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: الممخص
يتضمف ىذا البحث التعرؼ عمى  العالقة بيف  اإلبداع اإلدارم ك تكنكلكجيا االتصاالت 

حيث يعتبر الدمج بيف , اإلدارية في الييئة العامة لمشفى العيكف الجراحي بدمشؽ 
تكنكلكجيا االتصاالت  كاإلبداع اإلدارم  الركيزة كالميزة األكلى لمتفكؽ كالتميز في العمؿ 

كقد تكصؿ الباحث إلى  أف تكنكلكجيا االتصاالت  تتأثر بمستكيات اإلبداع اإلدارم . 
 أف عالقة االرتباط بيف تكنكلكجيا االتصاالت  ككلكف تختمؼ حسب مستكيات اإلبداع  

إال أنو ىناؾ أثر , كعممية اإلبداع اإلدارم  تراكحت بيف الضعيفة كالمتكسطة نكعان ما 
لإلبداع عمى مستكل المنظمة اكبر مف غيره عمى تطبيؽ تكنكلكجيا االتصاالت في 

كيرل الباحث أنو مف المناسب  العمؿ عمى نشر الكعي لدل العامميف كالعمؿ , المشفى  
 .عمى استخداـ األدكات الحديثة في التكنكلكجيا

تكنكلكجيا االتصاالت اإلدارية , اإلبداع اإلدارم : الكممات المفتاحية
Abstract 

This research involves identifying the relationship between the 
administrative and managerial creativity ICT in the Public Authority for 
eye surgery hospital in Damascus, where he is a combination of 
communications technology management and innovation pillar of the 
first feature for excellence and business excellence .The researcher 
found that the communications technology affected the levels of 
administrative creativity,but vary depending on the levels of creativity 
has been reached that the correlation between communication 
technology and the creative process of administrative ranged between 
poor and middle somewhat,but there is a trace of creativity at the 
organizational level is greater than the other on the application of 
communications technology. 
 Key words:  creativity administrative,  managerial communication 
technology 
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 :مقدمة

يتميز العصر الحالي بالتغيرات المتسارعة كثكرة المعمكمات كاالنفجار المعرفي 
كالتكنكلكجي, األمر الذم نتج عنو العديد مف المشكالت التي تكاجييا المنظمات 

المعاصرة, حيث يتطمب حؿ ىذه المشكالت استخداـ طرؽ جديدة إبداعية كنبذ الطرؽ 
كاإلجراءات القديمة, كال يتـ ذلؾ إال بإيجاد األشخاص المبدعيف كتكفير كسائؿ 

. االتصاالت  الحديثة كالمناسبة التي تساعد عمى إيجاد طرؽ جديدة كحمكؿ إدارية سريعة
كمف ىنا اعتبر اإلبداع اإلدارم ك تكنكلكجيا االتصاالت أحد المككنات اإلدارية األساسية 

كلتكضيح ذلؾ سيتطرؽ  الباحث إلى اإلبداع اإلدارم  مف . لممنظمات اإلدارية الحديثة 
حيث  مفيـك اإلبداع اإلدارم كمراحؿ العممية اإلبداعية, كمستكيات اإلبداع اإلدارم 

كالسمات الشخصية لممبتكر كالمبدع, كالعكامؿ التي تساعد عمى تنمية اإلبداع اإلدارم 
كالى تكنكلكجيا االتصاالت كفؤادىا كمعكقاتيا في . إضافة إلى معكقات اإلبداع اإلدارم

المنظمات كأثرىا عمى اإلبداع اإلدارم في الييئة العامة لمشفى العيكف الجراحي بدمشؽ   
مصطمحات البحث     

: اإلبداع اإلداري 
يعرؼ اإلبداع اإلدارم  بأنو قدرة المكظؼ عمى اإلنتاج بأسمكب عمؿ جديد أك فكرة 

جديدة, أك حؿ مميز لمشكمة ما حيث يتـ ىذا اإلنتاج بقدر مف الطالقة الفكرية كالمركنة 
(. 15: 2002العنقرم, ). الذىنية كاألصالة كالقدرة عمى التحميؿ كالربط كالحساسية لممشكالت

: تكنولوجيا االتصاالت
يصاليا إلى المنظمات النجاز كتطكير  ىي أداة فاعمة تساعد في تكفير المعمكمات كا 
العمميات اإلدارية في جميع المستكيات التنظيمية كتتضمف األجيزة كالمعدات كالمكارد 

. (9 :2006الطائي , )  البشرية كالبرمجيات
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مشكمة  البحث         
إف التطكرات التي أفرزىا عصر ثكرة المعمكمات كاالنفجار التكنكلكجي أكجدت مشكالت 

لذلؾ كاف مف . عدة, منيا  ما ىك نفسي كمنيا ما ىك تكنكلكجي كاقتصادم كاجتماعي
المحتـ عمى المنظمات أف تستجيب ليذه التطكرات بإحداث التعديالت التي تكاكب ىذه 

التطكرات كتككف ىذه االستجابة عف طريؽ األفكار الجديدة كاألساليب الحديثة التي تمكف 
 (.62: 1992النمر, )المنظمات مف مكاجية التحديات كالمشكالت 

كمف ىنا كجب عمى المنظمات التي ترغب الكصكؿ إلى مستكيات مرتفعة مف اإلبداع 
اإلدارم أف تبذؿ جيكدان ممحكظة لتكفير تكنكلكجيا االتصاالت اإلدارية  المالئمة 

كالمشجعة لإلبداع لكي تساعد عمى استغالؿ القدرات اإلبداعية لدل العامميف ألف غياب 
مثؿ ىذه التكنكلكجيا  الداعمة لإلبداع ينعكس سمبان عمى التفكير اإلبداعي لدل ىؤالء 

. العامميف 
كانطالقا مما سبؽ  فإف ىذه الدراسة سكؼ تحاكؿ التعرؼ عمى مدل تأثير اإلبداع 

اإلدارم  عمى تكنكلكجيا االتصاالت اإلدارية  لدل العامميف في الييئة العامة لمشفى 
:  كستككف مشكمة الدراسة ممثمة في السؤاؿ التالي. العيكف الجراحي بدمشؽ 

 تكنكلكجيا االتصاالت اإلدارية  في الييئة العامة تطبيؽما أثر اإلبداع اإلدارم عمى 
لمشفى العيكف الجراحي بدمشؽ ؟ 

:  التساؤالت الفرعية
 مستكل  التكنكلكجيا المستخدمة في  عممية االتصاالت اإلدارية في الييئة كما ق -

العامة لمشفى العيكف الجراحي بدمشؽ ؟ 
 ما مدل تكفر عناصر اإلبداع اإلدارم في الييئة العامة لمشفى العيكف  -

 الجراحي بدمشؽ؟
 ما ىي العالقة بيف  اإلبداع اإلدارم ك االتصاالت اإلدارية الحديثة  في الييئة  -

