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ملخص:
هدفت هذه الدراسة اىل التعرف على أثر ممارسات إدارة املوارد البشرية املستخدمة يف البنوك التجارية االردنية
واليتيتمت لتليتيتت يف ن يت ميتيتن ممارس يتة االسيتيتتابا و واالختييتيتارو والتعيتيتي و وممارس يتة التيتيتدري و وممارس يتة التحفي يت ع عليتيتى
انتشاف وتبوير الادرات اإلبدا عية للعامل فيها .ولتحايق أهداف الدراسة فاد مت توزيع جمموعة من االستبانات اليتمت
مت تصميمها لفحص متغريات الدراسة على عينة مكونة من

ع موظف ًا وموظفة يعملون يف سيتبعة بنيتوك مت اختييتارهم

ببرياة العينة العشوائية البسيبةو وبلغ عدد االسيتتبانات املسيت دةو والصيتاةة للتحلييت

ع اسيتتبانة .وتوصيتلت الدراسيتة

إىل جمموعيتيتة ميتيتن النتيتيتائ نيتيتان ميتيتن أهمهيتيتا  -وجيتيتود اثيتيتر ملمارسيتيتات االسيتيتتابا و واالختييتيتارو والتعيتيتي و والتيتيتدري
املستخدمة يف البنوك التجارية األردنية عليتى انتشيتاف وتبيتوير الايتدرات اإلبدا عييتة للعيتامل فيهيتا واملتمتليتة يف نيت ميتن
األصالةو والبالقة الفكريةو واةساسية للمشكالت - .مل يكن هناك اثر ملمارسيتة التحفييت املسيتتخدمة يف البنيتوك
التجارييتيتة األردنييتيتة عليتيتى انتشيتيتاف وتبيتيتوير الايتيتدرات اإلبداعي يتة للعيتيتامل فيهيتيتا واملتمتليتيتة يف نيت ميتيتن األصيتيتالةو والبالقيتيتة
الفكريةو واةساسية للمشكالت.
الكلميتيتات املفتاةييتيتة ممارسيتيتات إدارة امليتيتوارد البشيتيتريةو الايتيتدرات اإلبداعييتيتة للعيتيتامل و األصيتيتالةو البالقيتيتة الفكرييتيتةو
اةساسية للمشكالتو البنوك التجارية االردنية.
Abstract:
The Impact of HRM practices on Discovering and Developing Innovative Capabilities of
Employees: An Applied Study on Jordanian Commercial Banks in Northern Province
This study aimed to identify the impact of human resources management practices used in the
Jordanian commercial banks, which were represented in: practice of recruitment, selection, and
appointment, training practice, as well as the stimulation practice on discovering and developing the
creative capabilities of their employees. To achieve the objectives of the study, it has been distributed a set
of questionnaires on (102) male and female employees working in seven banks, and have been selected in
)a simple random sample, and the number of valid feedback questionnaires for analysis were (78
questionnaires, where the study reached a set of results represented in each of: 1- The presence of
significant impact for each of the practice of recruitment, selection, and appointment, and training
practice in discovering and developing the creative capabilities of the employees in terms of: originality,
fluency intellectual, sensitivity to problems, and there was no impact for the stimulation practice in
discovering and developing the creative capabilities of the employees in terms of originality and fluency
intellectual, sensitivity to problems .
