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أثر خصائص نظم المعلومات اإلدارية على إبداع العاملين في البنوك التجارية االردنية )دراسة
ميدانية على العاملين في البنوك التجارية االردنية في قطاع الشمال(
The Impact of Management Information Systems features on
Employees Innovation (An empirical study on the Jordanian
)Commercial Banks in Northern Region
محمد الزعبي* ،وأحمد ملكاوي
Mohamad Al-Zoubi & Ahmad Malkawi
قسم إدارة األعمال ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة جرش األھلية ،األردن
*الباحث المراسل :بريد الكترونيalzoubimoh64@yahoo.in :
تاريخ التسليم ،(2013/6/10) :تاريخ القبول(2014/6/25) :
ملخص
أصبحت المعلومات ضرورية للقيام بالعمليات واألنشطة المختلفة وللنجاح في عالم
االعمال ،اذ تحتل نظم المعلومات مكانة واسعة ذات أھمية في كل المجاالت ،حيث تطورت
أنظمة المعلومات بخطى سريعة وتعددت تطبيقاتھا في جميع قطاعات األعمال وفي كافة
المستويات اإلدارية ،فقد استخدمت ھذه األنظمة في المستويات التشغيلية والتكتيكية
واالستراتيجية ،وحققت العديد من المزايا وذلك من خالل ما توفره من معلومات ھامة لجميع
مستخدمي المعلومات .ھدفت الدراسة الى معرفة تأثير خصائص نظم المعلومات االدارية
والمتمثلة )بدرجة االعتماد على النظام ،وأجھزة الحاسوب المستخدمه ،ودرجة مرونة النظام،
والتدريب( على ابداع العاملين في البنوك التجارية االردنية .كما تھدف ھذه الدراسة الى محاولة
بناء إطار نظري وعملي ألثر خصائص نظم المعلومات االدارية في تحقيق اإلبداع ،فضال عن
تحليل العالقة والتأثير لتلك الخصائص ،باالضافة الى تقديم التوصيات والمقترحات للمنظمات
والباحثين في ھذا الموضوع مستقبال .تكون مجتمع الدراسة من المصارف التجارية األردنية
العاملة في مدينة اربد والبالغ عددھا أحد عشر بنكاً ،واعتمدت الدراسة على عينة عشوائية
حكمية ،وبلغ عدد االستبيانات الموزعة ) (70استبانة على العاملين في قسم خدمة الجمھور من
مختلف المستويات االدارية وكانت جميع االستبانات صالحة للتحليل .توصلت الدراسة الى
مجموعة من النتائج كان أھمھا :وجود عالقة ايجابية وذات داللة احصائية ما بين خصائص نظم
المعلومات االدارية والمتمثلة بـ )درجة االعتماد على النظام ،اجھزة الحاسوب ،درجة مرونة
النظام ،والتدريب( وابداع العاملين .وأوصت الدراسة بضرورة معرفة المشاكل والقيود التي قد
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 والعمل باستمرار على تحفيز العاملين،تؤثر مستقبالً سلبا ً في تطبيق نظم المعلومات االدارية
.للمحافظة على العمل االبداعي لديھم
. اإلبداع البنوك التجارية االردنية، نظم المعلومات االدارية:كلمات مفتاحية
Abstract
Information becomes necessary for all the firms to perform their
daily operations and success in the world of business. Management
information systems occupied wide position because its importance in all
business sectors, and in all managerial levels. These systems are widely
used in the strategies, operations, and tactics levels, and achieved a lot of
benefits to the firms and to the users of those systems. This study aimed
to explore the impact of management information systems (MIS) features
(reliability degree on the system, the availability of computer devices,
elasticity degree of the system, and the training programs) on employees
innovation in the Jordanian Commercial Banks (Northern Region), trying
to build theoretical and practical frame for the effect of management
information system in fulfilling innovations. And trying to analyze the
relationships and the impact of these features on employees Innovation.
In addition to introduce suggestions and recommendations to the firms,
and to the future researches in that subject. Eleven commercial banks
have been selected, based on a random judgment sample of (70)
respondents working in customer services section, drawn from main
commercial bank (northern region), were considered to be validate. The
most important research findings that there is positive statistically
significant relationship among management information system features
(reliability degree on the system, the availability of computer devices,
elasticity degree of the system, and the training programs) and the
employee’s innovations. In the light of the current research findings, the
study recommended, its necessary know and specify the problems and
constrains that may influence negatively in applying management
information systems in the future, and encourage employees on
innovations and maintain that by providing them continuous incentives.
Key words: Management
Jordanian Commercial Banks.
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اإلطار العام للدراسة
مقدمة
لقد كانت الموارد المادية والكوادر البشرية ھي أھم الموارد التي تحتاجھا األجھزة اإلدارية
)الشركات ،والمؤسسات ،والوزارت( في أعمالھا إلى أن ظھر دور المعلومات وبرزت أھميته،
حيث تلعب المعلومات دورا مھما ً في األجھزة اإلدارية ويعتمد عليھا في اتخاذ القرار االداري،
فھي أداة من أدوات اإلدارة الحديثة ،وضرورية إلجراء االتصال والتنسيق والرقابة ،كما أن
المشاركة في المعلومات عامل مھم التخاذ القرارات.
أصبحت المعلومات ونظمھا ضرورية للقيام بالعمليات واألنشطة المختلفة داخل تلك
األجھزة اإلدارية .ويشھد العالم منذ سنوات قليلة تطور ھائل في نظم المعلومات على مستويات
عدة ،األمر الذي يستلزم األخذ بھا واستخدامھا وتطبيقھا في األجھزة اإلدارية في كافة المجاالت
ونشاطات األعمال ،حيث تعتبر المعلومات سالحا ً استراتيجيا ً في التعامل مع الظروف الحالية
التي تتصف بالتغير السريع واشتداد حدة المنافسة ليس فقد على المستوى المحلي وإنما أيضا
على المستوى الدولي ،وحتى تستطيع تلك األجھزة التغلب على كافة المعوقات الروتينية من جھة
والتواؤم مع طبيعة العصر ومنتجاته االلكترونية مع جھة أخرى ).(Ali, 2005
تحتل نظم المعلومات مكانة واسعة ذات أھمية في كل المجاالت ،حيث تطورت أنظمة
المعلومات بخطى سريعة وتعددت تطبيقاتھا في جميع المستويات اإلدارية ،فقد استخدمت ھذه
األنظمة في المستويات التشغيلية والتكتيكية واالستراتيجية ،وحققت العديد من المزايا ،وذلك من
خالل ما توفره من معلومات ھامة لجميع مستخدمي المعلومات .ان المعلومات التي تنتجھا
األنظمة تعد مورد أساسي من موارد المنظمات على مختلف أشكالھا ،فھي العمود الفقري
للقرارات المالية سواء كانت قرارات تشغيلية او استثمارية او تمويلية ،اذ ان ھذه القرارات
تساھم في رفع أداء المنظمة وتحقق ميزة تنافسية تنعكس إيجابيا على القيمة السوقية للمنظمة،
وبالتالي تعظيم ثروة المساھمين واستمرارھا في القطاع الذي تعمل فيه ).(Alkurdi, 2005
إن االنفتاح الذي يشھده العالم اليوم وزيادة حدة المنافسة بين منظمات األعمال ،أدى الى
تغيرات في ھياكل المنظمات ،وإن أساس ھذا التغيير ھو االعتراف بأن القرارات الجيدة واالبداع
يجب أن تعتمد على معلومات شاملة ودقيقة وبالتالي اعتماد على نظام يحقق ذلك.
أن نظام المعلومات الفعال يسھل عملية االتصال بين األطراف المختلفة الواحدة وبين
المنظمات وبين األقطار المختلفة ،وقد أدى الى تحسين وتسريع عملية اتخاذ القرار ،كما أدى الى
تحسين وتقوية العالقات مع العمالء والموردين .وقد ساعد توفر األدوات اإللكترونية وتطورھا
في تحقيق ذلك ،إضافة لذلك فإن كفاءة المنظمات في حل مشاكلھا وال سيما في البيئة المعقدة
وغير المؤكدة ،يمكن تحسينھا وزيادتھا من خالل نظام المعلومات المؤثر واالستخدام المناسب
له .كما ان نظام المعلومات الفعال يساعد في خلق شبكة تفاعلية للمديرين ومن ثم يسھل عملية
االتصال وبالتالي يؤدي الى زيادة االھتمام بالمشكلة ذات العالقة وفي الوقت المناسب .إضافة لما
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تقدم يؤدي نظام المعلومات الجيد إلى تغيير في موازين القوة على المستوى الداخلي للمنظمة
وكذلك مع الموردين ،أي انه يؤثر في توزيع القوة بين الوحدات التنظيمية المختلفة.
).(Alzubairy, 2003
عرفت نظم المعلومات اإلدارية ) management information systems(MISبأنھا
نوع من أنواع أنظمة المعلومات المصممة لتزويد إداريي المنظمة بالمعلومات الالزمة
للتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة على نشاط المنظمة ،أو لمساعدتھم على اتخاذ القرارات.
).(Alheyali & Almurad, 2005
كما ويلعب اإلبداع دور رئيس ومھم وفعال في قيادة المنظمات للبقاء والنمو في ظل
المناقسة العالمية ،واإلبداع ال يتعلق بعملية إدارية أو إنتاجية معينة ،ولكنھا عبارة عن عملية
متكاملة تشمل جميع أقسام الشركة أو المنظمة من اإلنتاج والعمليات ،والتسويق ،وغيرھا بحيث
تعطي انطباع عن كامل سلوك المنظمة .(Simon et al, 2002) .ويمكن القول ان اإلبداع ھو
القدرة على توليد أفكار أو مقترحات أو منتجات أو خدمات جديدة أو إعادة تطوير ما ھو قائم من
خدمات أو سلع وغيرھا ).(Alotaibi, 2007
مشكلة وأسئلة الدراسة
من المعلوم للجميع أن تطوير وبناء نظم جيدة للمعلومات في المؤسسات له عالقة مباشرة
بتطوير ونمو أعمال الشركات ,فقد أصبحت الحاجة إلى المعلومات من المتطلبات األولية
واألساسية للبقاء والمنافسة لتسويق منتجاتھا في األسواق ,وتعتبر البنوك اليوم من الشركات
الفعالة في االقتصاد االردني ،إال أن ھنالك غموض وضعف في مدى اھتمام تلك المصارف
بالتعرف على أھمية الخصائص في نجاح نظم المعلومات االدارية المستخدمة في تلك
المصارف ،وبناءاً على ذلك قام الباحثان في تشخيص المشكلة بعد اجراء مقابالت مع مدراء
وموظفين في ادارات البنوك محل الدراسة ،خاصة العاملين في خدمة الجمھور ،حيث تباينت
االراء حول النظم المستخدمة والتي تعاني بعضھا من محدودية توفر المقومات الالزمة لدعم
ونجاح النظام للمستفيدين )الموظفين( ،وتأثير ذلك على أدائھم لعملھم وتعزيز العملية االبداعية
لديھم .بحيث أصبح من األھمية دراسة اثر خصائص نظم المعلومات اإلدارية على إبداع
العاملين في البنوك التجارية األردنية ,لذا تحاول ھذه الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية:
السؤال العام :ما ھي العالقة بين خصائص نظم المعلومات اإلدارية وإبداع العاملين في
البنوك التجارية األردنية؟ ويتفرع منه االسئلة الفرعية التالية:
 −ما ھي العالقة بين درجة االعتماد على النظام وإبداع العاملين في البنوك التجارية االردنية؟
 −ما ھي العالقة بين أجھزة الحاسوب وإبداع العاملين في البنوك التجارية االردنية؟
 −ما ھي العالقة بين درجة مرونة النظام وإبداع العاملين في البنوك التجارية االردنية؟
 −ما ھي العالقة بين التدريب وإبداع العاملين في البنوك التجارية االردنية؟
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أھمية الدراسة
تنبع أھمية الدراسة من كون أن معظم الدراسات العربية التي بحثت في موضوع تأثير نظم
المعلومات على اداء الشركات وخصوصا في بيئة العمل االردنية ،قامت بدراسة نظم المعلومات
على وجه العموم وتأثيره على الشركات من زوايا مختلفة ,غير أن القليل منھا بحث قي عالقة
خصائص نظم المعلومات اإلدارية مع إبداع العاملين وخصوصا في البيئة المصرفية في االردن.
فأكتسبت ھذه الدراسة أھميتھا من تناولھا ألحد المواضيع المھم ة ف ي المص ارف ف ي الوق ت
الحاضر )نظم المعلومات( ،إذ تعد نظم المعلومات من المستلزمات التي تس ھل عم ل المص ارف،
ويعتب ر نظ ام المعلوم ات االداري ة الن اجح م ن أھ م م ا يمي ز العص ر الح الي )عص ر المجتم ع
المعلوماتي( ،والذي يتسم بضخامة حجم البيانات والمعلومات المطلوب معالجتھا وتخزينھا.
كما تقوم ھذه الدراسة بالربط بين ج انبين مھم ين :األول يتعل ق بخص ائص نظ م المعلوم ات
االدارية ،والثاني يتعلق باثر تلك الخصائص على ابداع العاملين.
أھداف الدراسة
تھدف ھذه الدراسة إلى:
 .1معرفة تأثير خصائص نظم المعلومات االدارية على ابداع العاملين في البنوك التجارية
االردنية.
 .2محاولة الربط بين خصائص نظم المعلومات االدارية والمتمثلة في )درجة االعتماد على
النظام ،اجھزة الحاسوب ،درجة مرونة النظام ،والتدريب( وبين ابداع العاملين والمتثل في
)تمكين العاملين ،المشاركة بالمعلومات ،والمشاركة بفرق العمل(.
 .3تحليل العالقة والتأثير لألبعاد والمتغيرات وتقديم التوصيات والمقترحات للمنظمات
والباحثين في ھذا الموضوع مستقبالً.
فرضيات الدراسة
تم تحديد طبيعة العالقات بين المتغيرات المستقلة ،والمتغير التابع ،وانبثقت منه مجموعة
من الفرضيات الرئيسة والفرعية على النحو التالي:
الفرضية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين خصائص نظم المعلومات اإلدارية
وإبداع العاملين في البنوك التجارية األردنية.
الفرضية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة االعتماد على النظام وإبداع
العاملين في البنوك التجارية األردنية.
الفرضية الثالثة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أجھزة الحاسوب وإبداع العاملين في
البنوك التجارية األردنية.
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الفرضية الرابعة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة مرونة النظام وإبداع العاملين قي
البنوك التجارية االردنية.
الفرضية الخامسة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التدريب وإبداع العاملين في البنوك
التجارية االردنية.