 العامة لمشفى العيكف الجراحي بدمشؽ ؟
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أهداف البحث          
تكنكلكجيا االتصاالت اإلدارية   إف اليدؼ الرئيس مف ىذه الدراسة ىك معرفة العالقة بيف 

ك اإلبداع اإلدارم في الييئة العامة لمشفى العيكف الجراحي بدمشؽ , أما األىداؼ 
: الفرعية فيي كما يمي

مستكل  التكنكلكجيا المستخدمة في  عممية االتصاالت اإلدارية  التعرؼ عمى -1
 .في الييئة العامة لمشفى العيكف الجراحي بدمشؽ

الييئة العامة لمشفى العيكف   التعرؼ عمى  عناصر اإلبداع اإلدارم في -2
 .الجراحي بدمشؽ

اإلبداع اإلدارم عمى االتصاالت  اإلدارية الحديثة   تأثير التعرؼ عمى مدل -3
 في الييئة العامة لمشفى العيكف الجراحي بدمشؽ ؟

أهمية  البحث          
تنبع أىمية الدراسة مف أىمية كؿ مف تكنكلكجيا االتصاالت كاإلبداع اإلدارم حيث إف 

حيث يتكقع الباحث أف تككف ىذه الدراسة إضافة , دراسة ىذيف الجانبيف ما زالت محدكدة 
 لمناقشتيا مكضكعيف في أبحاث أخرل مستقبال انطالقا جديدة كقابمة لمنقاش كالتطكير  

فاعميف في مجاؿ السمكؾ اإلدارم الذم ىك محكر التركيز لدل الباحثيف في مجاؿ اإلدارة 
. العامة كمجاؿ التطكير التنظيمي بشكؿ خاص 

 يأمؿ الباحث أف تككف ليذه الدراسة مساىمة فاعمة في الكاقع العممي لعمؿ الييئة العامة 
لمشفى العيكف الجراحي بدمشؽ  مف خالؿ إيجاد بيئة العمؿ  المشجعة لإلبداع اإلدارم 

مف خالؿ تأثير عنصر بالغ األىمية كىك طرؽ االتصاؿ الحديثة كالتكنكلكجيا المستخدمة 
في ذلؾ  عف طريؽ التعرؼ عمى مستكل  التكنكلكجيا المعتمدة كأساليب استخداميا األمر 
الذم يعطي المسؤكليف القدرة عمى محاكلة غرس القيـ المشجعة عمى اإلبداع كنبذ القيـ 
التي ال تشجعو, كىذا ما يساعد عمى تحديد الخصائص التي يمـز تطكيرىا لدل العامميف 

 .لمكصكؿ إلى الحد المأمكؿ مف إبداع المكظفيف
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: متغيرات البحث 
 فإف متغيرات البحث تتمثؿ فيما المكضكع الذم سكؼ يتناكلو الباحث في دراستوبناءن 
: يمي

  .االداريةىك تكنكلكجيا االتصاالت : ػ المتغير التابع  
كىي عمى مستكل - ىك اإلبداع  اإلدارم  كيشمؿ ثالث مستكيات  : ػ المتغير المستقؿ  

عمى مستكل المنظمة  – عمى مستكل الجماعة – الفرد 
فرضيات البحث      

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف عممية اإلبداع  : الفرضية األساسية
اإلدارم  ك تكنكلكجيا االتصاؿ في الييئة العامة لممشفى  

: كيتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التالية
ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف عممية  : الفرضية الفرعية األولى

 اإلبداع اإلدارم عمى مستكل الفرد  كتكنكلكجيا االتصاؿ في الييئة العامة لممشفى 
ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف عممية  : الفرضية الفرعية الثانية

 اإلبداع اإلدارم عمى مستكل الجماعة ك تكنكلكجيا االتصاؿ في الييئة العامة لممشفى 
ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف عممية  :  الفرضية الفرعية الثالثة

اإلبداع اإلدارم عمى مستكل المنظمة  ك تكنكلكجيا االتصاؿ في الييئة العامة لممشفى  
منهجية البحث         

سيتـ التحقؽ مف األىداؼ المكضكعة ليذا البحث كاختبار مدل صحة الفرضيات مف 
: خالؿ تبني المنيج الكصفي التحميمي كما يمي 

 :المنهج الوصفي – 
سيتـ إتباع ىذا المنيج مف خالؿ الكتب كالدكريات كالدراسات السابقة المرتبطة بكؿ مف 

 .تكنكلكجيا االتصاالت اإلدارية  كاإلبداع اإلدارم 
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:  التحميمي الوصفي المنهج – 
سيتـ إتباع ىذا المنيج عند تناكؿ الجكانب كاألبعاد الخاصة بالدراسة الميدانية حيث سيتـ 

كاستخداـ مجمكعة  جمع البيانات الميدانية مف مفردات العينة باستخداـ قائمة االستقصاء
مف األساليب اإلحصائية المناسبة لتحميؿ االستبياف كالتكصؿ إلى النتائج 

مجتمع وعينة البحث  
كتكزيع استبياف عمى العامميف ,  الييئة العامة لمشفى العيكف الجراحي بدمشؽفيتـ دراسة 

رؤساء –رؤساء دكائر – مدراء  )في أقساـ المشفى في اإلدارة العميا كاإلدارة الكسطى 
 . كتـ إتباع أسمكب الحصر الشامؿ أثناء تكزيع االستبياف(شعب 

الدراسات السابقة     
دراسة – الثقافة التنظيمية واإلبداع اإلداري "دراسة بسام العنيزي بعنوان  -

 :وتتمخص بما يمي (2005)" استطالعية عمى المؤسسات العامة في الرياض
جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى الثقافة التنظيمية كاإلبداع اإلدارم في 

كقد تـ تحديد مشكمة الدراسة . المؤسسات العامة في المممكة العربية السعكدية
ما أثر الثقافة التنظيمية عمى اإلبداع اإلدارم في : في التساؤؿ الرئيسي التالي

 المؤسسات العامة بالمممكة العربية السعكدية؟
انو تتكفر جميع القيـ المككنة لمثقافة ومن أهم النتائج التي تم توصل إليها 

التنظيمية كعناصر اإلبداع اإلدارم بالمؤسسات العامة بشكؿ متكسط كىناؾ 
ارتباط إيجابي ذك داللة إحصائية بيف القيـ المككنة لمثقافة التنظيمية كعناصر 

كأف أىـ القيـ المككنة لمثقافة التنظيمية التي تؤثر عمى اإلبداع .اإلبداع اإلدارم
 .(الكفاءة, فرؽ العمؿ)اإلدارم بشكؿ عاـ ىي 

تكنولوجيا المعمومات واالتصال وأثرها عمى " دراسة عبد الرحمن القري بعنوان  -
 (2007)" دراسة حالة جامعة  محمد بوضياف المسمية–إدارة الموارد البشرية 

