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«درا�سة ميدانية على البنوك التجارية الأردنية»
DOI: 10.33986/0522-000-011-002

الملخ�ص
هدف ��ت هذه الدرا�سة �إل ��ى التع ُّرف �إلى �أثر ُنظم المعلومات الإداري ��ة في التعلم المنظمي في
البن ��وك التجاري ��ة الأردنية .ولتحقيق ه ��ذا الهدف �أُجري ��ت الدرا�سة على جميع البن ��وك التجارية
الأردني ��ة ،وعددها ( )13بنك ًا ،وقد ت � َّ�م اختيار ع ِّينة ع�شوائية متنا�سبة م ��ن العاملين في الإدارات
وتو�صلت
العام ��ة بكل بن ��ك ،حيث َّتم توزيع ( )365ا�ستبان ��ة ،وقد َّتم ا�ست ��رداد ( )304ا�ستباناتَّ .
الدرا�س ��ة �إلى وجود �أثر ذي داللة �إح�صائي ��ة لمكونات نظم المعلومات الإدارية في التعلم المنظمي
بم�ستوياته الثالثة في البنوك التجارية الأردنية .وقد كان للموارد الب�شرية – بو�صفها �أحد مكونات
تف�سر ما ن�سبتُه
نظ ��م المعلومات الإداري ��ة  -الأثر الأبرز في التعلم المنظمي ،حيث ا�ستطاع ��ت �أن ِّ
( )%71.7من التباين ف ��ي التعلم المنظمي ،تاله الإجراءات وقواعد البيانات وبن�سبة تف�سير �أقل.
ولم ُيظه ��ر التحليل وجود �أثر للمكونات الأخرى .و�أو�صت الدرا�سة باال�ستمرار بمواكبة التكنولوجيا
المتط ��ورة المعتمدة على توفير المتطلبات التكنولوجي ��ة (قواعد البيانات ،البرمجيات ،ال�شبكات،
الأجه ��زة والمعدات) لزيادة كفاءة نظام المعلومات المعمول به في البنوك ،وتر�سيخ القناعة لدى
�إدارات البنوك ب�ضرورة االهتمام بنظم المعلومات التي تحقق التعلم المنظمي ،والعمل على تحقيق
التكام ��ل بين التعلُّم عل ��ى م�ستوى الفرد والتعلُّم على م�ستوى ال ِف َرق ل�ضمان الو�صول �إلى التعلُّم على
م�ستوى المنظمة.
الكلمات المفتاحيةُ :نظم معلومات �إدارية ،التعلُّم المنظمي ،البنوك ،الأردن.
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Abstract
This study aimed at identifying the impact of management information
systems on the organizational learning in the Jordanian commercial banks.
To achieve this goal, the study was conducted on all commercial banks in
Jordan (N=13), from which suitable random sample of workers in public
administration were chosen, (365) questionnaires were distributed and (301)
were returned, The most important results of the study areis a statistically
significant effect of the components of management information systems
on organizational learning with its three levels in the Jordanian commercial
banks, human resources as one of the component of management information
systems, had the most prominent impact on organizational learning, It was
able to interpret (71,7%) of the variances in organizational learning, followed
by procedures and databases and by a percentage interpretation, The analysis
did not show the impact of the other components. And the study recommend
for
keeping up continuously with technology based on providing the
technological requirements (databases, software, networking, hardware
and equipment) to increase the efficiency of existing information systems
in the banks. andconsolidating the persuasion in banks to pay attention to
information systems for achieving organizational learning, and integration
between individual and teams levels to ensure reaching learning at the
organizational level.
Key Ward: management information systems, organizational learning,
banks, Jordan

: المقدمة:�أو ًال
تحديات كبي ��ر ًة ومع َّقد ًة نتيجة التط ��ورات الم�ستم ��رة التي ت�شهدها
يواج ��ه عالمن ��ا الحال ��ي
ٍ
 �سيم ��ا بع ��د ظه ��ور ظاه ��رة العولم ��ة والتط� � ُّور الكبير في،م�ؤ�س�ساتن ��ا ب�ش َّقيه ��ا العام ��ة والخا�ص ��ة
أوج َب على المنظم ��ات ا�ستثمار هذه
َ �  م َّما، وخ�صو�ص� � ًا ثورة االت�صاالت والمعلوم ��ات،التكنولوجي ��ا
 من �أجل تح�سين،التكنولوجي ��ا وا�ستخدامها ف ��ي تطوير �أعمالها �سواء داخل المنظم ��ة �أم خارجها
.العمليات الإنتاجية والخدمية لديها لمواكبة البقاء ومواجهة التناف�س
 المجتمع الذي يتجاوز فيه الفرد،�إنَّ منظم ��ات الع�صر الحالي تعي�ش في مجتمع المعلوم ��ات
 المجتمع الذي ي�سعى �إلى،حواجز الزمن والم�ساف ��ات والحدود والو�سائل التقليدية والبيروقراطية
 حيث �أ�صبح االقت�صاد الحال ��ي ال يعتمد على و�سائل الإنتاج،الإب ��داع والتجدي ��د والجهود الجماعية
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التقليدي ��ة ،وهي ر�أ�س المال ،الأر�ض ،الأي ��دي العاملة ،والموارد الب�شرية ،بل ح َّل محلها المعلومات
وتكنولوجيا المعلومات.
�إنَّ �أن�شطة الأعمال في منظمات الأعمال الحديثة ال يمكن تنفيذها �إ َّال من خالل نظم و�أدوات
وتكنولوجي ��ا المعلومات ،وخ�صو�ص ًا �إذا كانت �أن�شطة الأعمال والعمليات الأخرى م�صممة للعمل مع
تكنولوجي ��ا المعلومات ،فالكثير م ��ن المنظمات يتوقف عملها بمجرد تو ُّق ��ف عمل نظم المعلومات
الإداري ��ة ال�شبكي ��ة ،كما هو الح ��ال في البن ��وك التجارية و�ش ��ركات التامين والنق ��ل  ،ولقد �أ�صبح
ا�ستخ ��دام نظم المعلوم ��ات الإدارية وتفعيله ��ا مقيا�س ًا مهم� � ًا لمدى نمو المنظم ��ات وتقدمها؛ لذا
�سارع ��ت الكثير من المنظم ��ات اليوم لإيجاد وتطوير مثل هذه النظ ��م واال�ستفادة منها في تحقيق
�أهدافه ��ا .ولع � َّ�ل التطورات التكنولوجي ��ة المتالحقة جعلت الح�ص ��ول على المعلوم ��ات �أمر ًا �سه ًال
و�سريع� � ًا ،وخا�صة في ظ ��ل انخفا�ض تكاليف الح�ص ��ول على مثل هذه النظ ��م وا�ستخدامها؛ لتلبية
احتياجات المنظمات ودعم القيام بالوظائف الإدارية داخلها.
ثاني ًا :م�شكلة الدرا�سة:
تواج ��ه المنظم ��ات ،ومنها البن ��وك التجاري ��ة الأردنية ،الكثي َر م ��ن التحدي ��ات االقت�صادية
والتكنولوجي ��ة واالجتماعي ��ة؛ وذلك نظر ًا لبيئة المناف�س ��ة ،م َّما يفر�ض عليها ا ِّتب ��اع �إ�ستراتيجيات
و�سيا�س ��ات معينة ،ت�ضمن لها البقاء والمناف�سة ،وتتج َّلى هذه ال�سيا�سات في وجود التعلم المنظمي
ف ��ي المنظمات .ومن هن ��ا تكمن م�شكلة الدرا�سة ف ��ي الت�سا�ؤل الرئي�س الآتي :ه ��ل يوجد �أثر لنظم
المعلومات الإدارية في التعلُّم المنظمي؟
ويتف َّرع من الت�سا�ؤل الرئي�س الت�سا�ؤالت الفرعية التالية:
 ما مدى توافر مك ِّونات نظم المعلومات الإدارية في البنوك التجارية الأردنية؟ ما م�ستوى التعلم المنظمي في البنوك التجارية الأردنية؟ ه ��ل يوجد �أثر لنظم المعلوم ��ات الإدارية في التعلم المنظمي بم�ستويات ��ه الثالثة :التعلمالفردي ،التعلم ال ِفرقي ،التعلم على م�ستوى المنظمة ،في البنوك التجارية الأردنية؟
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هل يوجد أثر لنظم المعلومات اإلدارية في التعلم المنظمي بمستوياته الثالثة  :التعلم الفردي،

التعلم الفرقي ،التعلم على مستوى المنظمة ،في البنوك التجارية األردنية؟

ثالث ًا� :أنموذج الدرا�سة:

ثالثاً :أنموذج الدراسة:

المتغ ِّيرالم�ستقل والمتغيرالتابع

المتغيِّرالمستقل والمتغيرالتابع

نظمُالمعلوماتُاإلادارية

التعلمُالمنظمي
-

 -قواعد البيانات

التعلم الفردي

 -التعلم الجماعي

 الشبكات -األاجهزة

 -التعلم المنظمي

 -البرمجيات

 الموارد البشرية -اإلاجراءات

الدرا�سة:
رابعً ُ:ا:
فر�ضياتاسةُ :
فرضياتُالدر
رابع ا

الدرا�سة وكما
أهمية ومشكلتها،
على �الدراسة
ومشكلة
بناء
الفرضيات التالية،
الدراسة
سوف
وذلك ً
وم�شكلتها،
أهميةبنا ًء
التالية،علىوذلك
الفر�ضيات
باختبارباختبار
الدرا�س ��ة
�سوفتقومتقوم
يلي-:
وكما يلي:
الفرضيةُالرئيسةُ :H0ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (  ) ≤ 0.05αلنظم المعلومات
إح�صائية عند م�ست ��وى داللة (≤ )0.05α
ذوريةدالل ��ة �
المنظميالفييوجد �
التعلم��ة :H0
الرئي�س
الفر�ضي �
األردنية.
البنوكأثرالتجا
على�ة في
اإلدارية
المنظمي في البنوك التجارية الأردنية.
فيعيةالتعلم
المعلومات ال
التالية-:اآلتية:
إدارية الفر
الفرضيات
لنظموينبثق عنها
ُُُُُُالفرضيةُالفرعيةُاألولىُ : H0-1ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة (≤ 0.05α
وينبثق عنها الفر�ضيات الفرعية الآتية:
) لنظم المعلومات اإلدارية في التعلم الفردي في البنوك التجارية األردنية.
الفر�ضي ��ة الفرعي ��ة الأولى  :H0-1ال يوجد �أث ��ر ذو داللة �إح�صائية عن ��د م�ستوى داللة (≤
ُُُُُالفرضيةُالفرعيةُالثانيةُ : H0-2ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ≤ 0.05α
 )0.05αلنظم المعلومات الإدارية في التعلم الفردي في البنوك التجارية الأردنية.
) لنظم المعلومات اإلدارية في التعلم الفرقي في البنوك التجارية األردنية.
الفر�ضي ��ة الفرعي ��ة الثاني ��ة  :H0-2ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائي ��ة عند م�ستوى داللة ( ≤
ُُُُالفرضيةُالفرعيةُالثالثةُ : H0-3ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( ≤ 0.05α
 )0.05αلنظم المعلومات الإدارية في التعلم الفرقي في البنوك التجارية الأردنية.
) لنظم المعلومات اإلدارية في التعلم على مستوى المنظمة في البنوك التجارية األردنية.
يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عن ��د م�ستوى داللة ( ≤
الفر�ضي ��ة الفرعي ��ة الثالث ��ة  :H0-3ال
4
 )0.05αلنظم المعلومات الإدارية في التعلم على م�ستوى المنظمة في البنوك التجارية الأردنية.