تعريفات اجرائية
نظم المعلومات االدارية :عرفت نظم المعلومات اإلدارية management information
) systems(MISبأنھا نوع من أنواع أنظمة المعلومات المصممة لتزويد إداريي المنظمة
بالمعلومات الالزمة للتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة على نشاط المنظمة أو لمساعدتھم على
اتخاذ القرارات ).(Alta’ey, 2005
االبداع :اإلبداع ھو القدرة على توليد أفكار أو مقترحات أو منتجات أو خدمات جديدة أو
إعادة تطوير ما ھو قائم من خدمات أو سلع وغيرھا ).(Almagrabi & Jobta, 2008
البنوك التجارية االردنية :منشأة تنصب عملياتھا الرئيسية على حشد الموارد المالية والنقود
الفائضة عن حاجة الجمھور والمؤسسات في شكل إدخارات بغرض إقراضھا وتوظيفھا
الألخرين وفق قواعد وأساليب معنية ).(Sahnoon, 2003
والبنوك التجارية االردنية :ھي البنوك المدرجة في البنك المركزي وفي سوق االوراق
المالية االردني والموضحة في الملحق )أ(.
منھجية الدراسة
حيث أن الباحثان يعرفان مسبقا ً جوانب وأبعاد الظاھرة موضوع الدراسة ،ومن خالل
اطالعھم على العديد من االدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بھذا الموضوع ،وبما أن ھذه
الدراسة ھي دراسة تطبيقية على البنوك التجارية االردنية مما يتوافق مع المنھج التحليلي الذي
يھدف الى توفير البيانات والحقائق عن المشكلة لتفسيرھا والوقوف على دالالتھا وصوالً الى
أھداف الدراسة .بناءاً عليه ،تتكون منھجية الدراسة من الطريقة واإلجراءات التي ستتبع كما
يلي:
نموذج الدراسة :كما ھو موضح تاليا ً فان نظم المعلومات االدارية والمتمثلة بالخصائص
)درجة االعتماد على النظام ،اجھزة الحاسوب ،درجة مرونة النظام ،التدريب( كمتغيرات مستقلة
من المفترض أن تؤدي الى التأثير في المتغير التابع ابداع العاملين والمتمثل بـ )تمكين الموظفين،
المشاركة بالمعلومات ،والمشاركة بفرق العمل( .كما تبرز أھمية نظم المعلومات االدارية كونھا
متطلبا ضروريا لدفع عجلة التطور نحو تحقيق مؤسسية قادرة على مواكبة التغيرات السريعة
والھائلة ،والنشاط الذي يتصف باالبتكار والتجديد والتخلص من البيروقراطية والروتين.
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المتغير المستقل

نظم المعلومات اإلدارية
● درجة االعتماد على النظام
● أجھزة الحاسوب
● درجة مرونة النظام
● التدريب

المتغير التابع

إبداع العاملين
● تمكين الموظفين
● المشاركة بالمعلومات
● المشاركة بفرق العمل

مجتمع الدراسة
يتكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في البنوك التجارية العاملة في مدينة اربد )قطاع
الشمال( والبالغ عددھا ) (11بنكا ً تجاريا ً )ملحق أ( ،وتتكون وحدات المعاينة والتحليل من جميع
العاملين في خدمة الجمھور في تلك البنوك والبالغ عددھم ) (223عامالً.
عينة الدراسة
تم اختيار عينة عشوائية حكمية ممثلة من ) (70عامالً من العاملين في أقسام خدمة
الجمھور في البنوك التجارية األردنية .وقد شكلت عينة الدراسة من  11بنك من مجموع الفروع
العاملة والبالغ عددھا  28بنكا ً ومصرفا ً مما يشكل ما نسبته  %40من حجم العينة.
الخصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة
يوضح جدول رقم ) (1الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة والمكونة من  70من
العاملين في أقسام خدمة الجمھور في البنوك االردنية.
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جدول ) :(1الخصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسة ،ن= ).(70
الجنس