باف ىذه الدراسة تتضمف أثر تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ : كتتمخص بما يمي
عمى إدارة المكارد البشرية كأىـ الكظائؼ في المؤسسة المعاصرة التي تعتبر 

كتـ التطرؽ إلى ىذا األثر عبر . المكرد البشرم الركيزة كالميزة األكلى لمتفكؽ
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ترتيب منيجي متسمسؿ حيث تـ التعرؼ عمى تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاؿ 
كالتعرؼ عمى نشأت المكارد البشرية كأىـ كظائفيا إضافة  إلى التحديات الجديدة 

. كتـ التكصؿ إلى مجمكع مف النتائج كالتكصيات

: اإلطار النظري
: اإلبداع اإلداري: أوال

يتميز العصر الحالي بالتغيرات المتسارعة كثكرة المعمكمات كاالنفجار المعرفي 
كالتكنكلكجي, األمر الذم نتج عنو العديد مف المشكالت التي تكاجييا المنظمات 

المعاصرة, حيث يتطمب حؿ ىذه المشكالت استخداـ طرؽ جديدة إبداعية كنبذ الطرؽ 
كاإلجراءات القديمة, كال يتـ ذلؾ إال بإيجاد األشخاص المبدعيف كتكفير الكسائؿ المناسبة 

كمف ىنا اعتبر اإلبداع . التي تساعد عمى إيجاد طرؽ جديدة كحمكؿ إدارية سريعة
   (124, 2002.السركر)  اإلدارم أحد المككنات اإلدارية األساسية لممنظمات اإلدارية

: مفهوم اإلبداع اإلداري
اإلبداع اإلدارم  يعبر عنو بمجمكعة مف األفكار المتجددة  التي تؤدم إلى زيادة فاعمية 
العالقات الكظيفية كرفع معدالت األداء الكظيفي كىك  مجمكعة  العمميات التي يمارسيا 
الفرد داخؿ المنظمة, كتتسـ باألصالة كالطالقة كالمركنة كالمخاطرة كالقدرة عمى التحميؿ 

كالخركج عمى المألكؼ سكاء لمفرد نفسو أك لممنظمة التي يعمؿ بيا, كالحساسية 
 (15: 1994الحقباني, ). لممشكالت التي تنتج عف التفاعؿ مع البيئة المحيطة 

كؿ فكرة أك إجراء أك منتج يقدمو المكظفكف يتسـ بالتجديد : "فاإلبداع اإلدارم ىك
كاإلضافة, كيعكد بمنافع إدارية أك اقتصادية أك اجتماعية عمى المؤسسة أك األفراد أك 

 (145: 2004,حبتكر ) ".المجتمع

: عناصر اإلبداع اإلداري
: يكجد العديد مف عناصر اإلبداع اإلدارم كسكؼ يذكر الباحث  أىـ ىذه العناصر كىي 

 (.125 :1997.الشبيني )
: الطالقة- 1
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. يقصد بيا إنتاج أكبر قدر ممكف مف األفكار حكؿ مكضكع معيف في فترة زمنية معينة
: المركنة- 2

. يقصد بيا القدرة عمى تغيير الحالة الذىنية بتغيير المكقؼ
: األصالة- 3

. تعني أف الشخص المبدع ال يفكر بأفكار المحيطيف بو ليذا تككف أفكاره جديدة
: التحميؿ- 4

يتضمف عممية اختيار كتفتيت أم عمؿ جديد إلى كحدات بسيطة ليعاد تنظيميا كاختيار 
  أفضميا

: المخاطرة- 5
يقصد بيا أخذ زماـ المبادرة في تبني األفكار كاألساليب الجديدة, كالبحث عف حمكؿ ليا 
في الكقت نفسو الذم يككف فيو الفرد عمى استعداد لتحمؿ المخاطرة الناتجة عف األعماؿ 

التي يقـك بيا كلديو االستعداد لتحمؿ المسؤكليات المترتبة عمى ذلؾ  
: العوامل  التي تساهم في تبني اإلبداع اإلداري

تقسيـ العكامؿ التي تساعد عمى تطكير  العممية اإلبداعية إلى قسميف رئيسيف  كىما 
: (91 : 1992.النمر )العكامؿ الداخمية كالعكامؿ الخارجية 

:  العوامل الداخمية -
: أىـ ىذه العكامؿ ما يمي

بيئة العمؿ - 1
فرؽ العمؿ - 2
االتصاالت اإلدارية - 3

: العوامل الخارجية -
: الفرد تحيط بو العديد مف المؤثرات الخارجية التي تتحكـ كتتصرؼ في سمككو كأىميا

التعميـ - 1
كسائؿ اإلعالـ - 2
 دكر المجتمع في اإلبداع- 3
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اإلداري  معوقات اإلبداع 
 كيكجد العديد  مف المعكقات التي عادة ما تقيد عممية  اإلبداع  في المنظمات  كاىما

  :  (31 :20003.األككع)
االىتماـ الزائد بالشكميات اإلدارية  دكف النظر إلى المضمكف كالعمؿ عمى  -

. التطكير كمكاكبة التحديات اإلدارية الحديثة 
إدخاؿ  تقنية المعمكمات  كاالتصاالت دكف العمؿ عمى ضركرة إحداث تغييرات  -

. مماثمة في القكانيف كالمكائح كاإلجراءات
. التمسؾ بالكاقع أك التراث دكف المخاطرة في اكتشاؼ مزايا التغيير كاالبتكار -
ىيمنة المديريف المفتقريف لممعرفة كالميارة اإلدارية الالزمة عمى معظـ المنظمات  -

  اإلدارية المعاصرة
مستويات اإلبداع  

لإلبداع مستكيات البد مف تحقيقيا حتى تتمتع المنظمة بالتميز الذم يمكنيا مف التفكؽ 
: ( 354: 2004حريـ, )  عمى منافسييا,  كيمكف تمخيص مستكيات اإلبداع في المنظمة باآلتي

كىك اإلبداع الذم يحققو األفراد الذيف يمتمككف قدرات : اإلبداع عمى مستوى الفرد- 1
. كسمات إبداعية مثؿ المعرفة كالذكاء كحب االستطالع

ىك اإلبداع الذم يتـ تحقيقو أك التكصؿ إليو مف  :اإلبداع عمى مستوى الجماعة - 2
اعتمادا عمى خاصية تبادؿ الرأم كالخبرة كمساعدة  (قسـ , دائرة , لجنة)قبؿ الجماعة 

كالذم يتأثر بعدة عكامؿ منيا المشاركة كااللتزاـ بالتميز باألداء كدعـ .بعضيـ البعض
. اإلبداع

ىك اإلبداع الناتج عف األفراد كالجماعات في :اإلبداع عمى مستوى المنظمة  -1
. المنظمة

 : مراحل عممية اإلبداع اإلداري 
   مف خالؿ دراسة معالـ االبداع كأثاره يمكف انجاز المراحؿ التي تمر بيا عممية االبداع 