خام�س ًا� :أهمية الدرا�سة:
ت�أت ��ي �أهمي ��ة الدرا�سة من �أهمية متغيراتها ،والتي تعزِّ ز مفه ��وم اقت�صاد المعرفة في البنوك
التجارية الأردنية وتر�سخه؛ ِلما لهذا المفهوم من �أهمية في �إعطاء �شكل جديد لأ�ساليب المناف�سة
العالمي ��ة .ويتح َّقق ذلك م ��ن خالل ا�ستخدام نظم معلومات تتمتَّع بدقة ومرونة عاليتين؛ وذلك لأنَّ
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العم ��ل الم�صرفي بحاج ��ة �إلى الدقة والمرونة مع� � ًا؛ لتلبية رغبات زبائنها ،في ظ ��ل التطور الهائل
ف ��ي تكنولوجي ��ا المعلومات واالت�ص ��االت .كما تنبع �أهمي ��ة الدرا�سة من الت�أثير الحي ��وي للتعلم في
تحقي ��ق �أه ��داف المنظم ��ة ،بو�صفه عام ًال ي�ساع ��د على االرتق ��اء بم�ست ��وى �أداء المنظمات ،نظر ًا
ملحة تفر�ضها التغيرات االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
لحاجة المنظمات �إلى التعلم ،حاجة َّ
والتكنولوجية.
م ��ن هنا ي� ��ؤدي التعلم دور ًا ب ��ارز ًا في م�ساعدة المنظم ��ات في �إجراء تغيي ��رات جوهرية في
المنتجات والخدمات؛ لتن�سجم مع حاجات العمالء ورغباتهم.
�ساد�س ًا� :أهداف الدرا�سة:
ته ��دف هذه الدرا�سة �إلى التع ُّرف �إلى �أثر نظم المعلوم ��ات الإدارية في التعلم المنظمي،
ولتحقيق ذلك ف�إنَّ الدرا�سة ح َّددت لها الأهداف التف�صيلية التالية:
 التع� � ُّرف �إلى مدى ا�ستثمار البن ��وك التجارية الأردنية لنظام المعلومات لديها ،واال�ستفادةمنه في تعزيز خبرات العاملين لديها وتطويرها.
 معرف ��ة ق ��درة العاملين بالبنوك التجاري ��ة الأردنية على تطوير �أعم ��ال البنوك ،وذلك منخالل التعرف �إلى م�ستويات التعلم المنظمي.
 تحدي ��د طبيعة الت�أثير لنظم المعلومات الإدارية في التعل ��م المنظمي في البنوك التجاريةالأردنية.
الإطار النظري
 -1مفهوم نظم المعلومات الإدارية:

ُت ّعرف نظم المعلوم ��ات الإدارية ب�أ َّنها نظم المعلومات المعتمدة على الحا�سوب ،والتي تجعل
المعلوم ��ات متاحة للم�ستخدمي ��ن في المنظمة وفق� � ًا الحتياجاتهم ،وتقوم بتزوي ��د �إدارة المنظمة
بمعلوم ��ات �سابق ��ة وحالي ��ة وتنبئي ��ة م�ستقبلي ��ة ت�ساعدها عل ��ى ا ِّتخاذ الق ��رارات� ،أ َّم ��ا ( &Stair
 )Reynoldsفقد ع ّرفاها ب�أ َّنه ��ا جميع الأجهزة والبرمجيات وقواعد البيانات وال�شبكات والموارد
الب�شري ��ة والإج ��راءات التي يتم تكوينها لجمع وتخزين ومعالج ��ة البيانات وتحويلها �إلى معلومات ،
وه ��ذا م ��ا �أ َّكد عليه (قندليجي والجنابي) حي ��ث ذ َك َرا �أنَّ نظام المعلوم ��ات مجموع ٌة من العنا�صر
الب�شري ��ة والآلي ��ة ،التي تعمل مع ًا على تجميع البيانات ومعالجته ��ا وتحليلها وتبويبها ،طبق ًا لقواعد
و�إج ��راءات مقننة لأغرا� ��ض محددة ،بغر�ض �إتاحته ��ا للباحثين و�صانعي الق ��رارات والم�ستفيدين
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الآخري ��ن ،على �شكل معلومات منا�سبة ومفيدة .وفي تعريف �آخ ��ر لنظم المعلومات الإدارية ُت ّعرف
ب�أ َّنه ��ا �أحد �أنواع نظم المعلومات م�صمم� � ٌة لتزويد العاملين بالمنظمة بالمعلومات للقيام بوظائفها
على �أكمل وجه وا ِّتخاذ القرارات المنا�سبة.
 -2مك ِّونات نظم المعلومات:

ت�سع ��ى المنظم ��ات �إلى �إدارة نظ ��ام المعلوم ��ات الإداري ��ة وت�شغيله ،وه ��ذا يتط َّلب توفير
الم�ستلزمات ال�ضرورية لإدارته وت�شغيله� ،إذ ت�ستلزم �إدارة نظام المعلومات الإدارية وت�شغيله بكفاءة
وفاعلي ��ة توفير جملة من الم�ستلزم ��ات الب�شرية والمادية والبرمجي ��ات والم�ستلزمات التنظيمية .
�أ َّم ��ا ( )O’Brienفقد ذك ��ر �أنَّ نظم المعلومات الإدارية تتكون من خم�س ��ة مك ِّونات ت�شمل :الموارد
الب�شري ��ة والأجه ��زة والمعدات وال�شب ��كات وقواعد البيانات والبرمجيات  ،وق ��د �أ�ضاف العديد من
الباحثين ( )oz) (stairمكون ًا �ساد�س ًا �إلى المكونات الخم�سة ال�سابقة ،وهو الإجراءات.
وعلي ��ه تتك َّون نظم المعلوم ��ات الإدارية من �ستة مكونات رئي�سة ،والت ��ي �ستقوم هذه الدرا�سة
باختبارها بو�صفها مكونات للمتغير الم�ستقل ،وهي:
قواعد البيانات Database
ُتع َّرف قواعد البيانات ب�أ َّنها مجموعة من البيانات ذات ال�صلة ،ومرتبطة مع بع�ضها بعالقات
منطقي ��ة  ،كما ُتع ُّد قواعد البيان ��ات نظام ًا لإدارة ملف يجمع جميع البيان ��ات في المنظمة ،ويقدم
�أ�ساليب متطورة للو�صول �إليها  .وقد ق َّدم الحميدي تعريف ًا �أكثر �شمو ًال لقواعد البيانات� ،إذ ع َّرفها
ب�أنه ��ا مجموعة م ��ن البيانات التي تم تخزينها ف ��ي الحا�سوب بحيث تل ِّبي متطلب ��ات الم�ستخدمين
بطريق ��ة �سهل ��ة وف ّعالة ،ويتم تداولها بي ��ن الأن�شطة المختلفة للمنظمة ،وفق م ��ا تق ّدم من مفاهيم
لقواع ��د البيانات التي جاءت نتيجة لما كانت تعانيه المنظمات من م�شاكل كبيرة وعلى الم�ستويات
الإداري ��ة كاف ��ة ،والتي تعتم ��د الأ�سلوب التقلي ��دي �أو الورقي ف ��ي حفظ بياناتها ،ل ��ذا جاءت قواعد
البيان ��ات لتنهي الأ�سل ��وب التقليدي في حفظ وا�سترجاع البيانات ،فقواع ��د البيانات جاءت لتعالج
الم�ش ��اكل التي تعاني منها الملفات التقليدية كتكرار البيان ��ات وت�ضاربها ،و�صعوبة الو�صول �إليها،
بالإ�ضاف ��ة �إلى م�شاكل �أمن و�سالمة البيانات وعدم الو�صول المتزامن �إليها ،وتبعثرها في عدد من
الملفات.
ال�شبكات Networks
وه ��ي مجموعة من �أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفي ��ة المرتبطة بها متَّ�صلة بو�ساطة قناة
ات�ص ��ال قادرة على تبادل المعلومات والموارد الأخرى  ،حيث تع ُّد ال�شبكات العمود الفقري لأعمال
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المنظم ��ات في الع�صر الحديث ،الع�صر الذي ازدادت فيه كمية المعلومات والمعرفة والحاجة �إلى
تبادله ��ا بي ��ن الأفراد والمنظمات والدول ،حيث يوجد العديد م ��ن المنافع عند ا�ستخدام ال�شبكات
ف ��ي المنظم ��ات ،كتمكين م�ستخدمي ال�شبكة م ��ن الت�شارك في البرمجي ��ات والأنظمة التي توفرها
ال�شبك ��ة ،والم�شاركة في الأجهزة والمعدات المرتبطة بال�شبكة مثل الطابعات والرا�سمات وغيرها،
و�إتاحة تبادل الملفات والبيانات بين م�ستخدمي ال�شبكة ب�سهولة و�سرعة ودرجة �أمان عالية ،وتوفير
فر� ��ص التخاط ��ب والنقا�ش بين م�ستخدمي ال�شبك ��ة دون التقيد بالم�ساف ��ات ،بالإ�ضافة �إلى ت�أمين
المعالجة الموزعة .
الأجهزة والمعدات Hardware
ُيق�ص ��د بالأجه ��زة والمعدات �أجه ��زة الحا�سوب وملحقاته ��ا� ،أي �إ َّنها مجموع ��ة من الأجهزة
المترابطة فيما بينها ،تقوم بوظائف محددة ،وترتبط هذه الوظائف بعمل متنا�سق مع البرمجيات
مك ِّونة بذلك نظام الحا�سوب  .وتق�سم الأجهزة والمعدات �إلى �أربعة �أق�سام ،وهي :
�أجه ��زة الإدخ ��ال � ،input devicesأجه ��زة الإخ ��راج  ،output devicesوح ��دة المعالجة
المركزية  ، central processing unitوحدات التخزين .storage units
البرمجيات Software
مجموعة من التعليمات ُتعطى للكمبيوتر لأداء وظائف محددة ،وهي ذات �أهمية كبيرة ،حيث
ت�سمح لجميع مك ِّونات الأجهزة في نظام الكمبيوتر ب�أن تتح َّدث مع ًا  ،وتق�سم البرمجيات �إلى نوعين
رئي�سين ،هما :برمجيات النظام وبرمجيات التطبيقات .
تن�سق �أن�شط ��ة ومهام الأجهزة والبرامج
فبرمجي ��ات النظ ��ام هي مجموعة من البرامج التي ِّ
الأخرى في جميع �أنحاء �أنظمة الكمبيوتر ،و ُتق�سم �إلى ثالثة �أق�سام (�أنظمة الت�شغيل ،والبرمجيات
الم�ساعدة ،والبرمجيات الو�سيطة).
�أ َّم ��ا برمجي ��ات التطبيقات فهي مجموعة البرام ��ج التي ُت�ستخدم لمعالج ��ة البيانات و�إجراء
تطبيق ��ات مع َّين ��ة عل ��ى الحا�س ��وب  ،وتق�سم �إل ��ى برمجي ��ات التطبيق ��ات ذات الأغرا� ��ض العامة،
وبرمجيات التطبيقات ذات الأغرا�ض الخا�صة .
الموارد الب�شرية Human Resources
يوج ��د الكثير من الت�سمي ��ات للموارد الب�شري ��ة ،فمنهم من �أطلق عليها العن�ص ��ر الب�شري �أو
الأف ��راد �أو ر�أ�س المال الب�شري ،وجميعها تد ُّل عل ��ى الموظفين العاملين بالمنظمة ،والذين يعملون
مع ًا؛ لتحقيق �أهداف المنظمة ،حيث �إن عملية تنمية الموارد الب�شرية تعتبر عام ًال مهم ًا في تعزيز
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الق ��درات الإنتاجي ��ة والتناف�سية للمنظمات ،ويج ��ب �إيالء مو�ضوع ا�ستقطابه ��ا وتوظيفها وتدريبها
وتحفيزه ��ا عناي ًة خا�صة؛ وذلك ب�سبب انتق ��ال �أو تغيير مراكز القوة والحيوية من امتالك الثروات
الطبيعي ��ة �إلى العقل المف ِّكر وما ينتجه من معرفة؛ لذلك يجب على المنظمات �أن تتَّجه نحو تطوير
مواردها الب�شرية وا�ستقطاب عاملين يملكون المعرفة والخبرة الكفيلة بتطوير المنظمات .
الإجراءات Procedures

ُيق�ص ��د بالإج ��راءات الإ�ستراتيجي ��ات وال�سيا�س ��ات والأ�سالي ��ب والقواع ��د الم�ستخدم ��ة في
�أنظم ��ة المعلومات المعتم ��دة على الحا�سب ،والمت�ضمنة :الت�شغي ��ل وال�صيانة والأمن ،كالإجراءات
الم�ستخدم ��ة عن ��د ت�شغيل البرام ��ج ،و�ص ��ف للم�ستخدمين ما الحقائ ��ق �أو المعلوم ��ات التي يمكن
الو�ص ��ول �إليه ��ا في قواعد البيانات  ،كم ��ا تعرف بالتعليمات الخا�صة بالأف ��راد الذين ي�ستخدمون
نظ ��ام المعلوم ��ات ،مثل تعليمات تعبئة نم ��اذج البيانات ،وتعليمات ا�ستخ ��دام البرامج التطبيقية ،
وقد �أ�ضاف ( )ozب�أن الإجراءات تعني �أنها القواعد لتحقيق العمليات المثلى والآمنة في معالجة
الموحدة Standard
البيان ��ات .كما يطلق على الإجراءات في نظم المعلومات �إج ��راءات الت�شغيل َّ
 Operating Proceduresوهي مجموعة من التعليمات المكتوبة ،التي توثق الن�شاط الروتيني
الموحدة وا�ستخدامها جز ٌء ال يتج َّز�أ من نجاح
�أو المتك ِّرر في المنظمة ،و�إنَّ تطوير �إجراءات العمل َّ
نظام المعلومات المعمول به في المنظمة ،حيث يو ِّفر للأفراد �أداء وظائفهم ب�شكل �صحيح .
 -3مفهوم التعلم المنظمي:

ُيع� � َّرف التعل ��م المنظمي ب�أ َّنه عملي ��ة م�ستمرة في �إيج ��اد الر�ؤية الم�شترك ��ة للمنظمة ،وتب ِّني
�أ�سالي ��ب تفكير نظمي ��ة �شمولية من خالل تغيير �أ�ساليب الأداء واالهتم ��ام بالموظف على الم�ستوى
الف ��ردي ،وتوفي ��ر فر�ص التعل ��م الجماعي للعاملين ُبغي ��ة تطوير �أداء المنظم ��ة وتح�سينه  .و ُيعرف
�أي�ض� � ًا ب�أ َّنه عملي ��ة التعلم الم�ستخدم في المنظم ��ة� ،أي التعامل مع ال�سوق ع ��ن كيفية تعلم الأفراد
داخ ��ل المنظمة ،وما الذي يح�صل نتيجة تفاعل الأف ��راد الم�ستمر مع بع�ضهم خالل عملية التعلم،
وينت ��ج عن ذلك اكت�سابهم للخبرات والمهارات على المدى البعيد  .بينما ع َّرفه هيجان ب�أ َّنه عملية
م�ستمرة نابعة من ر�ؤية �أع�ضاء المنظمة ،حيث ت�ستهدف هذه العملية �إلى ا�ستثمار خبرات وتجارب
المنظمة ور�صد المعلومات من هذه الخبرات والتجارب في ذاكرة المنظمةَّ ،ثم مراجعتها من حين
لآخ ��ر لال�ستفادة منها في ح ��ل الم�شكالت التي تواجهها ،وذلك في �إطار من الدعم والم�ساندة من
قيادة المنظمة ب�شكل خا�ص ،والثقافة التنظيمية ب�شكل عام .
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 -4م�ستويات التعلم المنظمي

عملي ��ة التعلُّم واحدة من �أبرز العمليات التي ت�ستند �إليها المنظمة ،انطالق ًا من التركيز على
الآلي ��ة الت ��ي تعك�س تعلم الأفراد والف ��رق بتعلم المنظم ��ة ككل ،وتعتمد فاعلية منظم ��ة التعلم على
م ��دى نجاح هذه العملية في مختل ��ف الم�ستويات الفردية والجماعية والتنظيمية ،وتوجيهها لخدمة
�أهدافها .
وقد اعتمدت ه ��ذه الدرا�سة تحديد ثالثة م�ستويات للتعلم المنظمي ،وهي :الم�ستوى الفردي
والم�ستوى ال ِفرقي وم�ستوى المنظمة ،وذلك وفق الآتي:
�أو ًال :التعلم الفردي

والمق�ص ��ود به اكت�س ��اب الفرد خب ��رات مع َّينة من خ�ل�ال تجاربه وممار�سات ��ه  ،وهو التغيير
الن�سب ��ي والدائ ��م في �سلوك الفرد ،ويحدث نتيج ��ة الخبرة المكت�سبة من التج ��ارب �أو الممار�سات
ال�سابقة ،والتي يت ُّم تدعيمها من خالل التغذية العك�سية ،ويقوم التعلُّم على جملة من المبادئ تتم َّثل
ف ��ي �ضرورة وجود هدف ي�سع ��ى الفرد �إلى تحقيقه� ،إلى جانب �ض ��رورة توافر الرغبة والقدرة على
التعل ��م  ،كم ��ا �أنَّ هناك عدة عنا�صر تتمحور حول تعلُّم الفرد ،وهي جدارة الفرد والقدرة والتحفيز
لتولي المهام المطلوبة منه .
�إنَّ الأفراد ب�صفتهم جوهر عملية التفاعل االجتماعي في المنظمة ،ي�ؤثرون ويت�أثرون بر�صيد
المنظم ��ة من التج ��ارب والمعلومات ،ويتع َّلمون ويعبرون عن ت�صرفاتهم بن ��ا ًء على المعلومات التي
يكت�سبونه ��ا ،والت ��ي ت�ؤدي بالنتيجة �إلى تعلُّمه ��م ،حيث يتم َّيز التعلُّم الف ��ردي بعدد من الخ�صائ�ص
 :كالتفكي ��ر الفردي والر�ؤية الفردية ال�شخ�صية ،كذلك ارتباط ��ه باحتياجات الفرد ودوافعه وقيمه
واهتماماته ،كما ينعك�س التعلم الفردي على معارف الفرد و�سلوكه وقيمه.
ثاني ًا :التعلم الفرقي

ُيق�ص ��د بالتعلُّم ال ِفرقي درجة امت�ل�اك العاملين للقدرة على العمل كفريق؛ لتطوير مهاراتهم
ع ��ن طريق تبادل الخبرات ،ب�صورة جماعية ت�ساعدهم عل ��ى تح�سين �أداء المهام ب�صورة ف�ضلى ،
كما ُيع َّرف ب�أ َّنه العملية التي يتم بموجبها تنظيم وترتيب وتوحيد جهود مجموعة من الأفراد لتحقيق
النتائ ��ج الت ��ي يرغبون ف ��ي تحقيقها  ،وق ��د �أ�شار جرادات �إل ��ى �أنَّ التعلم الجماع ��ي ي�ستلزم عم ًال
جماعي� � ًا بالإ�ضافة �إل ��ى و�سائل ت�ضمن تح ّول المعارف والتعلم الف ��ردي �إلى معارف وتعلم جماعي،
م َّما يتط َّلب ثقافة تر ِّكز على االنفتاح في العالقات وتقبل الآخرين .ومن خ�صائ�ص الفرق المتعلمة
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قدر ُتها على المناف�سة المتبادلة ب�شكل نزيه و�صريح بين جميع الأع�ضاء ،ففي هذه المناق�شات تكون
جميع الأمور مك�شوفة بين الأع�ضاء ،و�إنهم ي�شتركون في نماذجهم العقلية ،بالإ�ضافة �إلى �أنَّ عملية
تو�صل
التح ��اور فيما بينهم تكون عالنية في الحلول التي يقدِّ مونها بخ�صو�ص م�شكلة مع َّينة ،وكيف َّ
�إليها ك ٌّل منهم .وكذلك يمتلكون عقلية متفتحة للأفكار والآراء تتفق معهم ،ويحاولون ب�صدق تف ُّهم
الأف ��كار الأخرى الموجودة عن ��د بقية الفريق .كما �أ َّنهم يملكون ر�ؤي ��ة م�شتركة ي�س َعون �إلى الو�صول
ت�شجع الفرق على �أن يفهموا
توحد جهودهم .و�أخير ًا توفر المهارة التي ِّ
�إليها ،وهذه الر�ؤية هي التي ِّ
العملي ��ات والأنظمة التي تقف خل ��ف تفاعل المجموعة كطريقة لم�ساعدتهم في االن�شغال بنقا�شات
وحوارات ذات مهارة.
ثالث ًا :التعلم على م�ستوى المنظمة

يم ِّثل التعلم في هذا الم�ستوى الحالة التي يتم فيها تبادل المعرفة والمعلومات والخبرات بين
الأفراد ِّ
بغ�ض النظر عن م�ستوياتهم التنظيمية ،التي يتم على �أ�سا�سها تغيير في الثقافة التنظيمية
والإ�ستراتيجيات وال�سيا�سات والإجراءات والأنظمة التي تعوق عملية التعلم ،وت�سبب الم�شكالت في
العم ��ل اليومي ،ويعتمد نجاح المنظمة دائم� � ًا على مدى قدرتها على اكت�ساب المعلومات والمهارات
با�ستمرار ،وتبادلها ب�شكل �سريع ،والعمل على اكت�شاف طاقات التعلم لدى جميع �أفرادها وتقويمها
واال�ستفادة منها ،بما يخدم م�صالح المنظمة  ،كما ُيع َّرف التعلم بهذا الم�ستوى بالعمليات التي يتم
م ��ن خاللها تغييرات المعرفة التنظيمية وي�ؤدي �إلى �إيجاد �أف�ضل الحلول وخلق المعرفة الم�شتركة.
وهن ��اك بع� ��ض الخ�صائ�ص للتعلم على م�ستوى المنظمة � :أ َّنه يقوم عل ��ى التفكير الجماعي والر�ؤية
الجماعي ��ة الم�شتركة .كذلك يقوم على حاجات الفرد بما ين�سجم مع حاجات المنظمة والجماعة،
وينعك� ��س على مع ��ارف المنظمة وقيمها ،وم�ستوى �أدائها وقدرتها عل ��ى حل الم�شكالت والتك ُّيف مع
الم�ستجدات ،كما �أ َّنه ح�صيلة التعلم الإيجابي لما يتع َّلمه �أفراد التنظيم.
الجانب العملي
 -1مجتمع الدرا�سة وعينتها:
يتكـ َّون مجتمع الدرا�ســـة من جميع العاملين بالإدارة العامة في البنوك التجارية
		
الأردني ��ة ،والبالغ عددها ( )13بن ��ك ًا ،تم اختيار ع ِّينة ع�شوائية متنا�سبة من العاملين في ِّ
كل بنك،
حي ��ث بلغ عدد العاملين ف ��ي الإدارات الرئي�سة في جميع البنوك التجارية الأردنية ( )7338موظف ًا
وموظف ��ة ،وتم توزيع ( )365ا�ستبانة ،بح�سب مقيا�س  ،sekaranحيث تم توزيعها ن�سبي ًا ح�سب
عدد العاملين بكل بنك ،وقد َّتم ا�سترداد ( )304ا�ستبانات� ،أي ما ن�سبته ( .)% 83.28وهي ن�سبة
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استبانة ،بحسب مقياس ،sekaran45حيث تم توزيعها نسبياً حسب عدد العاملين بكل بنك ،وقد تم
استرداد (ً )304استبانات ،أي ما نسبته (  .)% 83.28وهي نسبة مقبولة إحصائياً لمثل هذا النوع من

مقبولة �إح�صائيا لمثل هذا النوع من الدرا�سات الميدانية.
الدراسات الميدانية.
أردنية
ل
ا
التجارية
بالبنوك
العامة
إدارة
ل
با
العاملين
عدد
إجمالي
�
()1
الجدول رقم
الجدولُرقمُ(ُ)ُ1إجماليُعددُالعاملينُباإلدارةُالعامةُبالبنوكُالتجاريةُاألاردنية ُ
الستباناتُ

الستباناتُ

ُاسمُالبنك ُ

ترتيب ُ حجمُالمجتمع ُ

حجمُالعيُنة ُ

المستردة ُ

المستردةُ %

البنك العربي

3

1874

21

68

73.11%

بنك اإلسكان للتجارة والتمويل

9

270

92

40

83%

البنك القاهرة عمان

1

720

12

25

64.10%

9

772

12

33

84%

3

672

19

27

79%

6

991

93

21

100%

7

170

32

18

100%

2

923

33

15

100%

بنك المؤسسة العربية المصرفية 2

250

39

12

100%

بنك المال األردني

30

282

39

13

92%

بنك االستثمار العربي األردني

33

937

31

13

100%

البنك االستثماري

39

919

39

12

100%

بنك سوسيته جنرال

31

147

7

7

100%

اإلجمالي ُ

ُ

ُ 7338

ُ 363

304

%83.28

ُ

بنك األردن
البنك األهلي األردني
البنك األردني الكويتي
بنك االتحاد
البنك التجاري األردني

ُ

� -2صدق �أداة الدرا�سة وثباتها:

 -2صدقُأداةُالدراسةُوثباتهاُ ُُ:
(�صدق �آراء المح ِّكمين)
 -1ال�صدق الظاهري
اءُالمحكُمينُ)
للمقيا�س تم ��ت اال�ستعان ��ة بمجموعة م ��ن �أع�ض ��اء الهيئة
يُ(صدقُآهر��ري
الصدقُالظاهر��دق الظا
 -1للتحُق ��ق م ��ن ال�ص
للتحقق من الصدق الظاهري للمقياس؛ تمت االستعانة بمجموعة من أعضاء الهيئة
يسيةمن
التدرإفادة
بهدف ال
التدري�سي ��ة المنتمين �إلى نظم المعلومات الإدارية ،وعل ��وم الإدارة ،والإح�صاء؛
المنتمين إلى نظم المعلومات اإلدارية ،وعلوم اإلدارة ،واإلحصاء؛ بهدف اإلفادة من خبرتهم العلمية
خبرته ��م العلمي ��ة والعملية .وق ��د َّتم �إجراء ما يلزم م ��ن تعديالت وتنقيح عل ��ى اال�ستبانة في �ضوء
والعملية .وقد تم إجراء ما يلزم من تعديالت وتنقيح على االستبانة في ضوء المقترحات المقدمة.
المقترحات المقدمة.
) sekaran, uma (2011) research methods for business : a skill-building approach,

 -2ثبات �أداة الدرا�سة (�صدق اال ِّت�ساق الداخلي)

45

5ed, new York : john wiley and sons inc, p294.