الفئة العمرية

المؤھل التعليمي

الخبرة

التصنيف
ذكر
أنثى
المجموع
من  20سنة إلى اقل من  25سنة
من  25سنة إلى اقل من  30سنة
من  30سنة إلى اقل من  35سنة
من  35سنة إلى اقل من  40سنة
 40سنة فأكثر
المجموع
ثانوية
بكالوريوس/دبلوم
دراسات عليا
المجموع
اقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى اقل من  10سنوات
من  10سنوات إلى اقل من  15سنة
من  15سنة إلى افل من  20سنة
 20سنة فأكثر
المجموع

التكرار
49
21
70
22
6
26
6
10
70
6
42
22
70
33
15
10
8
5
70

النسبة المئوية
٪70
٪30
٪100
٪31.4
٪8.6
٪37.2
٪8.5
٪14.3
٪100
٪8.6
٪51.4
٪40
٪100
٪47.1
٪21.4
٪14.3
٪11.4
٪0.7
٪100

حيث يتبين من الجدول أن عدد أفراد العينة من الذكور بلغ ) (49موظفاً ،بنسبة بلغت ٪70
من حجم العينة ،وكان عدد أفراد العينة من االناث ) (21موظفة ،حيث شكلت ما نسبته . ٪30
وفيما يخص الفئات العمرية ألفراد العينة ،يبين الجدول أن النسبة المئوية لللفئة العمرية 20
سنة إلى اقل من  25سنة بلغت  ،٪31.4وبلغت النسبة المئوية للفئة العمرية  25سنة إلى اقل من
 30سنة  ،٪8.6وبلغت نسبة الفئة العمرية  30سنة إلى اقل من  35سنة  ،٪37.2بينما كانت
نسبة الفئة العمرية من  35سنة إلى اقل من  40سنة  ،٪8.5وبلغت نسبة الفئة العمرية  40سنة
فأكثر  .٪14.3مما يدل بأن معظم أفراد العينة تتراوح أعمارھم ما بين  35-20حيث بلغ عددھم
 48موظفا ً بما نسبته  .%68.6مما يدل على أن معظم الموظفين العاملين في اقسام خدمة
الجمھور في البنوك التجارية االردنية ھم من الشباب .والذين يمتازون عادة بالحماس وبالرغبة
القوية في التعلم وابراز المواھب واالبداع في عملھم.
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اما بالنسبة للمؤھل التعليمي للموظفين العاملين في اقسام خدمة الجمھور في البنوك عينة
الدراسة فقد تبين أن ما نسبته  ٪8.6فقط يحملون الثانوية العامة ،وأن نسبة من يحملون
البكالوريوس والدبلوم  ،٪51.4في حين بلغت نسبة من يحمل شھادات عليا  .٪40مما يدل على
أن معظم األفراد العاملين في أقسام خدمة الجمھور في البنوك عينة الدراسة ھم ممن يحملون
الشھادة الجامعية األولى.
وفيما يخص خبرة األفراد العاملين ،فقد تبين أن النسبة المئوية لألفراد الذين تبلغ خبرتھم
اقل من  5سنوات  ،٪47.1وبلغت نسبة األفراد العاملين أصحاب الخبرة من  5سنوات إلى اقل
من  10سنوات  ،٪21.4وبلغت نسبة من لديھم خبرة أكثر من  10سنوات إلى اقل من  15سنة
 ،٪14.3في حين بلغت نسبة االفراد العاملين ممن لديھم خبرة من  15سنة إلى اقل من  20سنة
 ،٪11.4ونسبة األفراد الذين يمتلكون خبرة  20سنة فأكثر  ٪7فقط  .مما يدل على أن معظم
األفراد العاملين في اقسام خدمة البنوك ھم من المعينين الجدد وال يمتلكون خبرات طويلة في
مجال العمل ،وبالتالي تزداد حدة التنافس على االبداع بين األفراد العاملين في تلك األقسام.
أداة الدراسة
استناداً إلى الدراسات السابقة )،(Aldmour, 2003) ،(Alheyali & Murad, 2005
) ،(Alnawayseh, 2009و) .((Alnajar & Malkawe, 2010قام الباحثان بتطوير استبانة
خاصة للتعرف على اثر خصائص نظم المعلومات االدارية على ابداع األفراد العاملين في أقسام
خدمة الجمھور في البنوك التجارية األردنية عينة الدراسة ،حيث تم عرض االستبانة على
مجموعة من الزمالء االخصائيين في ھذا المجال في جامعة اليرموك وجرش ،وتم اضافة
وتعديل لبعض الفقرات .وتكونت االستبانة من ثالثة أجزاء ھي:
 −الجزء األول :يصف الخصائص الشخصية لعينة الدراسة ،كالعمر ،والجنس ،ومستوى
التعليم ،والخبرة.
 −الجزء الثاني :نظم المعلومات من خالل قياس )درجة االعتماد على النظام ،أجھزة
الحاسوب ،درجة مرونة النظام ،التدريب( ،وخصصت له األسئلة ).(16-1
 −الجزء الثالث :يقيس إبداع العاملين ) تمكين الموظفين ،مشاركة المعلومات ،فرق العمل(،
وخصصت له األسئلة ).(22-17
األساليب اإلحصائية المستخدمة
تم استخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية ) (SPSSإلجراء التحليل
اإلحصائي الخاص بالبيانات التي تم جمعھا عن طريق االستبانة ،وقد تم استخدام التكرارات
والنسب المئوية لتحليل الخصائص الشخصية ألفراد العينة ،واألوساط الحسابية واالنحرافات
المعيارية لفقرات االستبانة والمتغيرات كل على حده ،كما تم استخدام معامل االرتباط البسيط/
تحليل االنحدار)ف( وذلك الختبار فرضيات الدراسة.
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صدق وثبات األداة
بعد تطوير االستبانة المشار الي ه أع اله ،اعتم اداً عل ى الدراس ات الس ابقة ،ت م عرض ھا عل ى
ثالثة من المحكمين في جامعة جرش واليرموك لتقدير مدى صدق الفقرات لقياس األبعاد المتعلقة
بھا ،وقد اعتبرت الفقرة صادقة إذ حظيت بإجماع اثنين من المحكمين ،وبعد تعديل بع ض فقراتھ ا
عل ى ض وء آراء المحكم ين ،ت م توزي ع ) (10اس تبانة منھ ا للتأك د م ن وض وح أس ئلتھا وص دق
فقراتھا.
أم ا فيم ا يتعل ق بثب ات االختب ار ،فق د ت م وم ن خ الل الرزم ة اإلحص ائية
 SPSS-Version-10استخدام معامل ) (Cronbach's Alphaلالتس اق ال داخلي ،حي ث كان ت
النتيج ة ) (%86.3وھ ي نس بة مقبول ة م ن الثب ات ،والج دول رق م ) (2يوض ح معام ل االتس اق
الداخلي لكافة مجاالت الدراسة.
جدول ) :(2معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لكافة متغيرات الدراسة.
المتغير
نظم المعلومات اإلدارية
إبداع العاملين
درجة االعتماد على النظام
أجھزة الحاسوب
درجة مرونة النظام
التدريب
تمكين الموظفين
المشاركة بالمعلومات
فرق العمل
جميع المتغيرات

معامل ألفا كرونباخ
0.811
0.852
0.778
0.771
0.731
0.882
0.915
0.819
0.713
0.863

مقياس التحليل
تم تصميم األسئلة للكشف عن ھذه األبعاد وفق مقياس ليكرت الخماسي ،حيث تتدرج
اإلجابات ما بين موافق بشدة ) 5درجات( ،موافق ) 4درجات( ،محايد ) 3درجات( ،غير موافق
)درجتان( ،غير موافق بشدة )درجة واحدة(
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اإلطار النظري
نظام المعلومات اإلدارية
نظام المعلومات اإلدارية ھو نظام متكامل لتوفير المعلومات الالزمة في الوقت المناسب
لدعم وظائف وعمليات المؤسسة ويساعد في اتخاذ القرارات من خالل معلومات تصف الماضي
والحاضر وتتنبأ بالمستقبل .ومن مميزات ھذا النظام أنه يساعد على
 −التركيز على المعلومات الموجھة إلى مديري اإلدارات الوسطى والدنيا في المؤسسة.
 −التدفق المستمر والمبرمج للمعلومات.
 −تقديم تقارير تجيب على تساؤالت اإلدارات الوسطى والدنيا.
وقد نجح ھذا النظام في خدمة المستويات الوسطى والدنيا للتسيير بصفة خاصة نظرا
ألن القرارات المتخذة فيھا تتميز بالتكرار مما سھل برمجتھا بصفة آلية .ويمكن أن
توفر المؤسسة على نظم معلومات إدارية فرعية ،مثل نظام المعلومات المحاسبية ،نظام
معلومات التسويق...الخ ،ويمكن تصنيف نظام المعلومات اإلدارية إلى األقسام التالية
):(Alzubairy, 2003
 .1نظام المعلومات المساعد على اتخاذ الفرار
يتكون من ثالثة عناصر ھي
 −قاعدة بيانات ،تحتوي على جميع المعلومات المتوفرة عن نشاط المؤسسة ومحيطھا
الخارجي.
 −قاعدة نماذج تشمل مجموعة من الطرق الرياضية واإلحصائية ،والتي بالتفاعل مع قاعدة
البيانات تمكن النظام من أداء عمليات تحليل البيانات وفقا للنماذج الكمية المطلوبة .لحل
مشاكل سيناريوھات ،منجزة بفضل النمذجة والمحاكاة وغالبا ما تكون القرارت المتخذة
بشأنھا غير مبرمجة.
ومن ھنا فھو نظام معلومات يساعد على إتخاذ القرارات عن طريق الحوار بين اإلنسان
واآللة )الحاسوب( ويقوم على الدمج بين األحكام البشرية والمعالجة اآللية للمعلومات.
 .2النظام الخبير
يندرج النظام الخبير ضمن مجال الذكاء اإلصطناعي ,ويسمح بتحسين نوعية الحلول
والقرارات المتخذة ،ويتم تصميمه باإلعتماد على خبراء بارزين في ميادين اختصاص مختلفة
بطريقة تسمح له بمحاكاة سلوك اإلنسان وتعويضه ،إنطالقا من بنك معلومات ضخم وبسرعة ال
مجال لمقارنتھا مع سرعة اإلنسان .ويتكون النظام الخبير من ثالثة عناصر رئيسية ھي:
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 −قاعدة معارف تتضمن مجموعة الخبرات في ميدان ما.
 −قاعدة أحداث تتضمن مجموع البيانات المتعلقة بالمشكل المطروح.
 −محرك إستدالل ,وھو مجموعة من البرامج تسمح في:
أ.