    (424-423 :2005 .الشماع , كحمكد  ):بما يأتي
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  :مرحمة اإلدراك -
 لإلمكانات الناجح بفكرة جديدة أك تصكر كامؿ لإلبداع      تبدأ الخطكة األساسية 

التكنكلكجية  كاالحتياجات المطمكبة  
 : مرحمة  تكوين الفكرة -

 , حيث اف اإلبداع     مرحمة تككيف  الفكرة ىي العممية األساسية الثانية في مرحمة 
تصميـ المحتكل يشتمؿ عمى تحديد الطمب المتكقع كالتكنكلكجيا المحتممة لتككيف 

 .التصميـ 
: مرحمة معالجة المشكمة   -

 بشكؿ مستمر حيث تصاحب ذلؾ ظيكر بعض اإلبداع      ترافؽ ىذه الخطة عممية 
 .المشكالت اك المعكقات التي يجب اف تتخذ بشأنيا  المعالجات 

  :مرحمة الحل  -
 فييا قد اإلبداعاذا ما نجحت نشاطات حؿ المشكالت , تأتي ىذه المرحمة التي يككف 

.  كجد كتحقؽ نجاح المشركع المستيدؼ 
:   مرحمة التطوير  -

 صكر عدـ التأكد التي يكاجييا المبدع , حيث أف إحدل     تمثؿ ىذه المرحمة 
 المشركع تككف غير معركفة إلكماؿ قياس الحاجة الى التكنكلكجيا المتكقعة إمكانية

عادةن لذلؾ يحاكؿ المبدع أف يحؿ مشكالت عدـ التأكد مف خالؿ األخذ بالنظر حاجة 
 .  المرافقة لذلؾ اإلنتاجية, كالعقبات  السكؽ
:   مرحمة االستعمال او االنتشار -

 اإلبداع     تمثؿ ىذه المرحمة الخطكة النيائية في عممية اإلبداع , حيث يتـ استعماؿ 
. أك انتشار فكرة اإلبداع كالنتائج المتحققة منيا 

 عمميات اإلبداع ليست حاالت رتيبة مف التفكير , بؿ انيا تصكرات ىادفة الى نجد
تفجير الطاقات اإلنسانية الكامنة في الفرد كالجماعة كالمنظمة عمى حد سكاء , كما أف 

 .نتائجيا ىي ذات أبعاد تطكيرية فاعمة لخدمة المنظمة كالمجتمع
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 تكنولوجيا االتصاالت
تعد االتصاالت عنصرا ىاما لنجاح أم منظمة حيث تمثؿ النطاؽ األساسي لمتفاعؿ 

كعف طريقيا تستطيع المنظمات إحراز تقدـ مممكس في األداء كتظير أىمية االتصاالت 
بشكؿ كاضح في اإلدارة فالعمميات اإلدارية تقـك عمى تبادؿ البيانات كالمعمكمات حيث 
)  .يحتاج المدير في عممو إلي تكجيو العامميف كالتكاصؿ معيـ بما يكفؿ تحقيؽ األىداؼ

Davis,2002)  
مفهوم االتصاالت اإلدارية 

ىي عبارة تفاعؿ بيف  طرفيف أك أكثر لمعالجة مكقؼ معيف ك لتبادؿ المعمكمات 
بيدؼ تحقيؽ تأثير لدم أم أك كؿ مف الطرفيف كاالتصاالت عممية تأثير متبادؿ كنظرا 

ألف المعمكمات كالبيانات ىي القمب النابض لمعممية اإلدارية كألىميتيا في تصريؼ اإلدارة 
فإف ىناؾ ضركرة قصكم لتنظيميا بما يحقؽ إنسياب ىذه المعمكمات كبما يكفؿ تحقيؽ 

  (.25 ,1992,سعيد)األداء المتميز كمف خالليا تحقيؽ أىداؼ المنظمة 

 طرؽ االتصاالت اإلدارية

 :االتصال الشفهي. 1
 المحادثات كالندكات كاالجتماعات كالمقابالت  مف خالؿ ىذا االتصاؿيتمثؿ

. كالبرامج التدريبية كاستخداـ الياتؼ

 :االتصال الكتابي . 2 
كيعتمد عمى تسجيؿ ككتابة األفكار كالمعمكمات كىذه الطريقة سالح ذك حديف فقد 
تككف إيجابية إذا اتسمت بالدقة التعبيرية كالكضكح كبالتالي تعتبر ككثيقة رسمية 

 .قانكينة كقد تككف سمبية إذا لـ يكف االتصاؿ بالدقة المطمكبة

 :االتصاالت االلكترونية . 3
كتتمثؿ في القرارات أك المعمكمات التي تصؿ لمعامميف عف طريؽ التقنيات الحديثة 

كىذه الطريقة تعزز نمك كفاعمية االتصاؿ األمر الذم يستمـز االىتماـ بتكفير 
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الككادر البشرية المدربة عمى استخداـ ىذه التقنيات مف خالؿ تبنى سياسات حديثة 
 . (Aman,2003) لالتصاؿ تككف مكاكبة لمتطكر في كافة المجاالت

مفهوم تكنولوجيا االتصاالت اإلدارية 
مجمكعة مف األدكات التي تساعدنا في إستقباؿ المعمكمة كمعالجتيا " يعبر عنيا بأنيا 

سترجاعيا كطباعتيا كنقميا بشكؿ إلكتركني سكاء أكانت بشكؿ نص أك صكرة  كتخزينيا كا 
الجانب التكنكلكجي مف " كىناؾ مف يعبر  عنيا بأنيا  . أك فيديك كذلؾ باستخداـ الحاسكب

مكميكد  )نظاـ المعمكمات الذم يشمؿ المككنات المادية, البرمجيات, قاعدة البيانات, الشبكات 
.2000 : 595) 

معوقات استخدام تكنولوجيا االتصاالت اإلدارية 
عمى الرغـ  أف الكثير مف األجيزة اإلدارية تمكنت مف اقتناء األجيزة كالنظـ 

المتطكرة في مجاؿ تكنكلكجيا االتصاالت , إال أف معظميا ال يزاؿ عاجزا عف 
تحقيؽ االستفادة الكاممة مف إمكانات ىذه األجيزة كالنظـ, كتكظيفيا كأداة فعالة 

كتجمع الدراسات كالبحكث التي تمت في  .  (Noe,1994) في تنمية القدرات البشرية
مجاؿ استخداـ ىذه التكنكلكجيا في مختمؼ اإلدارات إلى أف استخداـ ىذه 

التكنكلكجيا يكاجو  مجمكعة مف القيكد كالمعكقات التي تعرقؿ عممية النقؿ الفعاؿ 
ليذه التكنكلكجيا المتطكرة كاستخداميا في إحداث اإلبداع كالتطكر المنظكر منيا 