م ��ن �أج ��ل الت�أ ُّكد م ��ن �أنَّ اال�ستبانة تقي�س 13العوام ��ل المراد قيا�سها ،والتثب ��ت من �صدقها؛ تم
�إجراء اختبار م ��دى اال ِّت�ساق الداخلي لفقرات المقيا�س ،حيث تم تقويم تما�سك المقيا�س بح�ساب
كرونباخ �ألفا ،الذي ي�شير �إلى قوة االرتباط والتما�سك بين فقرات المقيا�س .وللتحقق من ثبات �أداة
الدرا�سة بهذه الطريقة؛ طبقت معادلة كرونباخ �ألفا على درجات �أفراد عينة الثبات ،وذلك كما في
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-2

ُثباتُأداةُالدراسةُ(ُصدقُالتُساقُالداخليُ)
من أجل التأكد من أن االستبانة تقيس العوامل المراد قياسها ،والتثبت من صدقها؛ تم إجراء

الجداول (.)3( )2
(با�ستخدام معادلة
المعلومات ا
لبعد نظم
الداخلي
�ساق
ثباتو اال ِّت
()2
إدارية بهذه الطريقة؛
أداةلالدراسة
وللتحقق من ثبات
المقياس.
بين فقرات
التماسك
معاملرتباط
إلى قوة اال
الجدوليشير
الذي
ألفا)معادلة كرونباخ ألفا على درجات أفراد عينة الثبات ،وذلك كما في الجداول (.)1( )9
كرونباخ �طبقت
اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات المقياس ،حيث تم تقوييم تماسك المقياس بحساب كرونباخ ألفا،

الجدولُ(ُ)2معاملُثباتُالتُساقُالداخليُلبعدُنظمُالمعلوماتُاإلداريةُ(باستخدامُمعادلةُكرونباخُألفا) ُ

-2

ُثباتُأداةُالدراسةُ(ُصدقُالتُساقُالداخليُ)

الرقم ُ

البعد ُ

3

قواعد البيانات

قيمةُألفا ُ

من أجل التأكد من أن االستبانة تقيس العوامل المراد قياسها ،والتثبت من صدقها؛ تم إجراء
0.217

المقياس بحساب كرونباخ ألفا،
المقياس ،حيث تم تقوييم تماسك
اختبار مدى االتساق الداخلي لفقرات
0.732
الشبكات
9
ثبات أداة الدراسة بهذه الطريقة؛
بينة فقرات المقياس .وللتحقق من
الذي يشير إلى قوة االرتباط والتماسك
0.223
األجهز
1
0.232
9
الجداول (.)1( )9
البرمجياتراد عينة الثبات ،وذلك كما في
طبقت معادلة كرونباخ ألفا على درجات أف

0.237
الموارد البشرية
(باستخدامُمعادلةُكرونباخُألفا) ُ
ساقُالداخليُلبعدُنظمُالمعلوماتُاإلداريةُ
3الجدولُ(ُ)2معاملُثباتُالتُ
6
الرقم ُ
ُ
3
9

البعدرُاءات
اإلج
نظمُالمعلوماتُاإلدارية ُ
قواعد البيانات

0.223
قيمةُألفا ُ
ُ 7.930
0.217

الشبكاتراوحت بين ( )0.732و ( 0.732
 ،)0.223كما أن قيمة ألفا لجميع
يبين الجدول (  )9أن قيمة ألفا ت

تراوحت بين ( )0.758و0.223
ن الجدول (� )2أنَّ قيمة �ألفااألجهزة
1
قيمةو�أنألفا لجميع
كما �أنَّ
بالثبات،
(،)0.891راسة
وصف أداة هذه الد
بلغت ()0.217؛ لذا يمكن
يب ِّي فقرات نظم المعلومات اإلدارية
0.232
البرمجيات
9
بالثبات ،و�أن
الدرا�سة
و�صف �
()0.937؛ لذا
إدارية
المعلومات ال
نظم
فقرات
مقبولة.
هذه اعتمادية
أداةلدرجة
وتخضع
يمكنرات،
لقياس المتغي
بلغتخاللها مناسبة؛
عليها من
الحصول
البيانات التي تم
0.237
الموارد البشرية
3
لدرجة اعتمادية
المتغيرات ،وتخ�ضع
ساقُالداخليُلبعدُمنا�سبة
خاللها
عليها من
تم)ُالح�صول
البيان ��ات6التي
لقيا�س 0.223
اإلجراءات
(باستخدامُمعادلةُكرونباخُألفا) ُ
التعلمُالمنظميُ
معاملُثباتُالتُ
الجدولُ(3
7.930
نظمُالمعلوماتُاإلدارية ُ
ُ
قيمةُألفا ُُ
البعد ُ
الرقم ُ
مقبولة.
اوحت بين ( )0.732و ( 0.266
الفردي
يبين الجدول (  )9أن قيمةالتعلم
3
 ،)0.223كما أن قيمة ألفا لجميع
ألفا تر
0.219المنظمي (با�ستخ ��دام معادلة
الفرقيالداخلي لبع ��د التعل ��م
التعلمس ��اق
الج ��9دول ( )3معام ��ل ثبات اال ِّت�
فقرات نظم المعلومات اإلدارية بلغت ()0.217؛ لذا يمكن وصف أداة هذه الدراسة بالثبات ،وأن
0.233
التعلم على مستوى المنظمة
كرونباخ �1ألفا)
البيانات التي تم الحصول عليها من خاللها مناسبة؛ لقياس المتغيرات ،وتخضع لدرجة اعتمادية مقبولة.
ُ

ُ 7.963

التعلمُالمنظمي ُ

التعلمُالمنظميُ
ساقُالداخليُلبعدُ
الجدولُ()3
(باستخدامُمعادلةُكرونباخُألفا)فق ُرات
 ،)0.233كما أن قيمة ألفا لجميع
 )0.266و (
معاملُثباتُالتُألفا تراوحت بين (
الجدولُ (  )1أن قيمة
يبين
الرقم ُ

البعد ُ

قيمةُألفا ُ

3

التعلم الفردي

0.266

9

التعلم الفرقي

0.219

1

التعلم على مستوى المنظمة

0.233

التعلم المنظمي بلغت ()0.263؛ لذا يمكن وصف أداة هذه الدراسة بالثبات ،وأن البيانات التي تم

الحصول عليها من خاللها مناسبة؛ لقياس المتغيرات ،وتخضع لدرجة اعتمادية مقبولة.
ُ

التعلمُالمنظمي ُ
 -3وصفُمتغيُراتُالدراسة ُ

ُ 7.963

 )0.266و ( ،)0.233كما أن قيمة ألفا لجميع فقرات
يبين الجدول (  )1أن قيمة ألفا تراوحت بين (
14

البيانات التي
()0.866راسة بالثبات ،و
بين أداة هذه الد
تراوحتوصف
ألفالذا يمكن
)�0.263؛
قيمة �تمألفا لجميع
بلغتأنَّ( قيمة
المنظمي(� )3
التعلمالجدول
يب ِّين
و(،)0.951أنكما �أنَّ
الحصول عليها من خاللها مناسبة؛ لقياس المتغيرات ،وتخضع لدرجة اعتمادية
مقبولة.بالثبات ،و�أنَّ البيانات
الدرا�سة
فقرات التعلم المنظمي بلغت ()0.965؛ لذا يمكن و�صف �أداة هذه
التي تم الح�صول عليها من خاللها منا�سبة لقيا�س المتغيرات ،وتخ�ضع لدرجة اعتمادية مقبولة.
 -3وصفُمتغيُراتُالدراسة ُ

 -3و�صف متغ ِّيرات الدرا�سة

14

يعر� ��ض هذا الجزء من الدرا�س ��ة و�صف ًا لمتغيرات الدرا�سة ،حيث ت ��م احت�ساب المتو�سطات
الح�سابي ��ة واالنحراف ��ات المعيارية لال�ستجاب ��ات؛ بغر�ض الحك ��م على درجة الموافق ��ة ،وتحديد
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يعرض هذا الجزء من الدراسة وصفاً لمتغيرات الدراسة ،حيث تم احتساب المتوسطات الحسابية

الأهمية الن�سبية عند كل فقرة ،وكانت النتائج كما يلي:
النتائجِّينكما يلي:
فقرة،
المتو�سط ��ات الح�سابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والأهمية لكل محور
وكانت( )4يب
جدول
جدولُ(ُ)ُ4يبيُنُالمتوسطاتُالحسابيةُوالإلُنحرافاتُالمعياريةُوالرتبةُواألهميةُلكلُمحورُمنُمحاورُنظمُ
من محاور نظم المعلومات الإدارية
المعلوماتُاإلدارية ُ
واالنحرافات المعيارية لالستجابات؛ بغرض الحكم على درجة الموافقة ،وتحديد األهمية النسبية عند كل

الوسطُالحسابي ُ النحرافُالمعياري ُ الرتبة ُ األهميةُالنسبية ُ

الرقم ُ البعد ُ
ُ1

قواعدُالبيانات ُ

4.28

 ُ 2مرتفع ُ

ُ 0.61

ُ2

الشبكات ُ

ُ 4.38

ُ 0.66

 ُ 1مرتفع

ُ3

األجهزة ُ

ُ 4.03

ُ 0.78

 ُ 4مرتفع

ُ4

البرمجيات ُ

ُ 4.07

ُ 0.64

 ُ 3مرتفع

ُ3

المواردُالبشرية ُ

3.57

ُ 0.81

 ُ 6متوسط

ُ6

اإلجراءات ُ

ُ 3.88

ُ 0.69

 ُ 5مرتفع ُ

ُ 4.04

ُ 0.69

ُ

مكوناتُنظمُالمعلوماتُ

الدارية ُ

ُ

مرتفع ُ

تشير نتائج الجدول ( )9إلى أن مستوى مقياس مكونات نظم المعلومات اإلدارية من حيث األهمية

إدارية من حيث
ت�شي ��ر نتائج الجدول (� )4إلى �أنَّ م�ست ��وى مقيا�س مكونات نظم المعلومات ال
النسبية مرتفع ،إذ بلغ الوسط الحسابي ( )9.09باإنحراف معياري (  ،)0.62وكذلك أظهر الجدول أن
( ،)0.69وكذلك
بانحراف (معي �
()4.04
مرتفع� ،فيإذ بلالم �ر�غ
محورالن�سبية
الأهمي ��ة
�اري وبأهمية
،)0.66
انحراف معياري
الح�سابي ،)9.12و
الو�سط بمتوسط (
تبة األولى،
(الشبكات) جاء
( ،)4.38معياري
 )1.37وانحراف
بمتوسط (
األخيرة
ية) بالمرتبة
محورجاء محور (الم
تفعة ،بينما
�أظهر نسبية مر
وانحراف معياري
بمتو�سط
أولى،
المرتبة ال
(ال�شبكات)واردجاءالبشرفي
الجدول �أن
( ،)0.23وبأهمية نسبية متوسطة ،فيالحظ مما سبق بأن البنوك التجارية األردنية قطعت شوطاً ال
أخيرة بمتو�سط
( ،)0.66وب�أهمية ن�سبية مرتفعة ،بينما جاء محور (الموارد الب�شرية) بالمرتبة ال
بأس به في توفير نظم معلومات ذات كفاءة عالية ،تساعدها علىفي إنجاز أعمالها المصرفية بشكل
تحافظم َّماعلى�سب �هذا�ق �أنَّ البنوك
فيالحظ
( )3.57وانح ��راف معي ��اري ( ،)0.81وب�أهمية ن�سبي ��ة متو�سطة،
جيد ،كما أنها تولي اهتماماً جيداً بمكونات نظم المعلومات اإلدارية ،ويجب عليها أن
عالية ،ت�ساعدها
تعملكف �معاً�اءة
المكوناتذات
نظمهذهمعلومات
�شوط ًااكبةال بو�أ� ��س
االهتمام،أردني ��ة
التجاري ��ة ال
من أجل
توفير ألن
في متساو،
التطوربهبشكل
قطعتمن المو
وتمنحه مزيداً
االهتمام
جيد ًاإلى زيادة
اهتمام ًابحاجة
تولي األردنية
البنوكهاالتجارية
المالحظ
�ة من
كماي �أنه
المصرفية،
إنجاز �العملية
عل ��ى �إنجاح
نظم المعلومات
بمكونات
جيد،أنكما �أ َّن
ب�شكل
الم�صرف
أعمالها
بالموارد البشرية من تحفيز ،وتدريب ،وتطوير ،والتي تعتبر في نظر الباحث أهمً مكون من
ب�شكل
المواكبة
الإداري ��ة ،ويج ��ب عليها �أن تحافظ على هذا االهتمام ،وتمنحه مزي ��دا من
مكوناتوالتطور ٍ
نظم المعلومات اإلدارية؛ وذلك ألن الموارد البشرية في أية منظمة هي التي تبدع وتطور.
مت�س ��ا ٍو ،لأنَّ ه ��ذه المكون ��ات تعمل مع ًا من �أجل �إنج ��اح العملية الم�صرفية ،كم ��ا �أ َّنه من المالحظ
�أن البن ��وك التجارية الأردنية بحاج ��ة �إلى زيادة االهتمام بالموارد الب�شري ��ة من تحفيز ،وتدريب،
وتطوي ��ر ،والتي تعتبر في نظر الباحث �أهم مكون م ��ن مكونات نظم المعلومات الإدارية؛ وذلك لأنَّ
الموارد الب�شرية في �أيِّ منظمة هي التي تبدع وتطور.
15
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ج ��دول ( )5يب ِّين المتو�سطات الح�سابي ��ة واالنحرافات المعيارية والرتب ��ة والأهمية لمحاور
التعلم المنظمي
جدولُ(ُ)5يبيُنُالمتوسطاتُالحسابيةُوالإنحرافاتُالمعياريةُوالرتبةُواألهميةُلمحاورُالتعلمُالمنظمي ُ