البحث في قاعدة المعارف إليجاد اإلقتراحات المناسبة.

ب .طرح األسئلة التكميلية الضرورية لحل المشكل.
ج .تشخيص المشكل وإقتراح الحلول.
 .3نظام المعلومات اإلستراتيجي
يسمح للمؤسسة بمراقبة المحيط بالدرجة األولى إلكتشاف التغيرات التي قد حدث في الوقت
المناسب ،وبالتالي يعمل على تغذية وتفعيل عملية إتخاذ القرارت اإلستراتيجية للمؤسسة،
ويجعلھا في وضعية تسمح لھا بمواجھة المنافسة وإكتساب ميزة تنافسية دائمة وقادرة على الدفاع
عنھا ،بإعتبار أن المؤسسة المنافسة ھي التي تستطيع الحصول على المعلومات المناسبة
وتحسين إستغاللھا قبل منافسيه .وتغطي المراقبة التي يتعين القيام بھا كل عناصر المحيط:
المنافسة ،السوق ،الموارد اإلنتاجية ،التكنولوجيا ،التحوالت االجتماعية...إلخ.
 .4الشبكات
ھي مجموعة أجھزة اتصال مرتبطة فيما بينھا عن طريق دعائم توصل ،تمكن من تسيير
نظم معلومات أكثر تعيقدا وتسمح بوصول فوري وسريع للمعلومات ونتائج معالجتھا .وقد
ساعدت على تحقيق فوائد عديدة أھمھا:
 −تخفيض الوقت من خالل االتصال المباشر والسھولة في الحصول على المعلومات.
 −مرونة أكبر في األداء والتخيف من القيود الناتجة عن تباعد وحدات المؤسسة.
 −التكامل والتنسيق بين مختلف وظائف ووحدات المؤسسة.
 −تقاسم الملفات حيث يستفيد عدة مسؤولين من الموارد المشتركة إلنشاء ،إضافة ،إلغاء،
واإلطالع على الملفات.
 −تقاسم البرامج والوثائق وتدعيم العمل الجماعي والمساھمة في حل المشاكل المشتركة.
تكنولوجيا المعلومات واالقتصاد المعرفي
يتجه االقتصاد أكثر فأكثر نحو اقتصاد مبني على المعرفة ،وتعتبر تكنولوجيا
المعلومات وضمنھا البرمجيات من أھم دعائم ھذا االقتصاد .ويرافق ذلك أيضا تغيرات
اجتماعية تجعل البعض يسمى المجتمعات القادمة مجتمعات المعلومات أو االقتصاد الكمبيوتري
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لقد اخذ اقتصاد المعرفة يحل بسرعة كبيرة محل اقتصاد العمل أو كما يعرف االقتصاد
العقل ،واألرض واآللة كمصدر للثروة .يمكن أن يعرف اقتصاد المعرفة على أنه نظام اقتصادي
يمثل فيه العلم الكيفي والنوعي عنصر االنتاج األساسي والقوة الدافعة الرئيسية لتكوين الثروة.
وعلى ھذا األساس يختلف ھذا االقتصاد عن باقي االقتصاديات في بعض األوجه أھمھا
):(Almagrabi & Jobta, 2008
 −على عكس عناصر االنتاج األخرى ،ال يمكن نقل ملكية المعرفة.
 −يتسم اقتصاد المعرفة بأنه اقتصاد وفرة أكثر من كونه اقتصاد ندرة فعلى عكس الموارد
األخرى التي تنفذ من جراء االستھالك.
 −تزداد المعرفة بالممارسة واالستخدام وتنتشر بالمشاركة.
 −يسمح استخدام التقنية المالئمة بخلق االسواق ومنشآت افتراضية تلغي قيود الزمان والمكان
من خالل التجارة االلكترونية التي توفر الكثير من المزايا من حيث تخفيض التكلفة ورفع
الكفاءة والسرعة في انجاز المعامالت.
 −خالل التجارة اإللكترونية التي توفر الكثير من المزايا من حيث تخفيض التكلفة ورفع
الكفاءة والسرعة في إنجاز المعامالت.
 −من الصعوبة بمكان في اقتصاد المعرفة تطبيق القوانين والضرائب,فطالما أن المعرفة
متاحة في أي مكان في العالم.
وبما أن المعرفة ھي خليط من التعلم والخبرة المتراكمة وتعتمد على الفھم واالدراك
البشري ،فإن مجرد وجود معلومات مشتتة ال يشكل إضافة حقيقية لالقتصاد باعتبار أن
المعلومات ال تكون ذات قيمة ما لم يتم تحليلھا.
ومن ھذا المنطلق فإن تطبيقات المعرفة أصبحت عامال حاسما في تحديد الوضع التنافسي
والميزة النسبية لكل بلد وصناعة ومؤسسة .إذ ما تتبعنا التحوالت في عالم اليوم ،فإننا نجد العديد
من المؤشرات التي تدل على توجه العالم التدريجي نحو المعرفة ،وتؤكد على تعاظم دور
المعلومات في التنمية االقتصادية واالجتماعية ويمكن أن نعدد أھم ھذه المؤشرات في النقاط
التالية )(Alzubairy, 2003
 −اعتماد االقتصاد على اليد العاملة المؤھلة والمتخصصة ،حيث أن أھم ما يميز الوضع
االقتصادي الجديد ھو ارتفاع الطلب على اليد العاملة ذات الكفاءات العالية والمتخصصة في
ميدان المعرفة.
 −انخفاض األنشطة التي تعتمد على اليد العاملة األقل كفاية.
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 −انتقال تنظيم االقتصاد من إنتاج السلع إلى إنتاج الخدمات ،حيث أن ھناك انتقال متصاعد
للنشاط االقتصادي من التركيز على السلع إلى صناعة الخدمات بأشكالھا ،فمثال نالحذ في
دول شمال أمريكا أن ما يزيد عن  ٪70من اليد العاملة تشتغل في ميدان الخدمات ،وتزداد
ھذه النسب سنويا بما يناھز  ٪2,3بينما تعرف انخفاضا يصل  ٪0,2سنويا في قطاع السلع
ولعله من أھم العوامل المفسرة لھذا التحول ھو ارتفاع الطلب على الخدمات من طرف
الوحدات اإلنتاجية والمستھلك على حد السواء .ويتجلى طلب واستعمال الوحدات اإلنتاجية
من خالل اعتمادھا على البرامج اإلعالمية على طول سلسلة اإلنتاج.
 −تزايد دور المعرفة في فعالية اإلنتاج والخدمات ،حيث زادت سنة الصناعات المبنية على
التكنولوجيا.
 −اعتبار المعرفة من األصول األساسية الھامة للشركات.
 −زيادة نسبة مستخدمي الحاسوب في عملھم في سنة  1996على سبيل المثال وصلت ھذه
النسبة إلى  ٪60أي  ٪60من العاملين يستعملون المعلوماتية كأداة في العمل وتختلف ھذه
النسبة من قطاع آلخر.
 −ظھور قطاع تكنولوجيا واالتصاالت ،كقطاع إنتاجي وخدمي مھم ،إذ كان االقتصاديون
يقسمون النشاط االقتصادي تقليديا إلى ثالثة قطاعات :الزراعة ،الصناعة والخدمات،
وعلماء االقتصاد والمعلومات يضيفون منذ الستينات من القرن الماضي قطاعا رابعا وھو
قطاع المعلومات.
وللداللة أكثر على توجه العالم نحو مجتمع معرفي ،أصبحت الشبكات الحاسوبية في الكثير
من النشاطات اإلنسانية ،االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحياتية .فشھد زيادة كبيرة في
االرتباط مع ھذه الشبكات من قبل األفراد والمؤسسات والمنظمات ) .(Alkurdi, 2005فلقد
شھدت العقود الثالثة الماضية انخاضا ھائل في أسعار أجھزة الحاسوب ومكوناتھا .لقد انخفضت
أسعار أجھزة الحاسوب ،بمعدل  ٪12سنويا خالل األعوام  1984-1994تجھيزات االتصال
وشبكاتھا ثم زاد معدل االنخفاض ھذا إلى  ٪26سنويا خالل األعوام  1995-1999ھذا
االنخفاض مستمرا حتى اآلن ،أما أسعار تجھيزات االتصاالت فقد كان معدل انخفاضھا بمعدل
 ٪2سنويا منذ عام  1994مما شجع المؤسسات في العالم الستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
إن التغيرات السريعة والمتزايدة في مختلف الميادين جعل المؤسسة االقتصادية أمام كم
ھائل من المعلومات التي يتعين عليھا معالجتھا وأستغاللھا بحيث أصبحت ميزتھا التنافسية تعتمد
على مدى قدرتھا على إستغالل ھذا الكم الھائل من المعلومات .وفد ساعد التطور الحاصل في
التكنولوجيا المعلوماتية في تذليل كثير من الصعاب بفضل المزايا التي وفرتھا والمتمثلة على
وجه الخصوص في ):(Alzubairy, 2003
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−

تقليص الوقت الالزم إلنجاز العمليات المتعلقة بمعالجة البيانات وتحويلھا إلى معلومات.

