  اح�سائية عند  دللة  فروق ذات  وجود  ال�سابق  يظهر من اجلدول 
)α =0.05( بني ا�ستجابات افراد عينة الدرا�سة ممن خربتهم 5-10 �سنوات من جهة 
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وممن خربتهم اأكرث من 10 �سنوات من جهة اأخرى ل�سالح ذوي اخلربة اأكرث من 10 
�سنوات.

مناق�صة نتائج الدرا�صة
مناق�سة النتائج املتعلقة بال�سوؤال الأول:اأظهرت النتائج املتعلقثة بال�سوؤال الأول اأن 
درجة تقدير اأثر ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات على الإبداع الإداري من وجهة نظر القادة 
الإداريني يف جامعة الريموك �سمن درجة تقدير كبرية ، ومبتو�سط ح�سابي )3.63( 
وهذا يعني اأن ل�ستخدام التكنولوجيا مبختلف اأ�سكالها من الأجهزة والربجميات وقواعد 
البيانات وال�سبكات التي ت�ستخدمها جامعة الريموك يف اأدائها لأعمالها ووظائفها املختلفة 
لها الأثر الكبري على الإبداع الإداري.وتعزى هذه النتيجة اىل ان ا�ستخدام تكنولوجيا 
املعلومات ي�سهم يف جناح اجلامعة ، ويوؤدي اىل تقليل الوقت الالزم لإجناز املهام ويقلل 
من اأعباء القادة الإدارين اليومية واأعمالهم الروتينية لذلك فالقادة الإداريون يف جامعة 
الريموك يحر�سون على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات يف اأعمالهم الإدارية الأمر الذي 
يكون له الأثر الكبري على الإبداع الإداري لديهم ولدى مروؤو�سيهم.اتفقت هذه النتيجة 
مع النتيجة التي تو�سلت اليها درا�سة زيفاين Zeffane، 1993واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 
معنويات عينة الدرا�سة ور�ساهم عن العمل قد ازداد بعد ا�ستخدام احلا�سوب يف العمل 
كما واأظهرت اأن املديرين يعتمدون على احلا�سوب ب�سكل كبري ولكنهم ي�ستخدمونه ب�سكل 
اأقل من غريهم ، وكما اتفقت مع نتائج درا�سة Yew, 1995التي اأ�سارت اىل اأن املنظمات 
التي تت�سف بدرجة عالية من الالمركزية يكون اأثر نظم املعلومات الإدارية فيها اإيجابيًا 
على الأداء الإداري واتفقت مع نتائج درا�سة Christopher, 2003، والتي اأظهرت نتائجها 
اأن املديرين الذين ي�ستخدمون تكنولوجيا املعلومات ميتلكون �سلوكيات اإدارية تنظيمية 

جديدة.
وجود  عدم  الثاين  ال�سوؤال  نتائج  الثاين:اأظهرت  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�سة 
الكلية  ملتغريات  تعزى   ) A >=0.05  ( الدللة  امل�ستوى  عند  اإح�سائية  ذات  فروق 
وامل�سمى الوظيفي.وهذا يعني اأن القادة الإداريني العاملني يف الكليات العلمية والإن�سانية 
على اختالف م�سمياتهم الوظيفية متفقون على ان ل�ستخدام تكنولوجيا املعلومات اثر 
على الإبداع الإداري لديهم ، وتعزى هذه النتيجة اىل اإجماع العمداء ونوابهم وروؤ�ساء 
الأق�سام ومدراء الإدارات واملراكز على اأهمية ا�ستخدام التكنولوجيا واأثرهاعلى الإبداع 

اأثر ا�صتخدام التكنولوجيا على البداع الإداري لدى القادة الإداريني العاملني يف جامعة الريموك من وجهة نظرهم
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الإداري يف جامعة الريموك .واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة القطاونة ) 2000 (، 
ودرا�سة اخلوالدة) 2005 (، ودرا�سة العنزي ) 2008 ( ، واختلفت مع درا�سة اخلندقجي   
)2005 ( .واظهرت كذلك نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات اإح�سائية تعزى ملتغري عدد 
�� 10 �سنوات  �سنوات اخلربة ، وخا�سة بني ا�ستجابة القادة الإداريني ممن خربتهم 5 
من جهة وممن خربتهم اأكرث من 10 �سنوات من جهة اأخرى ل�سالح ذوي اخلربة اأكرث 
من 10 �سنواتوتعزى هذه النتيجة اىل انه كلما زادت اخلربة زادت املعرفة با�ستخدام 
النتيجة مع  الإداري، واتفقت هذه  الإبداع  اأثرها على  تكنولوجيا املعلومات وبيان مدى 
درا�سة ابو ال�سمك )2002(، ودرا�سة اخلوالدة )2005(، واختلفت مع درا�سة القطاونة 

)2000( والعنزي )2008(.

التو�صيات
بناء نظام معلوماتي متكامل يف اجلامعة لتمكني الأفراد من احل�سول على املعلومات 
الإبداعي  العمل  باأهمية  توؤمن  التي  الواعية  الإدارية  القيادات  يحتاجونها.اإعداد  التي 
اأ�سلوب امل�ساركة.ن�سر ثقافة تكنولوجيا املعلومات ونظم  وت�سجيعه من خالل ا�ستخدام 
املعلومات الإدارية عن طريق الن�سرات والدورات التدريبية مع و�سع خطط مرحلية قائمة 
نتائج الأبحاث والدرا�سات حول املو�سوع.اأن تتبنى اجلامعات الأردنية تكنولوجيا  على 
مو�سوع  حول  الدرا�سات  من  مزيد  الآن.اإجراء  عليه  هو  مما  مو�سع  ب�سكل  املعلومات 
التعليمية  والعملية   ، القرارات  واإتخاذ  التنظيمي،  املناخ  على  املعلومات  تكنولوجيا  اأثر 

والتعلمية ، من وجهة نظر اأع�ساء هيئة الرتي�ض ، والطلبة ، واملوظفيني الإداريني.

اأ.د. عدنان بدري البراهيم - د. خليفة م�صطفى اأبو عا�صور
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