الوسطُالحسابي ُ النحرافُالمعياري ُ الرتبة ُ األهميةُالنسبية ُ

الرقم ُ البعد ُ
ُ1

التعلمُالفردي ُ

3.89

ُ 0.63

ُ1

مرتفع ُ

ُ2

التعلمُالفرقيُ ُ

ُ 3.68

ُ 0.75

ُ2

مرتفع

ُ3

التعلمُعلىُمستوىُالمنظمة ُ ُ 3.59

ُ 0.86

ُ3

متوسط

ُ 0.75

ُ

مرتفع

ُ

التعلمُالمنظمي ُ

3.72

تشير نتائج الجدول ( )5إلى أن مستوى مقياس مكونات التعلم المنظمي من حيث األهمية النسبية

محورحيث الأهمية
المنظمي من
وكذلكالتعلم
مكونات
مقيا�س
م�سرت �اف�وى
(� )5إلى
الجدول
ت�شي �
أظهر الجدول أان
،)0.73
معياري (
،�)1.79أنَّ باإنح
الحسابي (
نتائجالوسط
تفع�،رإذ بلغ
مر
�اري ،وبأهمية
)0.61
معياري (
(،)3.72انحراف
بمتوسط ( ،)1.22و
الو�سطاألولى
في المرتبة
نسبيةوكذلك �أظهر
(،)0.75
معي �
بانحراف
الح�ساب ��ي
جاءل ��غ
الفردي)�إذ ب
(التعلممرتفع،
الن�سبي ��ة
مرتفعة ،بينما جاء محور (التعلم على مستوى المنظمة) بالمرتبة األخيرة بمتوسط ( ،)1.32وانحراف
الج ��دول �أنَّ محور (التعل ��م الفردي) جاء في المرتبة الأولى بمتو�سط ( ،)3.89وانحراف معياري
معياري ( ،)0.26وبأهمية نسبية متوسطة ،وبالنظر إلى متغير التعلم المنظمي بأبعاده المختلفة ،نجد
المنظرمية��ة) بالمرتبة
م�ستوى
(التعل �
جاء محور
وتتفهمبينم �
مرتفعة،
التجا�ر�ةية ن�سبي �
البنوكأهمي
( ،)0.63وب�
البنوك التجا
على إدراك
يدل�مهذا إلى
المنظمي ،كما
أهمية�االتعلم
�ة تدرك
األردنية،
أن
أس المال،
الودائع أو ر
بموجودات
وانحراف ليست
العصر الحالي
المنافسة في
األردنية أ
إنماوبالنظر �إلى
متو�سطة،
ن�سبية
البنك،وب�أوأهمي ��ة
(،)0.86
معياري
(،)3.59
بمتو�إس �ن�ط
الأخيرة
فالمنافسة لم
البنوكوقدرة على
تمتلك معرفة
البنوك من ثروة
التعلم بقدر ما
متغي ��رالمنافسة،
تدركتعدوتتفهم �أهمية
التعلم،أردنية،
التجارية ال
تمتلكهأبعاده
المنظمي ب�
المختلفة،بشنرجية��،د �أنَّ
محلياً أو عربياً ،بل أصبحت عالمياً ،فيها بنوك ضخمة ،ذات إمكانيات وقدرات عالية ،وال سبيل
الع�صر الحالي
التعلم المنظمي ،كما يدل هذا �إلى �إدراك البنوك التجارية الأردنية �أنَّ المناف�سة في
لمواجهة هذه المنافسة إال بالمعرفة والتعلم ألنهما عمليتان متجددتان ،ال تقفان عند حد معين ،فعلى
البنوك من ثروة
بقدر
تطور�يرأ�س
الودائع �أو
تمتلكه تؤدي
ما منتظمة،
عمل
المناف�سة فرق
إنمارار ،وتشكيل
المال� ،باستم
تعلم أفرادها
البنك،أن�أوتعمل على
بموجودات األردنية
لي�س ��تالبنوك التجارية
بل �،كما
بعضها
التعلم من
على�دالعمل
بالبنوك
التعلم،فرق العمل
على وتشارك
وقدرةتعاون
وتعمل على
أعمالها
أ�صبحت عالمي ًا،
عربي ًا،
محليو ًا �أو
لم تع �
فالمناف�سة
بجدية،معرفة
تمتلك
ب�شري ��ة،
تركيز أكثر ،وجعل الثقافة السائدة
يجب على البنوك أن تولي موضوع التعلم على مستوى
المناف�سةفي �إ َّال بالمعرفة
المنظمة�سبيل اًلمواجهة ه ��ذه
عالية ،وال
فيه ��ا بنوك �ضخمة ذات �إمكاني ��ات وقدرات
البنك ثقافة تعلم على جميع المستويات ( الفردي ،الفرقي ،وعلى مستوى المنظمة ) ،والذي يؤدي إلى
عمليتان متجددتان ،ال تقفان عند حد مع َّين ،فعلى البنوك التجارية الأردنية �أن تعمل
والتعلم لأ َّنهما
اإلبداع والتميز.
على تطوير تعلم �أفرادها با�ستمرار ،وت�شكيل فرق عمل منتظمة ،ت�ؤدي �أعمالها بجدية ،وتعمل على
ُ -4اختبارُالفرضياتُومناقشاتها ُ
البنوك �أن تولي
على
يجب
كما
بع�ضها،
من
والتعلم
العمل
تع ��اون وت�شارك فرق العمل بالبنوك على
تم اختبار فرضيات الدراسة باستخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط والمتعدد simple and multiple
ثقافة تعلم على
.Stepwiseالبنك
ال�سائدة في
الثقافة
أكثر ،وجعل
تركيز ًا �
م�ستوى
مو�ضوع التعلم
وكذلككما
linear
regression
المتدرج
المنظمة الخطي
تحليل االنحدار
علىوكذلك
،regression
multicollinearity
المنظمة) ،الخطي)
م�ستوىالمتعدد (االمتداد
وعلى االرتباط
من ظاهرة
(الفردي،المستقلة
الم�ستوياتخلو المتغيرات
جميعوتم التأكد من
إبداع والتميز.
والذي ي�ؤدِّي �إلى ال
الفرقي،
باحتساب معامل ارتباط بيرسون للمتغيرات المستقلة الفرعية المكونة لنظم المعلومات اإلدارية.

 -4اختبار الفر�ضيات ومناق�شاتها

أاولُ:اختبارُالرتباطُالمتعددُMulticollinearity

ت � ا َّ�م اختبار فر�ضيات الدرا�سة با�ستخدام تحليل االنحدار الخطي الب�سيط والمتعدد simple
16

 ،and multiple regressionوكذل ��ك تحلي ��ل االنح ��دار الخط ��ي المت ��درج Stepwise linear

 .regressionوكذل ��ك ت � َّ�م الت�أك ��د م ��ن خلو المتغي ��رات الم�ستقلة م ��ن ظاهرة االرتب ��اط المتعدد
(االمت ��داد الخطي)  multicollinearityباحت�ساب معامل ارتب ��اط بير�سون للمتغيرات الم�ستقلة
الفرعية المكونة لنظم المعلومات الإدارية.
الجنان

64

Al JINAN

�أو ً
ال :اختبار االرتباط المتعدد Multicollinearity

ت � َّ�م ا�ستخ ��دام معامالت ارتباط بير�سون؛ للك�شف عن م�شكل ��ة االرتباط الخطي المتعدد بين
متغي ��رات الدرا�س ��ة ،حيث �أظه ��رت قيم معامل االرتباط بي ��ن المتغيرات الم�ستقل ��ة المك ِّونة لنظم
المعلوم ��ات الإدارية ِق َيم� � ًا ذات داللة �إح�صائية ،وعند م�ستوى داللة  ،)**( 0.01وهذا م�ؤ�شر على
تم استخدام معامالت ارتباط بيرسون؛ للكشف عن مشكلة االرتباط الخطي المتعدد بين متغيرات الدراسة،
وجود العالقة الخطية بين متغيرات �أنموذج الدرا�سة.
حيث أظهرت قيم معامل االرتباط بين المتغيرات المستقلة المكونة لنظم المعلومات اإلادارية قيماً ذات
هو ()0.629
المعلومات
لنظم
وجود ِّونة
علىالمك
الم�ستقلة
المتغيرات
داللةي ��ن
ارتباط ب
داللةوق ��د
متغيرات
الخطية بين
العالقة
وهذا مؤشر
،)**( 0.03
أعلىمستوى
كان �وعند
إحصائية،
بي ��ن أنموذج
المتغيريالد�ر�ناسة(.البرمجيات) و(الإج ��راءات) ،في حي ��ن �أنَّ ِقيم معامل ارتباط بي ��ن المتغيرات
المتغيرين
 )0.629بين
وجود هو (
المعلومات
من المتغير
تباط بين
أخرىأعلى
وقد كان
كانار� َّ
الخطي المتعدد
االرتباط
ظاهرة
المكول �نة�ىلنظمعدم
المستقلةيد ُّل ع
ذلك،اتوهذا
أقل
الم�ستقل ��ة ال
(البرمجيات) و (اإلجراءات) ،في حين أن قيم معامل ارتباط بين المتغيرات المستقلة األخرى كان أقل
()0.80يعتمبر�ؤ�شر ًا لوجود
بي ��ن المتغيرات الم�ستقلة ،حيث يعتبر االرتب ��اط الذي ي�صل �إلى �أعلى من
من ذلك ،وهذا يدل على عدم وجود ظاهرة االرتباط الخطي المتعدد بين المتغيرات المستقلة ،حيث
االرتباط
م�شكلة
أعلىينةمنتخلو
نقول �إنَّ
إلى الع ِّ
المتعدد .من
العالي العينة تخلو
الخطينقول إأن
المشكلة؛ لذا
لوجود هذه
منمؤش اًر
)(0.80
لذا يصل
الم�شكلة؛ الذي
هذه االرتباط
العالي ا
والجدولرتباط
مشكلة اال
لمتعدد .االرتباط بين متغيرات نظم المعلومات الإدارية.
معامالت
الخطي ِّين
التالي يب
والجدول التالي يبين معامالت االرتباط بين متغيرات نظم المعلومات اإلادارية.
إدارية
جدول ( )6م�صفوفة االرتباط لمتغيرات نظم المعلومات ال
جدولُ(ُ)ُ6مصفوفةُالرتباطُلمتغيراتُنظمُالمعلوماتُاإلادارية ُ
المتغير ُ

قواعدُالبيانات ُالشبكات ُ
ُ

قواعدُالبيانات ُ

ُ1

الشبكات ُ

**ُ 1 ُ 0.488

األجهزة ُ

البرمجيات ُ المواردُ

البشرية ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

األجهزة ُ

**ُ 1 ُ 0.483** ُ 0.482

البرمجيات ُ

**ُ 1 ُ 0.582** ُ 0.467** ُ 0.617

المواردُالبشرية ُ

**ُ 1 ُ 0.537** ُ 0.421** ُ 0.412** ُ 0.412

اإلاجراءات ُ

**0.594

اإلاجراءات ُ

ُ

**0.619** 0.629** 0.461** 0.594

** يكون االرتباط معنويا ً ًعند مستوى داللة 0.01

ُ
ُ1

** يكون االرتباط معنويا عند م�ستوى داللة 0.01
اختبارُفرضياتُالدراسةُ
الدرا�سة
اختبار فر�ضيات
الفرضيةُالرئيسةُُ:H0لُيوجدُأثرُذوُدللة ُإحصائية ُعندُمستوىُدللةُ(ُُ )ُ ≤ 0.05αلمكوناتُ

التعلمُالمنظميُفيُالبنوكُالتجاريةُاألردنية�د .م�ستوى داللة ( ≤ ) 0.05α
:H0فيُال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عن �
الفر�ضي ��ة الرئي�س �
نظمُالمعلوماتُاإلداريةُ�ةعلىُ
تحليل
ومن ثم ل
الخطي المتعدد،
االنحدار
الفرضية لتحليل
في هذه
عة من
الفرضياتلالمتفر
نظمخضاع
وقد تم إ
أردنية.
التجارية ال
البنوك
المنظمي في
التعلم
إدارية
المعلومات ا
لمكونات
االنحدار الخطي المتدرج لتحديد أي منن من مكونات نظم المعلومات اإلدارية قد أثرت في مستويات
المتفرعة من هذه الفر�ضية لتحلي ��ل االنحدار الخطي المتعدد،
التعلم�د َّتم �إخ�ض ��اع الفر�ضيات
وق �
المنظمي ،وقد كانت النتائج كما يلي:
المعلومات ا≤ل)إدارية قد �أ َّثر
مكونات
لتحديدة �إأي من
المتدرج
وم ��ن ث � ّ�م
نظمداللة (0.05α
مستوى
حصائية عند
أثر ذو دالل
الخطيال يوجد
االنحدار:H0-1
لتحليلعيةُاألولى ُ
الفرضيةُالفر
يلي :البنوك التجارية األردنية.
الفردي في
مستوى التعلم
المنظمي،رية في
المعلومات اإلدا
نات نظم
في لمكو
النتائج كما
وقدعلىكانت
التعلم
م�ستويات
جدولُ(*ُ)0نتائجُاختبارُأثرُنظمُالمعلوماتُاإلداريةُمجتمعةُفيعلىُالتعلمُالفردي ُ
الفر�ضي ��ة الفرعي ��ة الأول ��ى  :1-H0ال يوجد �أثر ذو دالل ��ة �إح�صائية عن ��د م�ستوى داللة (≤
17
 )0.05αلمك ِّون ��ات نظ ��م المعلوم ��ات الإداري ��ة ف ��ي م�ستوى التعلم الف ��ردي في البن ��وك التجارية
الأردنية.
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جدول ( * )7نتائج اختبار �أثر نظم المعلومات الإدارية مجتمعة في التعلم الفردي
المتغيرُ
التابع ُ

R

ُ R2

معاملُ

معاملُ

الرتباط ُ التحديد ُ

ُF

(F-

Prob

معامالتُالنحدار ُ
الخطأُ

t-

0.044

0.062

0.702

0.483

الشبكات ُ

0.047

0.056

0.839

0.402

األجهزة ُ

0.007

0.045

0.147

0.884

البرمجيات ُ 0.039

0.064

0.610

0.543

0.394

0.044

8.915

0.000

اإلجراءات ُ 0.138

0.059

2.335

0.020

المحسوبة ُ ) statisticsالبيان ُ
قواعدُ

ُ

التعلمُالفردي

البيانات ُ

ُ 0.000 ُ 42.012 ُ 0.459 ُ 0.678

المواردُ
البشرية ُ

ُβ

المعياري ُ statistics

ُ Sig.