 −السرعة في إرسال المعلومات إلى المستويات اإلدارية المختلفة.
 −تخفيض تكاليف الحصول على المعلومات.
 −المرونة في االستعمال.
 −كما سمح التطور المستمر في المعلوماتية بظھور تقنيات وأساليب جديدة أكثر فعالية في
معالجة المعلومات ومكنت من تطوير عدة أنظمة للمعلومات.
أھمية ودور نظم المعلومات في المؤسسة
تشكل المعلومات مورداً إستراتيجيا للمؤسسة الحديثة الذي ينبغي توفيره بالمواصفات
المطلوبة من حيث الدقة ،الثقة ،التركيز ،التوقيت والعمل على حسن استغالله ومن ھنا تظھر
أھمية نظام المعلومات في المؤسسة ،فھو الذي يضطلع بمھمة توفير ھذه المعلومات لكافة
المستويات اإلدارية فيه .والبد لذلك من تحديد مدلول المعلومة ونظام المعلومات.
المعلومة :ھي بيانات تمت معالجتھا بحيث يكون لھا قيمة ومعنى بالنسبة لمتخذ القرار
وحتى تكون المعلومة جيدة وذات فائدة ال بد أن تتوفر على جملة من الخصائص أھمھا
):(Alzubairy, 2003
 −الدقة :بحيث تكون نسبة الخطأ صغيرة عند التعامل مع كمية كبيرة من البيانات وتقاس
بالنسبة بين المعلومات.
 −الحداثة :فأغلب المعلومات التي تكون اليوم مفيدة تصبح غداً ال معنى لھا.
 −التركيز أو االختصار :فمحاولة تزويد اإلدارات بمعلومات شاملة قد تؤدي إلى جمع بيانات
ھامشية وبذلك تضيع الوقت في البحث عما ھو أھم.
نظام المعلومات :ھو مجموعة منظمة من الموارد) :عتاد ،برمجيات ،أفراد ،بيانات،
إجراءات تسمح بحيازة ومعالجة وتخزين وإرسال المعلومات( ولكي يقوم نظام المعلومات
بتوفير المعلومات بالخصائص المذكرة أعاله وإرسالھا إلى المستويات اإلدارية المعنية بھا
بالفعالية المطلوبة يجب أن يتوفر على الخصائص التالية:
 −التكامل :بحيث يمثل النظام وحدة متماسكة في مكوناته ومع وحدات المؤسسة األخرى التي
يخدمھا.
 −المرونة والديناميكية :بحيث يمكن إدخال التعديالت الالزمة عليه لمواجھة المستجدات.
 −التوازن بين األھداف المطلوب تحقيقھا ,كالتوازن بين دقة المعلومات وتكلفتھا.
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إن إقامة نظام معلومات بھذه الخصائص يستوجب إتباع الخطوات التاليةAlkurdi, ) :
(2005
 −تحديد مراكز إتخاذ القرارات في المؤسسة التي يجب على النظام تزويدھا بالمعلومات.
 −تحديد أنواع المعلومات التي يحتاجھا كل مستوى.
 −تحديد وسائل تجميع المعلومات من المصادر المختلفة.
 −تحديد أساليب عرض المعلومات ودورية إرسالھا إلى مراكز اتخاذ القرارات.
 −تحديد أساليب تقييم المعلومات المجمعة وأسس تعديلھا.
االبتكار أو اإلبداع
تتطلب شمولية جميع الموظفين بالمؤسسة أن نفھم ،كيف نستغل قدراتھم الفكرية الكامنة
البتكار ملكية فكرية جديدة ،وجب معايرة تلك العملية إلى مدى بعيد ،مع بعض االستثناءات
لذلك ،فأن عمليات اإلبداع يجب أن تفھم جيدا حيث أن الفرد ال يمكنه دفع عملية اإلبداع كفن ،إذ
البد أن يعتبره علما ً حتى يتم تحفيزه ،فالبد اذا أن يكون نموذج اإلبداع علما وفنا ً ،ولكي يبدع
العمال بأسلوب ناجح يجب على المؤسسات أن تبحث في العناصر المختلفة لإلبداع ،كما يجب أن
تمارس عملية اإلبداع مثل أي عملية ذات معايير محددة ).(Almagrabi & Jobta, 2008
يؤدي اإلبداع دور رئيسا ً في قيادة المؤسسات للبقاء والنمو في ظل ھذه المنافسة العالمية،
مع أنھا تعتبر من االستراتيجيات الصعبة التطبيق على أرض الواقع ،إال أن المنظمات في
غاية الحاجة لإلبداع على األقل في استراتيجيات المؤسسة بعيدة المدى ،واإلبداع ال يتعلق
بعملية إدارية أو إنتاجية معينة ،ولكنه عبارة عن عملية متكاملة تشمل جميع أقسام المؤسسة من
اإلنتاج والعمليات ،والتسويق ،وغيرھا ،بحيث تعطي إنطباع عن كامل سلوك المؤسسة
).(Simon et al, 2002
يمكن القول أن اإلبداع ھو القدرة على توليد أفكار أو مقترحات أو منتجات أو خدمات
جديدة ،أو إعادة تطوير ما ھو قائم من خدمات أو سلع وغيرھا ،والبد للشخص المبدع من توفر
بيئة مناسبة ليتمكن من طرح أفكاره وإبداعاته التطويرية للعمل ،وبشكل شمولي يعرف اإلبداع
على أنه :العملية التي ينتج عنھا شيء جديد سواء كان ھذا الشيء فكرة أو موضوعا أو شكال
جديدا أو انتقاال من عناصر قديمة الى اخرى جديدة .وعلى الرغم من أن اإلبداع يعد مھما ً
للمؤسسات ،سواء لبقائھا أو لنموھا او لتحقيق الميزة التنافسية لھا ،باالضافة الى ما يحققه اإلبداع
من الرضا الوظيفي للموظف ويجعله يشعر بأنه جزء من المؤسسة التي يعمل بھا ،إال أن ھناك
العديد من المعوقات ،كالمعوقات التنظيمية واالجتماعية والثقافية والنفسية والعاطفية واإلدراكية،
والتي من شأنھا أن تعيق الموظفين عن اإلبداع أو االستعداد أو الرغبة في المشاركة بأفكار
ومقترحات إبداعية ).(Alotaibi, 2007
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دور نظم المعلومات في تحقيق اإلبداع
تقوم نظم المعلومات بدور ھام في المؤسسات من خالل مساعدة تلك المؤسسات في إعداد
خطتھا اإلستراتيجية التي تمكنھا من تنفيذ مھامھا المختلفة كتقديم المعلومات المناسبة سواءاً على
المستوى الفردي أو الجماعي أو على مستوى المؤسسة؛ وذلك من خالل تقديم منتجات وخدمات
جديدة ،أو تصاميم جديدة ،أوعمليات أعمال جديدة أو دخول أسواق جديدة.
كما يمكن أن تسھم نظم المعلومات بدرجة كبيرة في اإلبداع من خالل(Mckie, 2004) :
 .1إجراء المسح البيئي لفھم الفرص والتھديدات ومن ثم توجيه عملية اإلبداع.
 .2العمل على تحديث وبناء تصور إلبداع المنتجات )سلع وخدمات( ،والعمليات ،والتغير
التنظيمي بالمنظمة من خالل ربط استراتيجية العمليات باإلبداع.
 .3تشجع عملية التفكير الخالق مما تساعد في تعزيز عملية العصف الذھني وتحسينھا من
خالل إتاحة المشاركة بالمعلومات وسھولة تبادلھا.
 .4العمل على تأمين األفكار لتطوير منتجات وعمليات جديدة.
الدراسات السابقة
دراسة الملكاوي والنجار ) (Alnajar & Malkawi, 2010عن نظم المعلومات
االدراية وأثرھا في مستويات االبداع :دراسة في شركات التأمين االردنية .ھدفت الدراسة الى
محاولة التعرف على تاثير نظم المعلومات االدارية بأنواعھا المختلفة )نظم معالجة المعامالت،
نظم أتتمتة المكاتب ،نظم المحركات االدارية ،نظم دعم القرارات ،نظم مشغلي المعرفة ،ونظم
معلومات المديرين التنفيذيين( في مستويات االبداع على المستوى الفردي والجماعات وعلى
مستوى المنظمات .توصلت الدراسة الى أن جميع مستويات االبداع تتأثر بأنواع نظم المعلومات
المختلفة.
كما أجرت النوايسة ) (Alnawayseh, 2009دراسة عن أثر جودة تكنولوجيا نظام
المعلومات اإلدارية المدركة في السلوك اإلبداعي لدى مستخدمي نظام المعلومات في جامعة
البلقاء التطبيقية .حيث اعتمدت الباحثة في قياس جودة تكنولوجيا نظام المعلومات اإلدارية
المدركة على) :األمور المادية ،االعتمادية ،االستجابة ،التأكيدية ،التعاطفية ،وخصائص
المعلومات( ،في حين اعتمدت لقياس السلوك اإلبداعي على) :حل المشكالت ،قابلية التغيير،
روح المجازفة ،وسعة االتصال( .وتوصلت الباحثة إلى أن المتوسط الكلي لمستوى جودة
تكنولوجيا نظام المعلومات اإلدارية المستخدمة في كليات المجتمع الحكومية التابعة لجامعة
البلقاء التطبيقية مرتفع ،كما توصلت إلى أن المتوسط الكلي ألبعاد السلوك اإلبداعي لدى العاملين
في كليات المجتمع الحكومية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية مرتفع .كما توصلت الباحثة إلى
وجود أثر عام ذي داللة إحصائية لجودة تكنولوجيا نظام المعلومات اإلدارية المدركة في حل