(Gordon .1999: 21) 
كيمكف تصنيؼ أىـ المعكقات المتعمقة باستخداـ نظـ االتصاالت  في األجيزة 

دارية, كمعكقات : اإلدارية إلى ثالثة معكقات رئيسية ىي معكقات تنظيمية كا 
 (125: 2000.العبد ) .بشرية, كمعكقات تقنية

دارية :  معوقات تنظيمية وا 
إف أىـ المعكقات المرتبطة باستخداـ تكنكلكجيا  االتصاالت ىك انعداـ التخطيط 
كالتنسيؽ كالرقابة عمى األنشطة المتعمقة باستخداـ ىذه التكنكلكجيا, كذلؾ كنتيجة 
لعدـ كجكد سياسة عامة فنية مكحدة عمى مستكل الدكلة في ىذا المجاؿ كما يزاؿ 
االتجاه السائد ىك نحك الحصكؿ عمى أكثر ما يمكف مف طاقات ىذه التكنكلكجيا 
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بغض النظر عف مدل إمكانية اإلدارات المختمفة في االنتفاع منيا, مما يؤدم إلى 
  (.Shio,.1998)الضياع كاليدر في ىذه المكارد 

: معوقات بشرية
يعتبر العنصر البشرم ىك أىـ العناصر في أم نظاـ, إذ بدكف ىذا العنصر ال يمكف 
ألم نظاـ أف يحقؽ أىدافو المرجكة, فالمعدات كاآلالت كاألجيزة ككؿ كسائؿ التقنية 

 كنظرا لعدـ تكفر الككادر البشرية الحديثة ما ىي إال عناصر خاممة بدكف العنصر البشرم
المدربة كصاحبة الخبرة في مجاؿ نقؿ المعمكمات باستخداـ األساليب الحديثة يؤثر عمى 

  (45: 2001.أبك بكر)تطبيؽ تكنكلكجيا االتصاالت في مجاؿ اإلدارة 

: معوقات تقنية وفنية 
تتمثؿ المعكقات التقنية كالفنية في ضعؼ انتشار تقنية نظـ المعمكمات كاالتصاالت في 

فبعض ىذه التقنيات دخمت في كقت متأخر  ,  (Delon,2002)الكثير مف اإلدارات العامة
: 2000.العبد)نسبيان مما اثر عمى استخداـ كتطبيؽ تكنكلكجيا االتصاالت في العمميات اإلدارية

129) 
 :أهمية تكنولوجيا االتصاالت في إدارة  المنظمة 

تؤدم تكنكلكجيا االتصاالت ك المعمكمات دكران كبيران في تحديث كتطكير اإلدارة , كخمؽ 
كظائؼ جديدة في بيئات العمؿ كتحقيؽ ميزة أفضؿ عف غيرىا مف المنظمات التقميدية 
 كىذا ما يساعد عمى خمؽ ركح اإلبداع في بيئة العمؿ , كيمكف مالحظة ىذا مف خالؿ

: (238: 2000.الخناؽ)
 .تساعد عمى زيادة قنكات االتصاؿ اإلدارم بيف مختمؼ اإلدارات -
 .تساعد عمى تكفير الكقت كخاصة لإلدارة  العميا كالتفرغ لكاجبات أكثر أىمية -
 .تساعد عمى تقميص حجـ التنظيمات -
 . تساعد عمى تكفير قكة عمؿ فعمية داخؿ التنظيـ -
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:  تكنولوجيا االتصاالت فوائد
 (:195 :2000. البطؿ  )تساعد تكنولوجيا االتصاالت في ما يمي 

 :  رفع مستكم األداء كصكال إلي األداء المتميز كذلؾ مف خالؿ  .1
 .زيادة دقة البيانات -
 .تقميص اإلجراءات اإلدارية -
االستخداـ األمثؿ لمطاقات البشرية مما يسمح بتكجيو ىذه الطاقات إلنجاز  -2

 : (Bruwer,1996) مياـ أكثر إنتاجية عف طريؽ
 . جعؿ االتصاؿ أسرع كأعمي كفاءة -
 .تكفير المعمكمات الدقيقة لدعـ اتخاذ القرار -

 .تكفير إجراءات مبسطة كعمميات منظمة كبالتالي فاعمية أكبر- 3
 .تحقيؽ االقتصاد في الكقت كالجيد-4

إحداث  تغييرات كبيرة كتميز في األداء األمر الذم ينعكس عمى اتخاذ القرار المناسب 
كالسريع المبنى عمى الحقائؽ كالمعمكمات كما يحدث تحكال تدريجيا مف اإلدارة المكتبية 

التقميدية إلي اإلدارة اإللكتركنية كبالتالي االرتفاع بميارات كقدرات العامميف كما يؤدم إلي 
ارتباط المنظمة بالكثير مف المنظمات األخرل العاممة في نفس المجاؿ كتحقيؽ التكامؿ 

 (.201 : 2008.حساف )  المطمكب

  :العالقة بين استخدام تكنولوجيا االتصاالت واإلبداع اإلداري 
أصبحت تكنكلكجيا االتصاالت عامالن محفزان لممنظمات الباحثة عف التميز كاإلبداع  في 

إنتاجيا كعف الكفاءة كالفعالية في أدائيا لذا تسارع  المنظمات الستخداميا في خمؽ فرص 
  (:20 :2000.قنديمجي )جديدة كمبتكرة في مجاالت عدة مثؿ 

. رفع مستكم األداء الكظيفي -
 . كتحسيف األنظمة تحسيف القرارات اإلدارية -
 .تبسيط اإلجراءات -
 .االستغالؿ األمثؿ لممكارد المتاحة -
 . كتدريب العامميف إجراء تغييرات في الييكؿ كالعمميات اإلدارية -
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كذلؾ لضماف عمميا بشكؿ صحيح كبما يحقؽ معايير األداء العالية كالتي تسعي 
.  المنظمات لتحقيقيا

 :  (Dermott,1999)  تتمثؿ فيواإلبداع لذا فإف العالقة القائمة بيف تكنكلكجيا المعمكمات 
تقميؿ األعباء الكظيفية الركتينية الممقاة عمى عاتؽ المدراء مما يتيح ليـ  (1

استغالؿ الكقت في التخطيط اإلستراتيجي كرسـ السياسات العامة لممنظمة مما 
 يسيـ في رفع كفاءة كفعالية اإلدارة العميا 

يدفع المنظمة نحك تحقيؽ ىدؼ الميزة التنافسية مما يبرز زيادة االىتماـ بالبحث  (2
السيد ) .كالتطكير كالتدريب الذم يسيـ في تعزيز كبناء كتنمية القدرات الفردية

.2000 :154.) 
تؤدم إلي زيادة كفاءة المنظمة في استغالؿ مكاردىا المختمفة بأقؿ تكمفة مف  (3

خالؿ االعتماد عمى استخداـ الحاسب اآللي في أداء عممياتيا كأنشطتيا مما 
 .يسيـ في تحسيف نكعية األداء كتقميؿ التفاكت بيف مستكيات أداء العامميف