* يكون التأثير ذو ذا داللة إحصائية عند مستوى ).( α≤ 0.05

* يكون الت�أثير ذا داللة �إح�صائية عند م�ستوى (. )0.05 ≤α
تشير نتائج الجدول ( )7إلى أن أثر مكونات نظم المعلومات اإلدارية فيعلى مستوى التعلم الفردي هو
م�ستوى التعلم
وبمستوى ال
المعلومات
نات نظ ��م
المحسوبةمك ِّو
قيمة � �Fى �أنَّ �أثر
(� )7إل
الجدول
داللة�ر نتائ ��ج
أثر ذو ت�شي �
إدارية= ف��Fي(Sig
داللة
،)42.012
هي (
كانت
إحصائية ،حيث
(،)42.012العالقة
 (Rفيشير إلى
0.678) F
تباط
كانت االر
حيث معامل
حين كان
 ،0.05في
وبم�ستوى داللة
المح�سوبة= هي
قيمة
إح�صائية،
) 0.000هووهو�أثرأقلذومنداللة �
الفردي
2
التحديد كانت
معامل معامل
كان أن قيمة
حين إالى
فيضافة
 ،0.05باإل
المتغير التابع،
المتغيرات
الموجبة
 (Rف ُي�شير �إلى
()R == 0.678
االرتباط
المستقلةق �و�ل من
 )Sigوه ��و �أ
(0.000بين= F
) 0.459وهي تشير إالى أن  %45.9من التباين في (التعلم الفردي) يمكن تفسيره من خالل التباين
معامل التحديد
العالق ��ة الموجبة بين المتغيرات الم�ستقل ��ة والمتغير التابع ،بالإ�ضافة �إلى �أنَّ قيمة
في (مكونات نظم المعلومات اإلادار
ت�شيرية �).إلى �أنَّ  %45.9من التباين في (التعلم الفردي) يمكن تف�سيره من
كانت ( )R2= 0.459وهي
أما معامالت االنحدار ) (βفهي تشير إلى األثر المباشر لكل من الموارد البشرية واإلجراءات على في
خالل التباين في (مكونات نظم المعلومات الإدارية).
مستوى التعلم الفردي وهو أثر معنوي ،حيث كانت قيمة  tعند الموارد البشرية هي ( )8.915وبمستوى

(Sig
)2.335
عند ُت اإلج
)βقيمة
كانت
�ات في
معا=م�ل،(Sig
)0.000
�وارد الب�شرية
داللةالم �
وبمستوىم ��ن
المبا�شر لكل
اءات�ى اهيلأث(��ر
�شيرر�إل �
(ف tه ��ي
حين�دار
االنح �
داللة �أ َّم ��ا
) ،= 0.020ولم يكن أثر بقية المكونات أث اًر معنوياً ،على بالرغم من أن المكونات مجتمعة كان
المواردأثرهاالب�شرية هي
والإجراءات في م�ستوى التعلم الفردي وهو �أثر معنوي ،حيث كانت قيمة  tعند
معنوياً .ولتحديد أي المكونات له القدرة التفسيرية األكبرى في تفسير التباين في التعلم الفردي تم استخدام
 ،)Sigفي حين كانت قيمة  tعند الإجراءات هي ()2.335
( )8.915وبم�ستوى داللة (= 0.000
تحليل االنحدار المتدرج ،وكانت النتائج كما يلي:
وبم�ست ��وى دالل ��ة ( ،)Sig = 0.020ولم يك ��ن �أثر بقية المكون ��ات �أثر ًا معنوي ًا ،عل ��ى الرغم من �أنَّ
المكون ��ات مجتمع ��ة كان �أثرها معنوي� � ًا .ولتحديد �أي المكونات ل ��ه القدرة التف�سيري ��ة الكبرى في
تف�سير التباين في التعلم الفردي َّتم ا�ستخدام تحليل االنحدار المتد ِّرج ،وكانت النتائج كما يلي:

18
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جدول رقم ( )8نتائج تحليل االنحدار المتد ِّرج لبيان �أثر نظم المعلومات الإدارية في التعلم
الفردي
نحدارُالمتدرجُلبيانُأثرُنظمُالمعلوماتُاإلداريةُفيعلىُالتعلمُ
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باإلضافة إلى ما سبق ،فإن نتائج التحليل تشير إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية لنظم المعلومات
اإلدارية فيعلى التعلم الفردي في البنوك التجارية األردنية .كما تشير نتائج التحليل إلى عدم وجود تأثير
لكل من ( قواعد البيانات ،والشبكات ،واألجهزة ،والبرمجيات) فيعلى التعلم على مستوى الفرد ،مع أن
كالً منها يعتبر من مكونات نظم المعلومات اإلدارية.
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لمكونات نظم المعلومات اإلدارية على التعلم الفرقي في البنوك التجارية األردنية.
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(الموارد البشرية) قد فسر ما نسبته ( )%66.2من التباين الكلي الحاصل في مستوى التعلم الفرقي ،وقد

وبمستوى داللة ) ،(Sig = 0.000في حين كانت قيمة  tعند اإلاجراءات هي ( )2.989وبمستوى

داللة ) ،(Sig = 0.003ولم يكن أثر بقية المكونات أث اًر معنوياً ،على الرغماً من أن المكونات مجتمعة

كان أثرها معنوياً .ولتحديد أي المكونات له القدرة التفسيرية األكبرى في تفسير التباين في التعلم الفرقي؛
تم استخدام تحليل االنحدار المتدرج ،وكانت النتائج كما يلي:
لبيان �أثر نظم المعلومات الإدارية في التعلُّم
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عند استعراض الجدول ( ،)30نجد أن األنموذج األول الناتج عن االنحدار المتدرج يشير إالى أن محور

عند ا�ستعرا�ض الجدول ( ،)10نجد �أنَّ الأنموذج الأول الناتج عن االنحدار المتد ِّرج ي�شير �إلى
ف�سر ما ن�سبته ( )%66.9من التباين الكلي الحا�صل في م�ستوى
�أنَّ مح ��ور (الموارد
الب�شرية) ق ��د َّ
الحاصل في مستوى التعلم الفرقي إلى ما نسبته ( ،)%62.0وذلك عند
زادت نسبة تفسير التباين الكلي
التعل ��م الفرق ��ي ،وقد زادت ن�سبة تف�سي ��ر التباين الكلي الحا�صل في م�ست ��وى التعلم الفرقي �إلى ما
إضافة محور (اإلجراءات) إلى (الموارد البشرية) ،وأشار األنموذج الثالث إلى أن إضافة محور (قواعد
ن�سبته ( ،)%69.0وذلك عند �إ�ضافة محور (الإجراءات) �إلى (الموارد الب�شرية) ،و�أ�شار الأنموذج
20
الثالث �إلى �أنَّ �إ�ضافة محور (قواعد البيانات) �إلى محوري (الإجراءات والموارد الب�شرية) قد زاد
م ��ن ن�سبة التف�سير الكلي لت�صل �إلى ( .)%69.5وق ��د �أظهرت قيمة � βأنَّ الأثر المبا�شر للمتغيرات
الثالثة في النماذج الثالثة هو ت�أثير موجب وذو داللة �إح�صائية.
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى ما �سبق ،ف�إنَّ نتائج التحليل ت�شير �إلى وجود � ٍأثر ذي داللة �إح�صائية لنظم
المعلوم ��ات الإدارية للتعلم الفرقي في البنوك التجارية الأردنية ،كما ت�شير نتائج التحليل �إلى عدم
وج ��ود ت�أثير ٍّ
لكل من (ال�شبكات ،والأجهزة ،والبرمجيات) في التعلم الفرقي مع �أنَّ ك ًال منها يعتبر
من مكونات ُنظم المعلومات الإدارية.
الفر�ضي ��ة الفرعي ��ة الثالث ��ة  :3-H02ال يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية عن ��د م�ستوى داللة (≤
 )0.05αلمك ِّون ��ات نظم المعلوم ��ات الإدارية في التعلُّم على م�ستوى المنظمة في البنوك التجارية
الأردنية.

(الموارد البشرية) قد فسر ما نسبته ( )%66.2من التباين الكلي الحاصل في مستوى التعلم الفرقي ،وقد
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باإلضافة إلى ما سبق ،فإن نتائج التحليل تشير إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية لنظم المعلومات

اإلدارية للتعلم الفرقي في البنوك التجارية األردنية ،كما تشير نتائج التحليل إلى عدم وجود تأثير لكل
من ( الشبكات ،واألجهزة ،والبرمجيات) فيعلى التعلم الفرقي مع أن كالً منها يعتبر من مكونات نظم

المعلومات اإلدارية.

على م�ستوى
مجتمع ��ة
المعلومات ا
يوجد�أثر
:H02اختالب ��ار
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أثر ذو
الفرضيةُالفر
المنظمةنظم المعلومات اإلدارية فيعلى التعلم على مستوى المنظمة في البنوك التجارية األردنية.
لمكونات

التابع ُ

معاملُ

معاملُ

الرتباط ُ التحديد ُ

ُF

المتغيرُ

R

ُ R2

المحسوبة ُ

جدولُ(*ُ)11نتائجُاختبارُأثرُنظمُالمعلوماتُاإلداريةُمجتمعةُفيعلىُالتعلمُعلىُمستوىُالمنظمة ُ
Prob Fُ statistics

معامالتُالنحدار ُ
البيان ُ

ُβ

التعلمُعلىُمستوىُالمنظمة

قواعدُالبيانات ُ 0.167

الخطأُ

t-

المعياري ُ statistics

ُ Sig.

0.081

2.059

0.040

الشبكات ُ

-0.027

0.073

-0.377

0.707

األجهزة ُ

-0.027

0.059

-0.457

0.648

-0.027

0.083

-0.325

0.745

0.562

0.058

9.777

0.000

0.250

0.077

3.250

0.001

 ُ 0.000 ُ 49.788 ُ 0.501 ُ 0.708البرمجيات ُ
المواردُ
البشرية ُ
اإلاجراءات ُ

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى )( α≤ 0.05

تشير نتائج الجدول ( )33إلى أن أثر مكونات نظم المعلومات اإلادارية فيعلى التعلم على مستوى

)0.05
م�ستوى
إح�صائية
داللةذا داللة �
أثر التذو�أثير
المنظمة*هويكون
 ،)49.788وبمستوى داللة
( ≤αهي (
المحسوبة
عندقيمة F
كانت
إحصائية ،حيث

شير إلى
في في
إدارية (R
)= 0.708
معامل االرتباط
مكوكان
أقل من
 (Sigوهو
)= 0.000
على م�ستوى
التعلم
المعلومات ال
نات نظم
(� )11إلى
الجدول
ت�شيرFنتائج
،�0.05أنَّ �فيأثرحين ِّ
العالقة الموجبة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ،إباالضافة إالى أن قيمة معامل التحديد كانت
وبم�ستوى داللة
المنظمة هو �أثر ذو داللة �إح�صائية ،حيث كانت قيمة  Fالمح�سوبة هي (،)49.788
) ،(R2= 0.501وهي تشير إالى أن  %50.1من التباين في (التعلم على مستوى المنظمة) يمكن
( )Sig F = 0.000وه ��و �أق ��ل من  ،0.05في حين كان معامل االرتباط ( )R = 0.708ف ُي�شير �إلى
تفسيره من خالل التباين في (مكونات نظم المعلومات اإلدارية).
العالق ��ة الموجب ��ة بين المتغيرات الم�ستقل ��ة والمتغ ِّير التابع� ،إ�ضافة �إل ��ى �أنَّ قيمة معامل التحديد
كان ��ت ( ،)R2= 0.501وهي ت�شير �إلى �أنَّ  %50.1من التباي ��ن في (التعلم على م�ستوى المنظمة)
يمكن تف�سيره من خالل التباين في (مك ِّونات21نظم المعلومات الإدارية).
�أ َّما معام�ل�ات االنحدار )( βفهي ت�شير �إلى الأثر المبا�شر ٍّ
لكل من قواعد البيانات والموارد
الب�شري ��ة والإجراءات ف ��ي التعلُّم على م�ستوى المنظم ��ة ،وهو �أثر معنوي ،حي ��ث كانت قيمة  tعند
قواع ��د البيان ��ات ه ��ي ( )2.059وبم�ست ��وى دالل ��ة ( ،)Sig = 0.040وكانت قيمة  tعن ��د الموارد
الب�شري ��ة ه ��ي ( )9.777وبم�ستوى داللة ( ،)Sig = 0.000في حين كان ��ت قيمة  tعند الإجراءات
ه ��ي ( )3.250وبم�ست ��وى داللة ( ،)Sig = 0.003ولم يك ��ن �أثر بقية المك ِّونات �أث ��ر ًا معنوي ًا ،على
الرغم من �أنَّ المك ِّونات مجتمعة كان �أثرها معنوي ًا .ولتحديد �أي المك ِّونات كان له القدرة التف�سيرية
الكب ��رى في تف�سير التباين في التعلم على م�ستوى المنظمة َّتم ا�ستخدام تحليل االنحدار المتد ِّرج،
وكانت النتائج كما يلي:
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هي ( )2.059وبمستوى داللة ) ،(Sig = 0.040وكانت قيمة  tعند الموارد البشرية هي ()9.777