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المشكالت ،وقابلية التغيير ،وروح المجازفة ،وسعة األتصال في تشجيع اإلبداع لدى مستخدمي
تكنولوجيا نظام المعلومات اإلدارية في كليات المجتمع الحكومية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.
في حين قام المعشر والخصبة ) (Alm’asher & Alkhusbah, 2006بدراسة عن
أثر العوامل التنظيمية والتقنية في تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية في القطاع المصرفي
األردني .ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على أثر العوامل التنظيمية والتقنية في تطبيقات نظم
المعلومات اإلدارية ،وتم ذلك بأخذ عينة بلغت ) (292موظف من مجتمع الدراسة ،وتوصل
الباحثان إلى وجود أثر ھام ذو داللة إجصائية لمتغير العوامل التقنية ومتغير االعوامل التنظيمية
في تطبيقات نظم المعلومات اإلدارية ،كما أشارا إلى ضرورة إشراك العاملين في عملية تصميم
واستخدام أنظمة المعلومات اإلدارية وتطويرھا ،لما في ذلك من أھمية لتحقيق الرضا النفسي،
ورفع الروح المعنوية ،وإشعار العاملين بأھميتھم في المنظمة.
كما أجرى الكردي ) (Alkurdi, 2005دراسة عن تكلفة االستثمار في أنظمة المعلومات
وعالقتھا بأداء المنظمات :دراسة تطبيقية على البنوك التجارية في األردن .ھدفت إلى معرفة
مدى وجود عالقة بين تكلفة االستثمار في أنظمة المعلومات المحاسبية ومتطلباتھا وأداء البنوك
التجارية في األردن ،وبصورة أكثر تحديدا قام باختبار العالقة بين معدل العائد على الملكية
وتكليف االستثمار في أنظمة المعلومات المحاسبية ،واختبار العالقة بين معدل العائد على
االستثمار وتكلفة أنظمة المعلومات المحاسبية باعتبار ان ھذه المتغيرات لھا عالقة بقياس األداء.
وتوصل الباحث في دراسته إلى وجود عالقة ايجابية ذات داللة إحصائية بين تكلفة االستثمار في
نظم المعلومات وأداء البنوك ،باإلضافة إلى عدم وجود عالقة بين أداء البنوك وتكلفة االستثمار
في أنظمة المعلومات.
وفيما يخص أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على االبداع التنظيمي في المنظمات ،فقد
أجرى الضمور ) (Aldmour, 2003دراسة عن أثر استخدام تكنولوجيا المعلومات على
اإلبداع التنظيمي في الشركات الصناعية األردنية .ھدفت الدراسة إلى التعرف على واقع استخدام
تكنولوجيا المعلومات في الشركات الصناعية األردنية وتأثيرھا على اإلبداع التنظيمي.
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 −وجود عالقة إيجابية بين تكنولوجيا المعلومات واإلبداع التنظيمي.
 −وجود عالقة إيجابية بين تكنولوجيا المعلومات والثقافة المؤسسية السائدة.
 −وجود عالقة إيجابية بين تكنولوجيا المعلومات وبيئة العمل الداخلية )تصميم المؤسسة(.
في حين قام النظاري ) (Alnadari, 1990بدراسة عن نظم المعلومات وأثرھا على
فاعلية اتخاذ القرارات في المصارف التجارية األردنية .ھدفت الدراسة إلى التوصل إلى مدى
كفاءة نظم المعلومات في المصارف التجارية األردنية ثم إلى أي مدى تساھم ھذه النظم في
الوصول إلى قرارات أكثر رشدا؛ وھدفت أيضا إلى الكشف عن نواحي الضعف في نظم
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المعلومات المستخدمة في المصارف التجارية األردنية وسبل معالجتھا ,ومن ث َم تطوير ھذه
النظم وزيادة فاعليتھا .وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية:
 −إن ھناك عالقة إيجابية بين نظم المعلومات وفاعلية اتخاذ القرارات في المصارف التجارية
األردنية ،إال أن ھذه العالقة ليست ذات داللة إحصائية.
 −إنه ليس بالضرورة أن تكون المصارف التي توجد فيھا نظم المعلومات أكثر كفاءة من
غيرھا على أساس نسب الربحية األعلى ،وإنما تنعكس كفاءة النظام فيھا على نوعية
وسرعة الخدمة التي تقدمھا للجمھور.
 −أظھرت نتائج المقابالت الشخصية التي أجراھا الباحث مع المعنيين في نظم المعلومات،
والمستفيدين منھا إدخال نظم متطورة للمعلومات إدى إلى تنوع أنشطة المصارف ،وخلق
وظائف جديدة ،وأدى إلى إعطائ مزيد من التفويض للمستويات اإلدارية األقل ،حيث
أصبحت ھناك معلومات إضافية متوفرة لھذه المستويات ،كما ساعد في الوقت نفسه على
زيادة قدرات اإلدارة العليا في الرقابة على أعمال المستويات األخرى ،والتدخل كل ما
اقتضى منھا ذلك.
كما ھدفت دراسة ) (Diliello & Houghton, 2006إلى تطوير وتقديم نموذج
مفاھيمي للعالقات بين القيادة الذاتية ،واالبتكار واإلبداع ،والدعم التنظيمي في المنظمات
الصناعية األلمانية استناداً إلى األدلة النظرية والتجريبية المتوافرة .وقد توصلت الدراسة إلى أن
األفراد الذين يظنون أنفسھم يملكون قيادة ذاتية قوية أكثر قدرة على االبتكار واإلبداع من األفراد
الذين ال يملكون القيادة الذاتية القوية ،كما توصلت أيضا ً إلى أن األفراد الذين يملكون دعما ً قويا ً
في مكان العمل سيكون لديھم قدرة أكبر على ممارسة االبتكار واإلبداع من األفراد الذين ال
يملكون دعما ً قويا ً في مكان العمل .وقد اوصت الدراسة المنظمات بتشجيع ممارسة القيادة الذاتية
بين أعضاء المنظمات في الوقت الذي تسعى فيه إلى بناء بيئات العمل التي تعتمد على االبتكار
واإلبداع بين المجموعات ،والمشرفين ،والمستويات التنظيمية.
ومن خالل استعراض الدراسات السابقة يتبين أنھا تتفق في تناول موضوع نظم
المعلومات ،ولكنھا تتفاوت في تناول تأثير نظم المعلومات ،ويتضح ذلك من خالل حجم االھتمام
ضا أن
الذي أواله الباحثون لنظم المعلومات وخصائص النظم والعوامل التي تؤثر فيه ،ويتضح أي ً
كل دراسة انطلقت من مشكلة رئيسية مختلفة عن األخرى ،حاول خاللھا كل باحث الوصول إلى
نتائج ،ويرجع ذلك الختالف االھتمامات .واتفقت بعض الدراسات مع الدراسة الحالية في
موضوعھا وھو نظم المعلومات وإن كانت الدراسة الحالية تناولت دور نظم المعلومات على
ابداع العاملين مما يساعد المصرف المحافظة على بقاءه في السوق .كما تتميز الدراسة الحالية
بالتركيز على قطاع المصارف في مدينة اربد في ظل الظروف االقتصادية الحالية الصعبة.
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نتائج الدراسة واختبار الفرضيات
أوالً :درجة االعتماد على النظام
تبين لنا النتائج المعروضة في جدول رقم ) (3والخاص بدرجة االعتماد على النظام أن
الوسط الحسابي لجميع الفقرات ) (4.0625واالنحراف المعياري ) (.8568مما يدل أن ايجابات
العاملين في اقسام خدمة الجمھور في البنوك االردنية ھي إيجابية للعبارات الخاصة بدرجة
االعتماد على النظام كون جميع المتوسطات للعبارات كانت أعلى من متوسط القياسي ) .(3فقد
جاءت الفقرة المتعلقة بتبني البنك نظام محاسبي الكتروني بالمرتبة االولى بمتوسط حسابي
) ،(4.4429والفقرة المتعلقة بأولوية النظام المحاسبي االلكتروني في التدقيق الداخلي في البنك
بالمرتبة االخيرة بمتوسط حسابي ) ،(3.3557كما أن قيم اإلنحراف المعياري لجميع الفقرات
جاءت متقاربة وال تدل على اختالفات في آراء عينة الدراسة.
جدول ) :(3درجة االعتماد على النظام.
الــــــعـــبــــــــــارة
تكون األولوية للنظام المحاسبي االلكتروني في
التدقيق الداخلي في البنك.
يتبنى البنك نظام محاسبي الكتروني.
يتم االعتماد بالتدقيق الخارجي في البنك على
النظام المحاسبي.
يقاس اعتماد استخدام النظام المحاسبي من خالل
عدد مرات االستخدام والوقت المستنفذ في
االستخدام.
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع
الفقرات