Key words: HRM Policies, Innovative Capabilities, Originality, Intellectual Fluency, Sensitivity to
Problems, Jordanian Commercial Banks.
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متهيد:
أدى ت ايد ضغوط املنافسة واليتمت نيتان ميتن أسيتبابها الرئيسيتة عومليتة األعميتاوو وظهيتور االقتصيتاد
املعريفو والتبور السريع يف تكنولوجيا االتصيتاو واملعلوميتات إىل انيتدفا الكيتتري ميتن منتميتات األعميتاو
حنيتيتو ا ةيتيتدات تغيتيتريات مسيتيتتمرة يف عملياتهيتيتاو وأنتمتهيتيتاو والتكنولوجييتيتات اليتيتمت تنتجهيتيتا أو تسيتيتتخدمهاو
واخليتيتدمات اليتيتمت تايتيتدمهاو تييتيته تشيتيتتم هيتيتذه العملييتيتاتو واألنتميتيتةو واخليتيتدمات عليتيتى أفكيتيتار إبداعييتيتة
جتع املنتمات املنتجة هلا تتمي عن مجييتع املنتميتات املنافسيتةو وت يتمن هليتا البايتاب يف البي يتة اليتمت تعميت
فيها.
فاإلبدا التنتيمي أصبح يعد مبتابة السالح الذي ميكن املنتمات من املنافسيتة وبايتوة يف بي يتات
األعماوو األميتر اليتذي أصيتبح ل ميت ًا معيتأ أن ترنيت املنتميتات عليتى رأل امليتاو البشيتري ومبيتا ميتيتاز بيتأ ميتن
قدراتو فاألفراد الذين يتمتعون بايتدرات معرفييتةو وإبداعييتة عالييتة أصيتبحوا يعيتدون مبتابيتة الوقيتود اليتذي
حييتيترك الايتيتدرة اإلبداعييتيتة للمنتميتيتة وحيايتيتق هليتيتا املي يت ة التنافسيتيتيةو فهيتيتذه الايتيتدرات تعتيتيترب ميتيتن األصيتيتوو يتيتري
امللموسيتيتة اليتيتمت لتلكهيتيتا املنتميتيتاتو واليتيتمت يصيتيتع عليتيتى منافسيتيتيها هدييتيتدهاو أو تالييتيتدهاو ولكنهيتيتا
بالتالي من احملافتة على مي تها التنافسية ألطوو ف ة ممكنيتة .1وألهمييتة اليتدور اليتذي ميكيتن أن يلعبيتأ
العيتيتامل يف زييتيتادة قيتيتدرة املنتميتيتة عليتيتى تايتيتديم منتجيتيتات وخيتيتدمات ابداعييتيتة ف يت ن الكيتيتتري ميتيتن املنتميتيتات
أصيتيتبحت تسيتيتعى الييتيتو اىل اسيتيتتابا و وتعيتيتي و واحملافتيتيتة عليتيتى األفيتيتراد اليتيتذين ميتلكيتيتون اخليتيترباتو
واملعارفو والادرات المت لكنهم وبشك مسيتتمر ميتن تايتديم أفكيتار تعيت ز ميتن مكانيتة املنتميتة اليتمت
يعمليتيتون فيهيتيتاو وهيتيتو األميتيتر اليتيتذي أدى بيتيتدوره إىل زييتيتادة دور إدارة امليتيتوارد البشيتيتريةو فيتيتادارة امليتيتوارد البشيتيترية
الكفؤة تعد من أهم الوسائ المت تكف ضمان توفر الايتدرة اإلبداعييتة يف املنتميتات اليتمت تعميت فيهيتا.2
ونتيتيتيتراً لليتيتيتدور الكيتيتيتبري اليتيتيتذي ميكيتيتيتن أن تلعبيتيتيتأ إدارة امليتيتيتوارد البشيتيتيترية يف زييتيتيتادة الايتيتيتدرات اإلبداعييتيتيتة
للمنتماتو فاد جابت هذه الدراسة للوقيتوف عليتى واقيتع جمموعيتة ميتن املمارسيتات اليتمت تسيتتخدمها إدارة
امليتيتيتوارد البشيتيتيتريةو وهيتيتيتي ممارسيتيتيتة االسيتيتيتتابا و واال ختييتيتيتارو والتعيتيتيتي و وممارسيتيتيتة التيتيتيتدري و وممارسيتيتيتة
التحفييت يف اةيتدى الاباعيتات االقتصيتيتادية اهلاميتة العامليتة يف األردن وهيتو الابيتيتا املصيتريفو وهدييتد أثيتيتر
هذه املمارسات على انتشاف وتبوير الادرات اإلبداعية لدى العامل يف هذا الابا .
أوال :اإلطار العام للدراسة:
 -0مشكلة وأسئلة الدراسة:

تكميتيتن مشيتيتكلة الدراسيتيتة  -ونميتيتا اريتيتارت العدييتيتد ميتيتن الدراسيتيتات يف الاصيتيتور اليتيتذي مازاليتيتت
تعانيأ الكتري من منتمات األعماو يف ميادين إدارة املوارد البشرية ميتن ةييته تع ييت الايتدرات اإلبداعييتة
لدى العيتامل و واالسيتتفادة منهيتا يف هاييتق املييت ة التنافسيتية .فيتادارات امليتوارد البشيترية العامليتة يف العدييتد
من منتمات األعماو وخاصة العربية منها الزالت تاو بدور ال يرقى إىل املستوى املبلو يف ميتا تايتو بيتأ
من عمليات جذ و واستابا األفراد املبدع و وتع ي وتبوير قدراتهم اإلبداعيةو مميتا ةيتر الكيتتري
من هذه املنتمات من هايق مكانة تنافسية ممي ة يف السوق العيتامليو وجعيت العدييتد منهيتا يتخليت عيتن
36

العدد السابع ديسمرب 4102

الرن فيما يادمأ من منتجات وخدماتو وبنابً على ميتا مت ذنيتره يف مشيتكلة الدراسيتة فيت ن الدراسيتة
اةالية هاوو االجابة على التساؤل التالي
السيتيتؤاو األوو ميتيتا مسيتيتتوى قييتيتا إدارات امليتيتوارد البشيتيترية العامليتيتة يف البنيتيتوك التجارييتيتة مبمارسيتيتة ن يت ميتيتن
عمليات االستابا و واالختيارو والتعي و والتدري و والتحفي بالصورة املبلوبة ؟
السؤاو التاني ما مستوى توفر الادرات اإلبداعية لدى العامل يف البنوك التجارية األردنية ؟
 -4فرضيات الدراسة

بعيتيتد االطيتيتال عليتيتى جمموعيتيتة ميتيتن الدراسيتيتات اليتيتمت تناوليتيتت موضيتيتوعي ممارسيتيتات امليتيتوارد البشيتيتريةو
واإلبيتيتيتدا اإلداريو واألدبييتيتيتات ذات الصيتيتيتلة ب املوضيتيتيتوع و فايتيتيتد قيتيتيتا البيتيتيتاةتون بتبيتيتيتوير جمموعيتيتيتة ميتيتيتن
الفرضيات المت سيتم اختبار مدى صحتها يف هذه الدراسةو ولتلت هيتذه الفرضيتيات يف فرضيتية رئيسيتة
واةدة يتفر منها مخسة فرضيات الفرعيةو وهي نما يلي
الفرضيتية الرئيسيتية ال يوجيتد أثيتر ذو دالليتة إةصيتائية عنيتد مسيتتوى الدالليتة ) )α ≤ 0.05ملمارسيتات إدارة
امليتيتوارد البشيتيترية املسيتيتتخدمة يف البنيتيتوك التجارييتيتة األردنييتيتة عليتيتى انتشيتيتافو وتبيتيتوير الايتيتدرات اإلبداعييتيتة
لألفراد العامل فيهاو وقد انبتق عنها الفرضيات الفرعية التالية
الفرضية الفرعية األوىل ال يوجد أثر ذو داللة إةصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05لك من
ممارسة االستابا و واال ختيارو والتعي

املستخدمة يف البنوك التجارية األردنية على انتشافو

وتبوير الادرات اإلبداعية لألفراد العامل فيها.
الفرضية الفرعية التانية ال يوجد أثر ذو داللة إةصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05ملمارسة
التدري املستخدمة يف البنوك التجارية االردنية على انتشافو وتبوير الادرات اإلبداعية لألفراد
العامل فيها.
الفرضية الفرعية التالتة ال يوجد أثر ذو داللة إةصائية عند مستوى الداللة ) )α ≤ 0.05ملمارسة
التحفي املستخدمة يف البنوك التجارية االردنية على انتشافو وتبوير الادرات اإلبداعية لألفراد
العامل فيها.
 -3أهمية الدراسة:

تنبع أهمية هذه الدراسة من أهمية الدور الذي تاو بأ اةيتدى أهيتم اإلدارات العامليتة يف منتميتات
األعماو وهي إدارة املوارد البشرية يف توفري العنصر البشري الايتادر عليتى جعيت املنتميتات اليتمت يعميت هيتذا
العنصر فيها قادرة على املنافسة باوةو وذلك من خالو ما يادمأ من أفكار ابداعية ت جم عليتى ريتك
منتجيتيتات وخيتيتدماتو فالسياسيتيتاتو واملمارسيتيتات اليتيتمت تايتيتو بهيتيتا إدارة امليتيتوارد البشيتيترية هيتيتي اليتيتمت لكيتيتن
املنتمات من ا متالك النوعية املبلوبة من العامل و والعم على تع ي وتبوير هذه الادراتو وهيتو األميتر
اليتذي ميكيتيتن هيتيتذه املنتميتيتات ميتيتن موانبيتيتة اليتيتتغريات اليتمت قيتيتد هيتيتدت يف بي يتيتة األعميتيتاوو واحملافتيتيتة عليتيتى
موقعها ومكانتها التنافسية.
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 -2أهداف الدراسة :تسعى هذه الدراسة إىل هايق جمموعة من األهداف والمت تتمت يف
 هديد ميتدى قيتدرة املمارسيتات املسيتتخدمة ميتن قبيت إدارة امليتوارد البشيترية العامليتة يف البنيتوك التجارييتةاألردنية على انتشافو وتبوير الادرات االبداعية لدى العامل فيها.
 هدييتيتد مسيتيتتوى اميتيتتالك األفيتيتراد العيتيتامل يف البنيتيتوك التجارييتيتة األردنييتيتة للايتيتدرات االبداعييتيتة املبلوبيتيتةوهي الادرات المت تتمت يف األصالةو البالقة الفكريةو اةساسية للمشكالتع.
 حماولة أثراب األد النتري املتعلق بدور إدارة املوارد البشرية يف زيادة الادرة االبداعية للمنتمات. حماوليتيتة التوصيتيت ا ىل جمموعيتيتة ميتيتن التوصيتيتيات اليتيتمت قيتيتد تسيتيتاعد عليتيتى زييتيتادة فاعلييتيتة إدارات امليتيتواردالبشرية على الايا بالدور املبلو منها يف تع ي الادرات االبداعية للعامل .
 -5منهجية الدراسة :تعترب هذه الدراسة من الدراسات اإلي اةية السببية والمت استخدا فيها الباةتون
املنه الوصفي لوص التاهرة املدروسةو واملنه التحليلي لبيان األثر الذي ترنأ املتغري املستا يف
املتغري التابعو ةيه مت مجع البيانات الالزمة للدراسة من خالو مصدرين رئيس لت املصدر االوو
منهما يف البيانات التانوية المت ارتملت على الكت و والدورياتو واملعلومات املتوفرة على املواقع
املعتمدة على االن نت والمت هلا عالقة مبوضو البحهو اما املصدر التاني فاد لت يف استبانة مت
تبويرها من قب الباةت

ةيه تكونت من ثالثة اج اب ارتم اجل ب األوو منها على العوام

الدميغرافية لألفراد املبحوث و يف ة ارتم اجل ب التاني على ( )15فارة تايس مدى موافاة األفراد
املبحوث على املتغري املستا و الذي لت يف املمارسات املستخدمة يف البنوك التجارية األردنية إلدارة
املوارد البشرية العاملة فيهاو أما اجل ب التاله من االستبانة فاد ارتم على ( )15فارة تايس مدى
موافاة األفراد املبحوث
العامل

على املتغري التابع الذي لت يف انتشافو وتبوير الادرات اإلبداعية لدى

يف البنوك التجارية األردنية .وللت ند من صحة وثبات اداة الدراسة فاد مت عرضها على ()01