يساعد استخداـ تكنكلكجيا االتصاالت  عمى ربط الكظائؼ اإلدارية المختمفة مع  (4
بعضيا كالقضاء عمى االزدكاجية كالتقميؿ مف األخطاء كالجيد المبذكؿ مما يسيـ 

 (.154 : 2002.حيدر )في زيادة إنتاجية العامميف كمستكم أداء المنظمة ككؿ

: اإلطار العممي 
رؤساء – مدراء  )قاـ الباحث بتكزيع استبياف عمى العامميف في اإلدارة العميا كالكسطى 

حيث بمغ في الييئة العامة لمشفى العيكف الجراحي بدمشؽ   (رؤساء شعب – دكائر 
قاـ الباحث بتكزيع استمارة استقصاء عمى العامميف , عامؿ  ( 60 )حجـ مجتمع الدراسة 

مف العامميف حيث  % 96.6حيث بمغت نسبة االستبيانات الصالحة لمتحميؿ   حكالي 
ك سكؼ يستخدـ الباحث البرنامج .  استبياف  جاىزة لمتحميؿ اإلحصائي  /58/بمغ العدد 

 . الختبار صحة الفركض كالدراسة المتغيرات الكصفية  ssps19.0اإلحصائي 
 
 

 



17 

 

: اختبار صدق وثبات المقاييس 
 أداة المقياس عمى انو قدرة ىذه األداة عمى قياس Validityيعرؼ صدؽ أك صالحية 

الشيء الذم صممت مف اجمو بدقة, كيعرؼ الثبات بأنو الحصكؿ عمى نفس النتائج عند 
كالختيار صدؽ كثبات المقاييس المستخدمة إحصائيا قاـ الباحث , تكرار عممية القياس 

: بالتالي 
عرض قائمة االستقصاء عمى مجمكعة مف األساتذة المختصيف لمتأكد مف  -1

 .طريقة صياغة األسئمة ككضكحيا كمدل تناسبيا مع المكضكع
اختبار مصداقية النتائج المحققة مف المقاييس المستخدمة مػف خالؿ استخداـ معامؿ 

. االتساؽ الداخمي الذم يقيس مصداقية كؿ بند مف بنكد االستقصاء 
 حيث كجدنا أف قيمة معامؿ الثبات :أيضان تـ حساب معامؿ إلفا كركنباج  -2

كىك الحد  (0.81)الفا لممقاييس المستخدمة في البحث كميا أكبر مف 
كبالتالي يمكف القكؿ أف ىذه المقاييس تتمتع , المقبكؿ في ىذا االختبار 

 .بالثبات
 :دراسة اإلحصاءات الوصفية 

تكفر   - سنكات الخبرة– المؤىؿ العممي – نكع العمؿ – العمر – الجنس : لكؿ مف 
مستمزمات االتصاؿ الحديث      

( 1)                                   الجدكؿ رقـ 

 
كقد كانت نتيجة .  مفردة 58أف حجـ  المجتمع ىك  (1)يظير مف  الجدكؿ رقـ 

مف حجـ  % 36.7 عامؿ أم ما نسبتو 21االستبياف أف عدد العامميف الذككر ىك 

sex 

21 36.7 36.7 36.7 

37 63.3 63.3 100.0 

58 100.0 100.0 

1 

2 

Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 
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مف حجـ  % 63.3 عاممة أم ما نسبتو 37ككاف عدد العامميف اإلناث ىك , المجتمع
.  كىذه نتيجة منطقية, المجتمع 

( 2)                                      الجدكؿ رقـ 

 
أف معظـ العامميف في   الييئة العامة لممشفى  ىـ مف فئة  (2)نستنتج مف الجدكؿ رقـ 

  مكظؼ 30سنة كقد بمغ عددىـ  [ 30 – 20]الشباب الذيف تتراكح أعمارىـ ضمف فئة 
كتكزع العامميف عمى بقية الفئات عمى , مف حجـ  المجتمع  % 51.7أم ما نسبتو  
كفئة    , 31.7كىك ما نسبتو  [ 40 – 30] عامميف لكؿ مف الفئتيف 18الشكؿ التالي  

 عامميف 4ك نجد ضمف الفئة األخيرة ,  % 10 عامميف كىك ما نسبتو 6 [  50 – 40]
كبالتالي نستنتج أف المشفى  تستقطب الشباب القادريف عمى  % . 6.7كىك ما نسبتو  

كأيضان ىي مف المنظمات الخدمية  الحديثة في , التعامؿ مع التكنكلكجيا العصرية 
. سكريا

( 3)                                  الجدكؿ رقـ 

 
 بيف إف العامميف داخؿ  الييئة العامة لممشفى  يتكزع  (3)نجد مف خالؿ الجدكؿ 

كشيادة أقؿ ,  % 53.3كيشكمكف نسبة  (جامعة كما فكؽ )العامميف ضمف الفئة األكلى 

age 

30 51.7 51.7 51.7 
18 31.7 31.7 83.3 
6 10.0 10.0 93.3 
4 6.7 6.7 100.0 

58 100.0 100.0 

20 <30 
30<40 
40<50 
50<60 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

degree 

31 53.3 53.3 53.3 
27 46.7 46.7 100.0 
58 100.0 100.0 

licenes 
less than licenes 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 
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كىي تعتبر نسبة كبيرة إذا ما أخذنا بعيف االعتبار  %  46.7مف جامعة ما نسبتو 
 .طبيعة عمؿ المشفى  

( 4)                                      الجدكؿ رقـ 

 
أف العامميف داخؿ   الييئة العامة لممشفى   ينقسمكف إلى  (4)نستنتج مف الجدكؿ 

كالى العامميف , مف إجمالي العامميف  % 77.58العامميف المثبتيف في كظائفيـ كنسبتيـ 
 % .   22.42كنسبتيـ  (عقكد سنكية )ضمف عقكد عمؿ 

 (5)                                       الجدكؿ رقـ 

 
أف عدد سنكات الخبرة داخؿ   الييئة العامة لممشفى   (5)نجد مف خالؿ الجدكؿ رقـ 

 -  5]كأيضان ضمف الفئة  ,  % 43.11سنة كنسبتيا   [ 5 -  1]تتركز ضمف فئة مف 
كىذا يتفؽ مع أف معظـ العامميف داخؿ   %  34.48سنة تصؿ النسبة إلى   [ 10

الييئة العامة لممشفى  ىـ مف الشباب  كالخريجيف الجامعيف الذيف أصبح لدييـ خبرة في 
 .العمؿ 

 

work 

45 77.58 77.58 77.58 

13 21.42 22.42 100.0 
58 100.0 100.0 

lasting 

impermanent 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

experience year 

10 17.24 17.24 25.24 

25 43.11 43.11 81.7 
20 34.48 34.48 96.7 
3 5.17 5.17 100.0 

58 100.0 100.0 

<1year 
1 <5 year 
5 < 10 year 
10 < 15 year 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 
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  (6 )جدكؿ رقـ  