المتوسط الحسابي
3.5857

االنحراف المعياري
.89269

4.4429
4.0571

.94233
.72002

4.1831

.87233

4.0625

.8568

ثانيا ً :أجھزة الحاسوب
يتبين لنا من النتائج المعروضة في جدول رقم ) (4أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات
) (3.502واالنحراف المعياري ) ،(.8545مما يدل أن ايجابات العاملين في اقسام خدمة
الجمھور في البنوك االردنية ھي إيجابية للعبارات الخاصة باجھزة الحاسوب ،كون جميع
المتوسطات للعبارات كانت أعلى من المتوسط القياسي ) .(3فقد جاءت الفقرة المتعلقة بأنه يتم
العمل في البنك على اجھزة الحاسوب تنسجم مع النظام المحاسبي بالمرتبة االولى بمتوسط
حسابي ) ،(4.0143والفقرة المتعلقة بأنه يتم صيانة االجھزة المستخدمة والعمل على تطويرھا
باستمرار بالمرتبة االخيرة بمتوسط حسابي ) ،(3.2520كما أن قيم االنحراف المعياري لجميع
الفقرات جاءت متقاربة وال تدل على اختالفات في آراء عينة الدراسة.
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جدول ) :(4أجھزة الحاسوب.
الــــــعـــبــــــــــارة
يتم العمل في البنك على اجھزة الحاسوب تنسجم
مع النظام المحاسبي.
يتم تحديث اجھزة الحاسوب باستمرار.
ال يوجد صعوبة بالتعامل مع االجھزة المستعملة
يتم صيانة االجھزة المستخدمة والعمل على
تطويرھا باستمرار.
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع
الفقرات

المتوسط الحسابي
4.0143

االنحراف المعياري
.78929

3.3286
3.4143
3.2520

.77500
.95542
.89874

3.5023

.85454

ثالثا :درجة مرونة النظام :أي درجة تعديل النظام بما يتوافق مع المستجدات
يتبين لنا من النتائج المعروضة في الجدول رقم ) ،(5أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات
) (4.075واالنحراف المعياري ) ،(.5569مما يدل أن ايجابات العاملين في اقسام خدمة
الجمھور في البنوك االردنية ھي إيجابية للعبارات الخاصة بدرجة مرونة النظام ،كون جميع
المتوسطات للعبارات كانت أعلى من المتوسط القياسي ) .(3فقد جاءت الفقرة المتعلقة بأنه يمكن
التعديل على خصائص البرنامج المحاسبي بسھولة بالمرتبة االولى بمتوسط حسابي )،(4.700
والفقرة المتعلقة بأنه يتم تكييف البرنامج المحاسبي المستخدم بالبنك حسب متطلبات البنك
بالمرتبة االخيرة بمتوسط حسابي ) ،(4.271كما أن قيم االنحراف المعياري لجميع الفقرات
جاءت متقاربة والتدل على اختالفات في آراء عينة الدراسة.
جدول ) :(5درجة مرونة النظام.
الــــــعـــبــــــــــارة
يمكن التعديل على خصائص البرنامج المحاسبي
بسھولة.
يتم تكييف البرنامج المحاسبي المستخدم بالبنك
حسب متطلبات البنك
ھناك تفاھم بين الموظفين بالتعامل مع النظام
المحاسبي المستخدم.
يمكن إدخال التعديالت الالزمة على النظام
المحاسبي لمواجھة المستجدات.
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع
الفقرات

المتوسط الحسابي
4.7000

االنحراف المعياري
.59831

4.2714

.50852

3.7571

.84159

3.5727

.27943

4.0750

.55692
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رابعا :التدريب
يتبين لنا من النتائج المعروضة في الجدول رقم ) ،(6أن الوسط الحسابي لجميع الفقرات
) (4.4995واالنحراف المعياري ) ،(.64820مما يدل أن ايجابات العاملين في اقسام خدمة
الجمھور في البنوك االردنية ھي إيجابية للعبارات الخاصة بالتدريب ،كون جميع المتوسطات
للعبارات كانت أعلى من المتوسط القياسي ) .(3فقد جاءت الفقرة يساھم التدريب في تطوير
قدرات المحاسبين على العمل على البرنامج المحاسبي للبنك ،بالمرتبة االولى بمتوسط حسابي
) ،(4.8857والفقرة المتعلقة بأنه ال أجد صعوبة في تطبيق أساليب العمل التي تم تدريبي عليھا،
بالمرتبة االخيرة بمتوسط حسابي ) ،(4.6857كما أن قيم االنحراف المعياري لجميع الفقرات
جاءت متقاربة والتدل على اختالفات في آراء عينة الدراسة.
جدول ) :(6التدريب.
الــــــعـــبــــــــــارة
يتم تدريب المحاسبين على البرنامج المحاسبي
باستمرار.
يفتح البنك المجال للموظفين لاللتحاق بالدورات
التدريبية الخارجية.
يساھم التدريب في تطوير قدرات المحاسبين على
العمل على البرنامج المحاسبي للبنك.
ال أجد صعوبة في تطبيق أساليب العمل التي تم
تدريبي عليھا.
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع
الفقرات

المتوسط الحسابي
3.7286

االنحراف المعياري
.81510

4.7000

.46157

4.8857

.52593

4.6857

.79021

4.4995

.64820

اختبار فرضيات الدراسة
قام الباحثان باستخدام تحليل التباين االحادي ) (ANOVAبھدف اختبار فرضيات الدراسة
عن طريق اختيار)ف( ،حيث تقبل الفرضية إذا كانت قيمة )ف( المحسوبة أقل من قيمة )ف(
الجدولية ،وترفض الفرضية إذا كانت قيمة )ف( المحسوبة أكبر من قيمة )ف( الجدولية ،واختبار
معامل االنحدار ) (coefficientوفيما يلي نتائج اختبار الفرضيات.
الفرضية األولى :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين خصائص نظم المعلومات
اإلدارية وإبداع العاملين في البنوك التجارية االردنية.
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جدول ) :(7تحليل معامل االنحدار ) (coefficientللفرضية االولى.
Std. error of the
estimate
0.30421

Adjust R square

R square

R

Model

0.650

0.653

0.820a

1

b. variable

االبداع a. constant

جدول ) :(7نتائج اختبار الفرضية األولى.
Sig
.000

F
662.62
7

Mean
square
1.652
002.

df
22
47
69

Sum of
Squares
36.334
117.
36.451

Between Groups
Within groups
Total

يبين لنا جدول رقم ) (7النتائج الخاصة باختبار الفرضية األولى ،حيث يتبين من الجدول أن
معامل التحديد ) (coefficientبلغ ) (0.653وھذا يعني أن خصائص نظم المعلومات االدارية
قد فسرت ما نسبته ) (%65من التباين في االبداع .كما يتبين أن قيمة )ف( المحسوبة بلغت
 662.62وھي أكبر من قيمة )ف( الجدولية والبالغة  4.00عند درجة ثقة ) (٪0.95ومعنوية
) ،(a<0.05حيث تبين وجود داللة احصائية بين خصائص نظم المعلومات االدارية وابداع
العاملين في البنوك التجارية االردنية ،ووفقا ً لھذه النتيجة نرفض ھذه الفرضية .أي أنه توجد
عالقة ذات داللة إحصائية بين خصائص نظم المعلومات اإلدارية وإبداع العاملين في البنوك
التجارية االردنية .وھذه النتيجة تتفق مع دراسة )النوايسه (2009 ،فيما يخص قياس أثر جودة
تكنولوجيا المعلومات االدارية المدركة على خصائص نظم المعلومات االدارية )متغيرات
الدراسة(.
الفرضية الثانية :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة االعتماد على النظام وإبداع
العاملين في البنوك التجارية االردنية.
جدول ) :(8تحليل معامل االنحدار ) (coefficientللفرضية الثانية.
Std. error of the
estimate
0.32415

Adjust R
square
0.693

R square

R

Model

0.704

0.833a

1

درجة االعتماد على النظام b. variable

a. constant
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جدول ) :(8نتائج اختبار الفرضية الثانية.
Sig
000.

F
266.000

Mean
square
3.566
013.

df
10
59
69

Sum of
Squares
35.660
791.
35.451

Between Groups
Within groups
Total

يبين لنا جدول رقم ) (8النتائج الخاصة باختبار الفرضية الثانية ،حيث يتبين من الجدول أن
معامل التحديد ) (coefficientبلغ ) (0.704وھذا يعني أن درجة االعتماد على النظام قد
فسرت ما نسبته ) (%69من التباين في االبداع ،حيث تشير النتائج إلى أن قيمة )ف( المحسوبة
بلغت  266.000وھي أكبر من قيمة )ف( الجدولية والبالغة  4.00عند درجة ثقة )(%0.95
ومعنوية ) ،(a<0.05حيث تبين وجود داللة احصائية بين درجة االعتماد على النظام وابداع
العاملين في البنوك التجارية االردنية ،ووفقا لھذه النتيجة نرفض فرضية الدراسة الثانية .أي أنه
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة االعتماد على النظام وإبداع العاملين في البنوك
التجارية االردنية .وھذا يتفق مع دراسة )الملكاوي والنجار (2010 ،حيث أشارا أن مستويات
االبداع لدى الموظفين تتأثر بأنواع نظم المعلومات المختلفة.
الفرضية الثالثة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أجھزة الحاسوب وإبداع العاملين
في البنوك التجارية االردنية.
جدول ) :(9تحليل معامل االنحدار ) (coefficientللفرضية الثالثة.
Std. error of the
estimate
0.32634

Adjust R
square
0.597

R square

R

Model

0.622

0.760a

1

اجھزة الحاسوب b. variable

a. constant

جدول ) :(9نتائج اختبار الفرضية الثالثة.
Sig
000.