وبمستوى داللة ) ،(Sig = 0.000في حين كانت قيمة  tعند اإلاجراءات هي ( )3.250وبمستوى

داللة ) ،(Sig = 0.003ولم يكن أثر بقية المكونات أث اًر معنوياً ،على بالرغم من أن المكونات مجتمعة

في التعلم
إدارية في
تفسيرالالتباين
كبرى في
المتد ِّرةرجالتفسي
االنحدارله القد
تحليلنات كان
نتائج المكو
ولتحديد أي
معنوياً.
كان أثرها
التعلم
المعلومات
لبيانر�يةأثراألنظم
رقم ()12
جدول
المنظمةتم استخدام تحليل االنحدار المتدرج ،وكانت النتائج كما يلي:
م�ستوى المنظمة
على مستوى
على
نتائجُتحليلُالنحدارُالمتدرجُلبيانُأثرُنظمُالمعلوماتُاإلاداريةُفيعلىُالتعلمُعلىُ
ُ
جدولُرقمُ(ُ)12
مستوىُالمنظمة ُ
األُنموذج ُ
ُ1
ُ2

التعلم ُعلى ُمستوىُ

المنظمة ُ

ُβ

ُ R2

*Sig
ُ

ُF

*Sig

الخطأُ

0.635

255.7

ُ 0.000

ُ 0.614

ُ 0.000 ُ 147.0

معاملُالتحديد المعياري ُ

المواردُالبشرية ُ

0.677 ُ 0.000 0.718

المواردُالبشرية ُ

0.000 0.560

اإلاجراءات ُ

ُ 0.000 ُ 0.298

ُ 0.703

المحسوبة ُ ُ

عند استعراض الجدول ( ،)39نجد أن األنموذج األول الناتج عن االنحدار المتدرج يشير إالى أن

على ِّرجمستوى
الحاصل في
%ل) من
الجدولما نسبته
ية)�ضقد فسر
(الم�دوارد البش
ي�شير
التعلمالمتد
االنحدار
الكليت ��ج عن
التباينأول النا
أنموذج ال
 67.7ا
ا�ستعرار� �
محورعن �
(( ،)12نجد �أنَّ
نسبته
المنظمة�يإلى ما
علىمنمستوى
الحاصل ��هفي التعلم
(الموارد تفسير
وقد�ورزادت نسبة
في
الحا�صل
التباين الكل �
()%67.7
الكلير ما ن�سبت
ف�س
الب�شري ��ة)
المنظمة،مح �
�إل ��ى �أنَّ
التباينقد َّ
على  βأان
التعلم قيمة
وقدفيأظهرت
البشرية).
تف�سيرلى (الم
ن�سبةاءات) إ
زادت(اإلجر
متغير
م�ستوى عند
على) ،وذلك
%70.1
م�ستوى
الحا�صل
التباينواردالكلي
إضافةوقد
المنظمة،
(التعلم
داللة إحصائي
(الموجب وذو
تأثير
إ�ضافة هو
عند �والثاني
وذلكاألول
نموذجين
ن�سبتهين في األ
المباشرماللمتغير
األثر
(المواردة.الب�شرية).
إجراءات) �إلى
متغير
(،)%70.3
المنظمة �إلى
المعلومات
إلىلوجود أثر
المبا�شرالتحليل
سبق،أثرفإن نتائج
وقد � باإل
وذو
نظم موجب
إحصائيةتل�أثير
أنموذجين اذيلأولداللةوالثاني هو
تشيرفي ا
للمتغيرين
إلىβما�أنَّ ال
ضافةقيمة
أظهرت
التعلم على مستوى المنظمة في البنوك التجارية األردنية ،كما تشير نتائج التحليل إلى
ية على
اإلدا
إح�صائية.
داللةر �
عدم وجود تأثير لكل من ( قواعد البيانات ،والشبكات ،واألجهزة ،والبرمجيات) فيعلى التعلم على مستوى
�إ�ضاف ��ة �إل ��ى ما �سب ��ق ،ف�إنَّ نتائ ��ج التحليل ت�شي ��ر �إلى وجود �أث ��ر ذي دالل ��ة �إح�صائية لنظم
المنظمة مع أن كالً منها يعتبر من مكونات نظم المعلومات اإلدارية.
المعلومات الإدارية على التعلُّم على م�ستوى المنظمة في البنوك التجارية الأردنية ،كما ت�شير نتائج
ولختبارُالفرضيةُالرئيسة ُ تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد وتحليل االنحدار الخطي المتدرج،
التحلي ��ل �إلى عدم وجود ت�أثير لكل من (قواعد البيان ��ات ،وال�شبكات ،والأجهزة ،والبرمجيات) في
حيث المتغير التابع هو التعلم المنظمي بمستوياته الثالثة (الفردي ،والفرقي ،وعلى مستوى المنظمة)،
التعلم على م�ستوى المنظمة مع �أنَّ ك ًال منها يعتبر من مك ِّونات نظم المعلومات الإدارية.
في حين شكلت مكونات نظم المعلومات اإلدارية المتغيرات المستقلة ،وكانت النتائج كما يلي:
والختب ��ار الفر�ضية الرئي�سة َّتم ا�ستخدام تحليل االنح ��دار المتعدد وتحليل االنحدار الخطي
المت ��درج ،حي ��ث المتغير التابع هو التعل ��م المنظمي بم�ستوياته الثالثة (الف ��ردي ،والفرقي ،وعلى
م�ستوى المنظمة) ،في حين �ش َّكل ��ت مكونات نظم المعلومات الإدارية المتغيرات الم�ستقلة ،وكانت
النتائج كما يلي:
22
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جدول ( * )13نتائج اختبار �أثر نظم المعلومات الإدارية مجتمعة في التعلم المنظمي

التابع ُ

معاملُ

معاملُ

الرتباط ُ التحديد ُ

ُF

المتغيرُ

R

ُ R2

المحسوبة ُ

جدولُ(*ُ)13نتائجُاختبارُأثرُنظمُالمعلوماتُاإلاداريةُمجتمعةُفيعلىُالتعلمُالمنظمي ُ
Prob (F-

معامالتُالنحدار ُ
الخطأُ

t-

المعياري ُ

statistics

0.130

0.062

2.115

0.035

الشبكات ُ

0.012

0.055

0.217

0.828

األجهزة ُ

-0.016

0.045

-0.346

0.729

البرمجيات ُ -0.034

0.063

-0.532

0.595

0.490

0.044

11.171

0.000

اإلاجراءات ُ 0.197

0.059

3.357

0.001

 statisticsالبيان ُ
قواعدُ

التعلمُالمنظمي

البيانات ُ

ُ 0.000 ُ 62.546 ُ 0.558 ُ 0.747

المواردُ

البشرية ُ

ُβ

ُ Sig.

* يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى ).( α≤ 0.05

على .مستوى التعلم المنظمي
م�ستوى(≤αرية في
عند المعلومات اإلدا
مكونات نظم
)31ذاإلى أن
الجدول
)0.05
داللة �أثرإح�صائية
الت�(أثير
نتائجيكون
تشير *

هو أثر ذو داللة إحصائية ،حيث كانت قيمة  Fالمحسوبة هي ( ،)62.546وبمستوى داللة (Sig F
م�ستوى التعلم
ت�شي ��ر نتائ ��ج الجدول (� )13إل ��ى �أنَّ �أثر مكونات نظم المعلومات الإداري ��ة في
) = 0.000وهو أقل من  ،0.05في حين كان معامل اإلرتباط ) (R = 0.747فيشير إلى العالقة
( ،)62.546وبم�ستوى
المنظم ��ي ه ��و �أثر ذو داللة �إح�صائية ،حي ��ث كانت قيمة  Fالمح�سوبة ه ��ي
الموجبة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ،إباالضافة إالى أن قيمة معامل التحديد كانت =(R2
(0.747خ =الل )Rفي�شير
التعلممعامل ا
حين كان
،0.05
 )Sigوهو �
(= 0.000
داللة
إرتباطتفسيره من
المنظمي)ل يمكن
فيمستوى
في (
منالتباين
أقل من
%55.8
تشيرFإالى أن
) 0.558وهي
الم�ستقلة والمتغير التابع� ،إ�ضافة �إلى �أنَّ قيمة معامل التحديد
نظمبين
الموجبة
�إلى
المتغيراتدارية).
المعلومات اإلا
العالقةمكونات
التباين في (
المنظمي) يمكن
التعلم
التباينقوفي
شير �إإلىلى �أنَّاألثر%55.8
=β)R2و(ه �فه�يي تت�شير
(0.558
أمكاان ��ت
ارد البشرية
(م�ستوى والمو
اعد البيانات
منلكل من
المباشر
االنحدار )
معامالت
إدارية) t .عند قواعد البيانات هي
كانت قيمة
نظم معنوي،
وهو أثر
التعلمفيالمنظمي
خاللمستوى
منفيعلى
اءات
واإلجر
حيث ال
المعلومات
(مكونات
التباين
تف�سيره
( )2.115وبمستوى داللة ) ،(Sig = 0.035وكانت قيمة  tعند الموارد البشرية هي ()11.171
البيانات والموارد
�أ َّما معام�ل�ات االنحدار )( βفهي ت�شير �إلى الأثر المبا�شر لكل من قواعد
وبمستوى داللة ) ،(Sig = 0.000في حين كانت قيمة  tعند اإلاجراءات هي ( )3.357وبمستوى
مجتمعةعند قواعد
الب�شري ��ة والإجراءات ف ��ي م�ستوى التعلم المنظمي وهو �أثر معنوي ،حي ��ث كانت قيمة t
داللة ) ،(Sig = 0.001ولم يكن أثر بقية المكونات أث اًر معنوياً ،على البالرغم من أن المكونات
الب�شرية هي
الموارد
تفسير tالعند
وكانتفي قيمة
)Sig
(= 0.035
وبم�ستوى
�ات هي
البيان �
تباين في مستوى
األ،كبرى
التفسيرية
داللةله القدرة
نات كان
()2.115أي المكو
معنوياً .ولتحديد
أثرها
كان
يلي :عند الإجراءات هي ()3.357
قيمة t
،)Sigج ،في
(0.000
استخدامداللة
وبم�ستوى
()11.171
كانتكما
حينالنتائج
وكانت
االنحدار= المتدر
تحليل
المنظمي؛ تم
التعلم
ً
ً
وبم�ست ��وى دالل ��ة ( ،)Sig = 0.001ولم يك ��ن �أثر بقية المك ِّون ��ات �أثرا معنويا ،عل ��ى الرغم من �أنَّ
ولتحديد � ّأي المك ِّونات كان له القدرة التف�سيرية الكبرى في
المكون ��ات مجتمعة كان �أثرها معنوي� � ًا.
23
تف�سي ��ر التباين في م�ستوى التعلم المنظمي؛ َّتم ا�ستخدام تحليل االنحدار المتدرج ،وكانت النتائج
كما يلي:
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جدول رقم ( )14نتائج تحليل االنحدار المتدرج لبيان �أثر نظم المعلومات الإدارية في التعلم
جدولُرقمُ(ُ)ُ14نتائجُتحليلُالنحدارُالمتدرجُلبيانُأثرُنظمُالمعلوماتُاإلداريةُفيعلىُالتعلمُالمنظميُ
المنظمي بم�ستوياته الثالثة
بمستوياتهُالثالثة ُ