Modern communication requirements 
Cumulative 

Percent 
Division department Senior 

management 
 

58 
58 
100 

43 
36 

83.7 

12 
10 

83.3 

3 
3 

100 

Percent   Valid 

Frequency 

Valid Percent 

عدد العامميف الذيف يعتبركف أف كسائؿ االتصاؿ الحديثة  ( 6 )يكضح الجدكؿ رقـ 
مف المبحكثيف  كىي نسبة  %  80متكفرة في مكاتبيـ  اإلدارية  حيث تجاكزت النسبة 

جيدة تدؿ عمى مدل كعي اإلدارة العميا كتكفيرىا لمستمزمات االتصاؿ الحديث مف شبكات 
  .أيميؿاتصاؿ كأجيزة  حاسكب كفاكس كمكقع كيب ك 

: اختبار الفرضيات

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف عممية اإلبداع  : الفرضية األساسية
اإلدارم  كتكنكلكجيا االتصاؿ في الييئة العامة لممشفى  

: كيتفرع عنيا الفرضيات الفرعية التالية

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف عممية  : الفرضية الفرعية األولى
 اإلبداع اإلدارم عمى مستكل الفرد ك تكنكلكجيا االتصاؿ في الييئة العامة لممشفى 

: الختبار الفرض قام الباحث بحساب
لتحديد قكة كطبيعة العالقة بيف عممية اإلبداع اإلدارم : Pearsonمعامل االرتباط 

 Pearsonعمى مستكل الفرد ك تكنكلكجيا االتصاؿ  قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط 
 (:1)كقد كانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ 

 



21 

 

 ( 1 )الجدكؿ رقـ 
االرتباط بيف اإلبداع اإلدارم عمى مستكل الفرد كتكنكلكجيا االتصاالت  

  عممية اإلبداع اإلداري عمى مستوى الفرد   المتغير 
الداللة المعنوية معامل االرتباط 

تكنولوجيا 
االتصال 

معنوية  0.000** 0.400

(. 0.01)االرتباط معنكم عند مستكل  ** 

مف الجدكؿ السابؽ نالحظ أف قيمة االرتباط بيف كؿ مف تكنكلكجيا االتصاؿ كعممية 
اإلبداع اإلدارم عمى مستكل الفرد  نكعان ما متكسطة كلكف اقرب إلى الضعيفة منيا إلى 

(. 0.400)الجيدة  عمى الرغـ مف أف العالقة بيف المتغيريف ايجابيان حيث قيمة المعامؿ 
لمعرفة جكىرية العالقة بيف عممية اإلبداع اإلدارم عمى مستكل  : االنحدار البسيط

تكنكلكجيا االتصاؿ قاـ الباحث بإجراء االنحدار البسيط كقد كانت النتائج كما في ك الفرد 
(: 2)الجدكؿ رقـ 

( 2)الجدكؿ رقـ 
مستكل الفرد ك تكنكلكجيا االتصاؿ   نتائج االنحدار البسيط لمعالقة بيف عممية اإلبداع اإلدارم عمى

 
 المتغيرات

 تكنولوجيا االتصال 
معامل 
 االنحدار

 الداللة P  المحسوبةtقيمة 

 ------- 0.000 6.535 0.736 الثوابت
  عممية اإلبداع اإلداري عمى 

 مستوى الفرد  
 جكىرم 0.000 4.167 0.328

 0.26405=   ,  الخطأ المعياري R2 = 0.232معامل التحديد 
 0.000=    ,  المعنوية 17.533=    المحسوبة  Fقيمة 
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مف الجدكؿ السابؽ نالحظ أف العالقة جكىرية حيث أف تكنكلكجيا االتصاؿ  تتأثر 
في حاؿ ثبات العكامؿ  (0.328)في   عممية اإلبداع اإلدارم عمى مستكل الفرد   بػ 

: تمثيؿ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث عبر جدكؿ االنحدار في المعادلة التالية.األخرل 
Y = 0.328*X1 + 0.736 

بعدم وجود عالقة ذات تأثير معنوي بين " مما سبق نرفض الفرض القائل 
تكنولوجيا االتصال ونقبل الفرض البديل  عممية اإلبداع اإلداري عمى مستوى الفرد و

و  عمى مستوى الفرد بوجود عالقة ذات تأثير معنوي بين عممية اإلبداع اإلداري
 .تكنولوجيا االتصال 

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف عممية  : الفرضية الفرعية الثانية
 اإلبداع اإلدارم عمى مستكل الجماعة ك تكنكلكجيا االتصاؿ في الييئة العامة لممشفى 

: الختبار الفرض الثاني قام الباحث بحساب
لتحديد قكة كطبيعة العالقة بيف عممية اإلبداع اإلدارم : Pearsonمعامل االرتباط 

عمى مستكل الجماعة كتكنكلكجيا االتصاؿ  في الييئة العامة لممشفى  , قاـ الباحث 
 (: 3 ) كقد كانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ Pearsonبحساب معامؿ االرتباط 

 ( 3 )الجدكؿ رقـ 
االرتباط بيف عممية اإلبداع اإلدارم عمى مستكل الجماعة ك تكنكلكجيا المعمكمات  

اإلبداع اإلداري عمى مستوى الجماعة   المتغير 
الداللة المعنوية معامل االرتباط 

تكنولوجيا 
االتصال 

معنوية  0.008** 0.310

(. 0.01)االرتباط معنكم عند مستكل  ** 

مف الجدكؿ السابؽ نالحظ أف قيمة االرتباط بيف عممية اإلبداع اإلدارم عمى مستكل 
الجماعة ك تكنكلكجيا االتصاؿ ضعيفة عمى الرغـ مف أف العالقة بيف المتغيريف طردية 

(. 0.310)ايجابيان حيث قيمة المعامؿ 
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لمعرفة جكىرية العالقة بيف عممية اإلبداع اإلدارم عمى مستكل : االنحدار البسيط
ك تكنكلكجيا االتصاؿ  في الييئة العامة لممشفى  قاـ الباحث باجراء االنحدار  الجماعة

(: 4)البسيط كقد كانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ 
 ( 4  )الجدكؿ رقـ 

الجماعة  كتكنكلكجيا  عممية اإلبداع اإلدارم عمى مستكلبيف نتائج االنحدار البسيط لمعالقة 
االتصاؿ  
 

 المتغيرات
 تكنولوجيا االتصال

معامل 
 االنحدار

 الداللة P  المحسوبةtقيمة 

 --- 0.000 4.425 0.708 الثوابت
اإلبداع اإلدارم عمى مستكل 

 الجماعة  
 جكىرم 0.016 2.452 0.358

  0.28650=   ,  الخطأ المعياري R2 = 0.096معامل التحديد 
  0.016=     ,  المعنوية 6.161=    المحسوبة  Fقيمة 