F
150.693

Mean
square
3.508
023.

df
10
59
69

Sum of
Squares
35.077
1.373
36.451

Between Groups
Within groups
Total

يبين لنا جدول رقم ) (9النتائج الخاصة باختبار الفرضية الثالثة حيث يتبين من الجدول أن
معامل التحديد ) (coefficientبلغ ) (0.622وھذا يعني أن أجھزة الحاسوب قد فسرت ما نسبته
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) (%59من التباين في االبداع ،حيث تشير النتائج إلى أن قيمة )ف( المحوسبة بلغت 150.693
وھي أكبر من قيمة )ف( الجدولية والبالغة  4.00عند درجة ثقة ) (%0.95ومعنوية )،(a<0.05
حيث تبين وجود داللة احصائية بين أجھزة الحاسوب وابداع العاملين في البنوك التجارية
االردنية ،ووفقا لھذه النتيجة نرفض فرضية الدراسة الثالثة .أي أنه توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين أجھزة الحاسوب وإبداع العاملين في البنوك التجارية االردنية .وھذا يتفق مع
دراسة )الضمور.(2003 ،
الفرضية الرابعة
ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين درجة مرونة النظام وإبداع العاملين في البنوك
التجارية االردنية.
جدول ) :(10تحليل معامل االنحدار ) (coefficientللفرضية الرابعة.
Std. error of the
estimate
0.32308

Adjust R
square
0.602

R square

R

Model

0.634

0.763a

1

مرونة النظام b. variable

a. constant

جدول ) :(10نتائج اختبار الفرضية الرابعة.
Sig
000.

F
172.673

Mean
square
3.525
020.

df
10
59
69

Sum of
Squares
35.247
1.204
36.451

Between Groups
Within groups
Total

يبين لنا جدول رقم ) (10النتائج الخاصة باختبار الفرضية الرابعة حيث يتبين من الجدول
أن معامل التحديد ) (coefficientبلغ ) (0.634وھذا يعني أن مرونة النظام قد فسرت ما نسبته
) (%60من التباين في االبداع ،حيث تشير النتائج إلى أن قيمة )ف( المحسوبة بلغت 172.673
وھي أكبر من قيمة )ف( الجدولية والبالغة  4.00عند درجة ثقة ) (%0.95ومعنوية )،(a<0.05
حيث تبين وجود داللة احصائية بين درجة مرونة النظام وابداع العاملين في البنوك التجارية
االردنية ،ووفقا لھذه النتيجة نرفض فرضية الدراسة الرابعة .أي أنه توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين درجة مرونة النظام وإبداع العاملين في البنوك التجارية االردنية .وتتفق نتائج ھذه
الفرضية مع نتائج )النوايسه.(2009 ،
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الفرضية الخامسة :ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التدريب وإبداع العاملين في
البنوك التجارية االردنية.
جدول ) :(11تحليل معامل االنحدار ) (coefficientللفرضية الخامسة.
Std. error of the
estimate

Adjust R
square

R square

R

Model

0.29633

0.561

0.547

0.782a

1

التدريب b. variable

a. constant

جدول ) :(11نتائج اخبار الفرضية الخامسة.
Sig
000.

F
159.527

Mean
square
3.888
.024

df
9
60
69

Sum of
Squares
34.989
1.462
36.451

Between Groups
Within groups
Total

يبين لنا جدول رقم ) (11النتائج الخاصة باختبار الفرضية الخامسة حيث يتبين من الجدول
أن معامل التحديد ) (coefficientبلغ ) (0.547وھذا يعني أن أجھزة الحاسوب قد فسرت ما
نسبته ) (%56من التباين في االبداع حيث تشير النتائج إلى أن قيمة )ف( المحسوبة بلغت
 159.527وھي أكبر من قيمة )ف( الجدولية البالغة  4.00عند درجة ثقة ) (%0.95ومعنوية
) ،(a<0.05حيث تبين وجود داللة احصائية بين التدريب وابداع العاملين في البنوك التجارية
االردنية ،ووفقا لھذه النتيجة نرفض فرضية الدراسة الخامسة .أي أنه توجد عالقة ذات داللة
إحصائية بين التدريب وإبداع العاملين في البنوك التجارية االردنية.
مناقشة النتائج والتوصيات
أوال :النتائج
 .1بينت نتائج الدراسة بشكل عام وجود عالقة ايجابية ذات داللة احصائية لدى العاملين في
اقسام خدمة الجمھور )عينة الدراسة( في البنوك التجارية االردنية بين خصائص نظم
المعلومات اإلدارية )درجة االعتماد على النظام ،أجھزة الحاسوب ،درجة مرونة النظام،
التدريب( وبين االبداع.
 .2بينت نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية ذات داللة احصائية لدى العاملين في اقسام خدمة
الجمھور في البنوك التجارية االردنية نحو االعتماد على النظام ودوره في تحفيز االبداع،
حيث أن طبيعة أعمال البنك تعتمد على النظم ،وتعطي األولوية لنظام المعلومات
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االلكتروني في التدقيق الداخلي في البنك ،وأن البنك يتبنى نظام الكتروني محوسب ،وأن
االعتماد بالتدقيق الخارجي في البنك يتم على النظام المحو سب مما يعزز ويساعد ويعمل
على خلق االبداع لدى العاملين.
 .3بينت نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية ذات داللة احصائية لدى العاملين في اقسام خدمة
الجمھور في البنوك التجارية االردنية نحو أجھزة الحاسوب ودورھا في تحفيز االبداع،
وتبين أن افراد العينة يعتقدون أن البنك يستخدم أجھزة حاسوبية تتالئم مع طبيعة العمل،
وأن البنك يحدث أجھزة الحاسوب باستمرار بما يتالئم مع المتغيرات في بيئة العمل ،وأن
إدارة البنك توفر الصيانة الالزمة الجھزة الحاسوب باستمرار ،وأن عينة الدراسة ال تواجه
صعوبه بالتعامل مع األجھزة المستعملة ،وبالتالي فھي توفر البنية التحتية لتمكين ولتحفيز
االبداع لدى العاملين.
 .4بينت نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية ذات داللة احصائية لدى العاملين في اقسام خدمة
الجمھور في البنوك التجارية االردنية نحو درجة مرونة النظام ودورھا في تحفيز االبداع،
وتعتقد العينة أن النظام المستخدم في البنك يتسم بالمرونة .وأنه يمكن ادخال التعديالت
الالزمة بسھولة على خصائص البرامج المستخدمة لمواجھة المستجدات .كما أن النظم
الحاسوبية المستخدمة بالبنك تتالئم مع متطلبات العمل .وانه يوجد تعاون وتفاھم بين
العاملين بالتعامل مع النظم الحاسوبية المستخدمة ،مما يعزز ويدعم التشارك المعرفي بينھم
ويحفزھم على االبداع.
 .5بينت نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية ذات داللة احصائية لدى العاملين في اقسام خدمة
الجمھور في البنوك التجارية االردنية نحو التدريب ودوره في تحفيز االبداع ،وتبين انه يتم
تدريب العاملين في البنك على البرامج باستمرار .وأن البنك يفتح المجال للعاملين لاللتحاق
بالدورات التدريبية الخارجية ،وأن التدريب يساھم في تطوير قدرات العاملين على العمل
على استخدام البرامج الحاسوبية الالزمة لتحقيق اھدافه ،وبالتالي يخلق لديھم الشعور
بالتنافس وتقديم ما ھو أفضل ويزيد من قدراتھم على االبداع .وأن العاملين يلتزموا بالبرامج
التدريبية التي يوفرھا البنك ،كما أنھم ال يجدون صعوبة في تطبيق أساليب العمل التي يتم
تدريبھم عليھا.
ثانيا :التوصيات
 .1العمل على تحديث وبناء تصور إلبداع العاملين ،والعمليات ،والتغير التنظيمي بالبنوك
التجارية من خالل ربط استراتيجية العمليات باإلبداع.
 .2ضرورة إنشاء وتصميم نظم معلومات إدارية بالبنوك يقوم بتوفير احتياجات العاملين في
قسم خدمة الجمھور من المعلومات في الوقت المناسب ويساعد في القيام بالعمليات اإلدارية
على أكمل وجه.
 .3توفير أجھزة حاسوب حديثة وكافية تساعد في تلبية احتياجات العاملين من المعلومات.
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 االھتمام بجانب تدريب العاملين وخاصة بإدارة النظام حيث يعتبر األساس لالبداع.4
.ولالنطالق والتطور ومواكبة كل ما ھو جديد
. تحفيز العاملين باستمرار لتطوير العمل اإلبداعي لديھم.5
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الملحق )أ(
أسماء البنوك التي تمت عليھا الدراسة:
اسم البنك
العربي
االسكان للتجارة والتمويل
االھلي االردني
االردن
القاھرة عمان
االردني الكويتي
االستثمار العربي االردني
التجاري االردني
سوستيه جنرال االردن
االردني لالستثمار والتمويل
الصادرات والتمويل

عدد الفروع في اقليم الشمال
5
6
3
6
4
3
2
2
1
1
1
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