األُنموذج ُ التعلمُالمنظمي ُ ُ β
ُ1
ُ2

3

*Sig
ُ

المواردُالبشرية ُ ُ 0.000 0.616
المواردُالبشرية ُ 0.000 0.487
اإلاجراءات ُ

ُ 0.000 ُ 0.243

المواردُالبشرية ُ 0.000 0.481

اإلاجراءات ُ

0.001 0.187

قواعدُالبيانات ُ 0.036 0.116

ُ R2

الخطأُالمعياري ُ Fالمحسوبة ُ

*Sig
ُ

0.717

0.487

320.4

ُ 0.000

ُ 0.742

ُ 0.469

ُ 184.6

ُ 0.000

0.747

0.466

125.9

0.000

عند استعراض الجدول ( ،)39نجد أن األنموذج األول الناتج عن االنحدار المتدرج يشير إالى أن

ي�شير
المتدرج
االنحدار
الكلي�ج عن
التباين النات �
أنموذج الأول
73.7ال
الجدول ما(،)14
ا�ستعرا
محورعن ��د
نجد �أنَّ
المنظمي،
التعلم
الحاصل في
 )%من
نسبته (
البش�ر�ية�ض) قد فسر
(الموارد
،)%في
الحا�صل
التباين الكل �
( )%71.7من
الحاصلر مافين�سبت ��ه
ف�س
الب�شري �
ادتح ��ور
وقد �أنَّز م
�إل ��ى
�ة) قد َّ
نسبته�ي(79.9
المنظمي إلى ما
مستوى التعلم
الكلي
(المواردالتباين
نسبة تفسير
المنظمي �إضإلىافةما
نموذجالتعلم
م�ستوى
التباينواردالكلي
زادت
إضافةوقد
المنظمي،
التعلم
الثالث إلى أن
في األ
الحا�صلأشار
البشرية) ،و
تف�سيرلى (الم
ن�سبةاءات) إا
(اإلاجر
محور
وذلك عند
أنموذج
التفسيرأ�شار ا
الب�شرية) ،و�
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79.7أنَّ .)�%وقد
إلى
هوقدتأثيرزاد
الب�شرية)
إجراءاتفيوالموارد
للمتغير(ال
محوري
البيانات) �إلى
إ�ضافة محور
الثالث( �إلى �
حصائية.
ن�سبةوذو داللة
موجب
لت�صل �إلى ( .)%74.7وق ��د �أظهرت قيمة � βأنَّ الأثر المبا�شر للمتغ ِّيرات
التف�سيرإاالكلي
م ��ن
ذي داللة إحصائية لنظم المعلومات
وجود أثر
وذو إلى
موجبتشير
التحليل
سبق،
فيإلى ما
باإلضافة
إح�صائية.
داللة �
نتائجأثير
فإن هو ت�
الثالثة
النماذج
الثالثة
اإلدارية على التعلم المنظمي بمستوياته الثالثة في البنوك التجارية األردنية .كما تشير نتائج التحليل
ظم
بالإ�ضاف ��ة �إل ��ى ما �سبق ،ف� ��إنَّ نتائج التحليل ت�شي ��ر �إلى وجود �أثر ذي دالل ��ة �إح�صائية ل ُن
إلى عدم وجود تأثير لكل من ( الشبكات ،واألجهزة ،والبرمجيات) على في التعلم المنظمي مع أن كالً
المعلوم ��ات الإداري ��ة على التعل ��م المنظمي بم�ستويات ��ه الثالثة في البنوك التجاري ��ة الأردنية .كما
منها يعدتبر من مكونات نظم المعلومات اإلدارية.
ُت�شي ��ر نتائج التحليل �إل ��ى عدم وجود ت�أثير ٍّ
لكل من (ال�شبكات ،والأجهزة ،والبرمجيات) في التعلم
المنظمي مع �أنَّ ك ًال منها ُيع ُّد من مك ِّونات نظم المعلومات الإدارية.
النتائجُ :

النتائج:
حيثإلى
الباحث �
تو�ص ��ل
 -3م ��ن خالل التحلي ��ل الإح�صائي لبيان ��ات الدرا�سة واختب ��ار الفر�ضياتَّ ،
تعمل البنوك التجارية األردنية على توفير مكونات نظم المعلومات اإلدارية بشكل جيد،
النتائج التالية:
جاءت درجة توافر جميع األبعاد المتعلقة بمكونات نظم المعلومات اإلدارية مرتفعةاً ،باستثناء بعد الموارد
 -1تعم ��ل البنوك التجارية الأردنية عل ��ى توفير مك ِّونات نظم المعلومات الإدارية ب�شكل جيد،
بمكونات نظم المعلومات الإدارية مرتفعة ،با�ستثناء
حيث جاءت درجة توافر جميع الأبعاد المتعلقة 24
ُبع ��د الم ��وارد الب�شرية ،حيث ج ��اء بدرجة توافر متو�سط ،وق ��د بلغ الو�سط الح�ساب ��ي لمتغير نظم
من خالل التحليل اإلحصائي لبيانات الدراسة واختبار الفرضيات ،توصل الباحث إلى النتائج التالية:
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المعلومات الإدارية ب�أبعاده المختلفة ( .)4,04
 -2ح َّق ��ق التعلم المنظمي ف ��ي البنوك التجاري ��ة الأردنية ،ب�أبعاده المختلف ��ة ،درجة موافقة
مرتفع ��ة ،با�ستثناء بعد التعلم على م�ستوى المنظم ��ة ،حيث جاء بدرجة موافقة متو�سطة ،حيث بلغ
الو�سط الح�سابي للتعلم المنظمي بمختلف �أبعاده (.)3.72
 -3يوج ��د �أثر ذو داللة �إح�صائي ��ة لمكونات نظم المعلومات الإدارية ف ��ي التعلم على م�ستوى
الف ��رد ف ��ي البنوك التجاري ��ة الأردنية .وق ��د كان للموارد الب�شري ��ة – بو�صفها �أح ��د مكونات نظم
تف�سر ما ن�سبته ()%65.2
المعلومات الإدارية -الأثر الأبرز في التعلم الفردي ،حيث ا�ستطاعت �أن ِّ
م ��ن التباين في التعل ��م الفردي ،تاله الإجراءات وبن�سبة تف�سير �أقل ،ول ��م ُيظهر التحليل وجود �أثر
للمكون ��ات الأخرى (قواعد البيانات ،وال�شبكات ،والأجه ��زة ،والبرمجيات) في التعلم الفردي ،مع
�أنَّ ك ًال منها يعتبر من مك ِّونات نظم المعلومات الإدارية.
 -4يوجد �أثر ذو داللة �إح�صائية لمكونات نظم المعلومات الإدارية في م�ستوى التعلم الفرقي
ف ��ي البنوك التجارية الأردنية ،وقد كان للم ��وارد الب�شرية – بو�صفها �أحد مكونات نظم المعلومات
تف�سر ما ن�سبت ��ه ( )%66.9من
الإداري ��ة  -الأث ��ر الأب ��رز في التعلم الفرق ��ي ،حيث ا�ستطاع ��ت �أن ِّ
التباين في التعلم الفرقي ،تاله الإجراءات وقواعد البيانات وبن�سبة تف�سير �أقل ،ولم ُيظهر التحليل
وجود �أثر للمكونات الأخرى (ال�شبكات ،والأجهزة ،والبرمجيات) في التعلم الفرقي مع �أنَّ ك ًال منها
يعتبر من مكونات نظم المعلومات الإدارية.
 -5يوج ��د �أثر ذو داللة �إح�صائي ��ة لمكونات نظم المعلومات الإدارية ف ��ي م�ستوى التعلُّم على
م�ست ��وى المنظمة في البنوك التجارية الأردنية ،وقد كان للموارد الب�شرية – بو�صفها �أحد مكونات
تف�سر
نظ ��م المعلوم ��ات الإدارية -الأثر الأبرز في التعلم على م�ستوى المنظمة ،حيث ا�ستطاعت �أن ِّ
م ��ا ن�سبته ( )%67.7من التباين في التعلم عل ��ى م�ستوى المنظمة ،تاله الإجراءات وبن�سبة تف�سير
�أق ��ل ،ولم يظه ��ر التحليل وجود �أث ��ر للمكونات الأخرى (قواع ��د البيانات ،وال�شب ��كات ،والأجهزة،
والبرمجي ��ات) في التعلم عل ��ى م�ستوى المنظمة مع �أنَّ ك ًال منها ُيع ُّد م ��ن مكونات نظم المعلومات
الإدارية.
 -6يوج ��د �أثر ذو دالل ��ة �إح�صائية لمك ِّون ��ات نظم المعلوم ��ات الإدارية ف ��ي التعلم المنظمي
بم�ستوياته الثالثة في البنوك التجارية الأردنية ،وقد كان للموارد الب�شرية – بو�صفها �أحد مكونات
تف�سر ما ن�سبته
نظ ��م المعلومات الإداري ��ة  -الأثر الأبرز في التعلم المنظمي ،حيث ا�ستطاع ��ت �أن ِّ
( )%71.7من التباين ف ��ي التعلم المنظمي ،تاله الإجراءات وقواعد البيانات وبن�سبة تف�سير �أقل،
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ول ��م ُيظه ��ر التحليل وجود �أثر للمكونات الأخ ��رى (ال�شبكات ،والأجه ��زة ،والبرمجيات) في التعلم
المنظمي مع �أنَّ ك ًال منها يع ُّد من مك ِّونات نظم المعلومات الإدارية.
التو�صيات:
م ��ن �أج ��ل �أن ت�ؤد َِّي هذه الدرا�سة دورها ،وتنجزَ �أهدافها على خير وجه ال ب َّد من تقديم بع�ض
التو�صي ��ات التي �إذا ما َّتم الأخذ بها من ِق ِبل البن ��وك التجارية الأردنية ،ف�سيكون لها ت�أثي ٌر �إيجابي
أهم هذه التو�صيات:
في عملها اليومي ونجاحها في الم�ستقبل ،ومن � ِّ
 -1تعزيز قدرات الموارد الب�شرية في البنوك وذلك من خالل:
 العمل على اختيار �أف�ضل الكفاءات من العاملين ،الذين يتمتَّعون بالخبرة والمرونة. توفير الم�ستلزمات ال�ضرورية لهم (التكنولوجية ،الإدارية ،االجتماعية) للقيام ب�أعمالهمعلى �أكمل وجه.
	�إ�شراكه ��م ف ��ي و�ض ��ع �أه ��داف البن ��ك ،وتقدي ��م المقترح ��ات واال�ستفادة م ��ن خبراتهمومهاراتهم ،لأ َّنها تزيد حالة الثقة بين العاملين والبنك ،مما ي�ؤدي �إلى انفتاح البنك على العاملين.
 الإيمان بالقدرات الإبداعية للعاملين ،وب�أ َّنهم قادرون على تقديم مقترحات ت�سهم �إيجاب ًافي تح�سين �أداء البنك.
 -2اال�ستمرار في مواكبة التكنولوجيا المتطورة المعتمدة على توفير المتطلبات التكنولوجية؛
لزيادة كفاءة نظام المعلومات المعمول به في البنوك ،ويتحقق ذلك من خالل :
 اال�ستم ��رار في توفير قواعد بيانات ذات كفاءة عالية ،يت� � ُّم تحديثها وتحديث المعلوماتالمخزنة با�ستمرار ،وتتمتع بدرجة عالية من ال�سرية والأمان.
 التطوي ��ر الدائم لل�شبكات المعمول بها بالبنك (الإنترنت)؛ لأ َّنه من �أ�سا�سيات عمل نظامالمعلومات بالبنوك ،وتوافر �شبكات ذات كفاءة عالية وتتمتع بالأمان.
 تحديث �أجهزة نظام المعلومات با�ستمرار. تطوير برمجيات نظام المعلومات وفق المتطلبات الحديثة لعمل البنوك. تدريب العاملين بالبنوك على اال�ستخدام الجيد والآمن لنظام المعلومات وب�شكل م�ستمر. ونظ ��ر ًا للتق ��دم التكنولوجي الم�ستمر في مج ��ال عمل البنوك� ،أ�صب ��ح لزام ًا على البنوكوالتوجه نح ��و �أعمال البنوك الخالية من
الب ��دء بالتخلي عن الأعمال الورقي ��ة المتعددة ال�سلبيات،
ُّ
الأعمال الورقية.
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 -3تر�سي ��خ القناعة ل ��دى �إدارات البنوك ب�ض ��رورة االهتمام بنظم المعلوم ��ات ،التي تحقق
التعل ��م المنظمي ،والعمل عل ��ى تحقيق التكامل بين التعلُّم على م�ست ��وى الفرد والتعلم على م�ستوى
الفرق ل�ضمان الو�صول �إلى التعلم على م�ستوى المنظمة.
 -4ت�شجيع الأفراد العاملي ��ن بالبنوك على ا�ستخدام نظام المعلومات المعمول به؛ لأ َّنه يزيد
م ��ن تفاعل الفرد مع مجتمع العمل الم�صرفي ،ويزي ��د من قدراته ومهاراته ،وي�ساعده في االعتماد
على النف�س في زيادة التعلم والإبداع.
 -5ثقافة البنك يجب �أن ُتبنى على �أ�سا�س التعلم وزيادة معارف العاملين ،والعمل على �إزالة
المعوق ��ات التنظيمية والإدارية التي تعوق عملي ��ة التعلم ،والت�أكيد المتوا�صل على �أنَّ �إدارة البنك ال
تعرقل عملية التعلم الفردي والفرقي للعاملين ،بل تعمل على دعمها.
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