مف الجدكؿ السابؽ نالحظ أف العالقة جكىرية حيث أف تكنكلكجيا االتصاؿ تتأثر في 
في حاؿ ثبات العكامؿ  (0.358)عممية اإلبداع اإلدارم عمى مستكل الجماعة  بػ 

األخرل ؛ مما سبؽ يمكف تمثيؿ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث عبر جدكؿ االنحدار 
: في المعادلة التالية

Y = 0.358*X2 + 0.808                          
بعدم وجود عالقة ذات تأثير معنوي بين " مما سبق نرفض الفرض القائل 

, ونقبل الفرض "عممية اإلبداع اإلداري عمى مستوى الجماعة و تكنولوجيا االتصال 
البديل بوجود عالقة ذات تأثير معنوي بين عممية اإلبداع اإلداري عمى مستوى 

الجماعة و تكنولوجيا االتصال في الهيئة العامة لممشفى  



24 

 

ال تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف عممية  : الفرضية الفرعية الثالثة
اإلبداع اإلدارم عمى مستكل المنظمة ك  تكنكلكجيا االتصاؿ في الييئة العامة لممشفى  

: الختبار الفرض الثالث قامت الباحث بحساب
لتحديد قكة كطبيعة العالقة بيف عممية اإلبداع اإلدارم : Pearsonمعامل االرتباط 

قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط  .عمى مستكل المنظمة كتكنكلكجيا المعمكمات
Pearson (: 5) كقد كانت النتائج كما في الجدكؿ رقـ

( 5)الجدكؿ رقـ 
االرتباط بيف عممية اإلبداع اإلدارم عمى مستكل المنظمة ك تكنكلكجيا االتصاؿ   

 اإلبداع اإلدارم عمى مستكل المنظمة   المتغير 
الداللة المعنوية معامل االرتباط 

معنوية  0.001** 0.492تكنولوجيا االتصال  
(. 0.01)االرتباط معنكم عند مستكل  ** 

مف الجدكؿ السابؽ نالحظ أف قيمة االرتباط بيف عممية اإلبداع اإلدارم عمى مستكل 
المنظمة كتكنكلكجيا االتصاؿ  نكعان ما جيدة عمى الرغـ مف أف العالقة بيف المتغيريف 

 (.0.492)طردية ايجابيان حيث قيمة المعامؿ 
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لمعرفة جكىرية العالقة بيف اإلبداع اإلدارم عمى مستكل المنظمة : االنحدار البسيط
ك تكنكلكجيا االتصاؿ , قاـ الباحث بإجراء االنحدار البسيط كقد كانت النتائج كما في 

 (:6)الجدكؿ رقـ 
( 6)الجدكؿ رقـ 

نتائج االنحدار البسيط لمعالقة بيف عممية اإلبداع اإلدارم عمى مستكل المنظمة ك تكنكلكجيا االتصاؿ  
 

 المتغيرات
                         تكنولوجيا االتصال

معامل 
 االنحدار

 الداللة P  المحسوبةtقيمة 

 ------- 0.000 11.590 0.924 الثوابت
اإلبداع اإلدارم عمى مستكل 

 المنظمة   
 جكىرم 0.001 3.544 0.152

 0.27319=   ,  الخطأ المعياري R2 = 0.178معامل التحديد 
 0.001=      ,  المعنوية 12.563=    المحسوبة  Fقيمة 

مف الجدكؿ السابؽ نالحظ أف العالقة جكىرية حيث أف تكنكلكجيا االتصاؿ تؤثر في 
عممية اإلبداع اإلدارم عمى مستكل المنظمة  داخؿ الييئة العامة لمشفى العيكف الجراحي 

في حاؿ ثبات العكامؿ األخرل ؛ مما سبؽ يمكف تمثيؿ النتائج التي  (0.152)بدمشؽ بػ 
: تكصؿ إلييا الباحث عبر جدكؿ االنحدار في المعادلة التالية
Y = 0.152*X3 + 0.924                        

بعدم وجود عالقة ذات تأثير معنوي بين عممية " مما سبق نرفض الفرض القائل 
ونقبل الفرض البديل  تكنولوجيا االتصال  ك اإلبداع اإلداري عمى مستوى المنظمة

   بوجود عالقة ذات تأثير معنوي بين عممية اإلبداع اإلداري عمى مستوى المنظمة
 وتكنولوجيا المعمومات
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: النتائج والتوصيات

: نستنتج مف خالؿ دراستنا لكاقع الييئة العامة لمشفى العيكف الجراحي بدمشؽ ما يمي

كأيضان نسبة اإلناث ىي أكبر , معظـ العامميف في المشفى  ىـ مف فئة الشباب  -
 .مف نسبة الذككر داخؿ المشفى 

تكجد عالقة لكف ىي عالقة متكسطة  بيف عممية اإلبداع اإلدارم عمى مستكل  -
 المنظمة كتكنكلكجيا االتصاؿ  في الييئة العامة لمشفى العيكف الجراحي بدمشؽ 

مستكل الجماعة عمى تكجد عالقة بيف عممية اإلبداع عمى مستكل الفرد ك -
تكنكلكجيا االتصاؿ كلكنيا عالقة ضعيفة نكعان ما كىي غير كاضحة بشكؿ جيد ك

 عمى مستكل الجماعة 
ال تزاؿ تعتمد الييئة العامة لمشفى العيكف الجراحي بدمشؽ عمى العامميف عقكد  -

تقاف العمؿ ما ينعكس سمبا عمى  تشغيؿ ىذا يؤثر عمى الخبرة في العمؿ كا 
 اإلبداع كتطبيؽ التكنكلكجيا الحديثة في االتصاؿ 

: التوصيات
 الكافي الستخداـ بشكؿ العامميف داخؿ المشفى  عامميف تكعيةالعمؿ عمى  -

تكنكلكجي ا المعمكمات كنشر ثقافة  اإلبداع اإلدارم كدكره في عمؿ الييئة 
 . العامة لمشفى العيكف الجراحي بدمشؽ 

االعتماد عمى األساليب الحديثة في عمميات االتصاؿ اإلدارية كاستخداـ  -
 .األساليب الحديثة في عمميات االتصاؿ بيف جميع األفراد العامميف 

اعتبار شرط إتقاف العمؿ عمى الحاسكب لمعمؿ داخؿ المشفى  كىذا ما يساعد  -
 اإلدارم كاالعتماد عمى تكنكلكجيا االتصاؿ أكثر عندما تتكفر اإلبداععمى 

 .المعرفة  في عمؿ ىذا الكسائؿ 
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الميسرة دار. اإلدارة العامة المعاصرة 2000, خالد محسف, األككع  -7
. االردف عماف

 دار .نظرية المنظمة 2005 ,خفير كاظـ &الشماع, خميؿ محمد حمكد -8
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