حمكم من ذوي االختصاصو واخلربة من أع اب هي ة التدريس يف أقسا الكليات االقتصاديةو
ونلية العلو اإلدارية يف اجلامعات األردنيةو ومت االخذ بتوجيهاتهم وما ةاتهم من ةيه تعدي او
ةذف بعض الفاراتو وذلك عندما جيمع مخسة حمكم على ذلكو اما بالنسبة لتبات األداةو فاد
مت استخد معام نرونباخ ألفا وذلك للتعرف على اتساق الفارات الواردة يف اداة الدراسةو ةيه
تراوةت قيم معامالت التبات للمجاالت ب

()18.1 – 18.3و و( )18.0لإلستبانة الكلية .وهي قيم

مابولة إلجراب مت هذه الدراسة.
 -6جمتمع وعينة الدراسة :مش جمتمع الدراسة مجيع موظفي البنوك التجارية األردنية العاملة يف إقليم
الشماوو والبالغ عددهم ( )94.موظفاً يتوزعون على ( )00بنكاًو وفااً إلةصائيات مجعية البنوك
األردنية خالو عا  4103و ومت اختيار عينة عشوائية بسيبة من هذا اجملتمع ةيه تكونت هذه
العينة من ( )014موظفاً وموظفة يشكلون ما نسبتأ ( )%09840من جمتمع الدراسة.
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ثانيا :االطار النظري للدراسة:

وسيتم يف هذا اجل ب تناوو اإلطار النتري املتعلق بك من ممارسات إدارة املوارد البشريةو
والادرات االبداعية للعامل .
 -0مفهوم إدارة املوارد البشرية:

تعيتيتددت التعريفيتيتات اليتيتمت تناوهليتيتا الكتميتيتا ملفهيتيتو إدارة امليتيتوارد البشيتيترية فايتيتد عرفهيتيتا ةيتيتريم ب نهيتيتا
"اإلدارة المت تتوىل وضعو وتنفيذ السياسيتاتو واملمارسيتات اليتمت تيتؤثر يف سيتلوك العيتامل و واجتاهيتاتهمو
ومستوى أدائهم".3
وذنيتيتر بعيتيتض البيتيتاةت ب يت ن إدارة امليتيتوارد البشيتيترية هيتيتي "مجييتيتع األنشيتيتبة اليتيتمت ت افيتيتق ميتيتع إدارة
العالقات الوظيفية يف املنتمة".4
وعرفت إدارة املوارد البشرية نذلك ب نهيتا الاسيتموأو الوةيتدة التنتيمييتة اليتمت تتحميت مسيتؤولية
وضع السياساتو واملمارسات الالزمة إلدارة األفراد داخ منتمة االعماو".5
ويعيترف البيتيتاةتون إدارة امليتيتوارد البشيتيترية ب نهيتيتا اإلدارة اليتيتمت تكفيت اةصيتيتوو عليتيتى أف يت امليتيتوارد
البشيتيترية ميتيتن خيتيتالو ميتيتا تايتيتو بيتيتأ ميتيتن أنشيتيتبة وفعالييتيتات تتمت يت يف التخبيتيتياو واالسيتيتتابا والتعيتيتي و
و التدري و والتحفييت و وبالصيتورة اليتمت تيتوفر للمنتميتة اةتياجاتهيتا ميتن العنصيتر البشيتري الكفيتؤ ةاضيترًا
ومستابالُو وةسن استخدامأو واحملافتة عليأ".
ومما سبق ميكن أن نالةظ ةجم املسؤوليات المت تايتع عيتاتق إدارة امليتوارد البشيترية األميتر اليتذي
يتبل يت أن تايتيتو باملمارسيتيتاتو أو الوظيتيتائ املبلوبيتيتة منهيتيتا بكفيتيتابةو وفعالييتيتة لكيتيتي تيتيتتمكن ميتيتن الاييتيتا
بدورها يف توفري العنصر البشري املبد  .فاملعروف أن املمارسات اليتمت تايتو بهيتا إدارة امليتوارد البشيترية هليتا
تيت ثري نيتيتبري يف املخرجيتات التنتيمييتيتة مليتا تسيتيتاهم بيتأ يف عملييتيتة تشيتكي سيتيتلونياتو واجتاهيتات األفيتيتراد
داخ املنتمةو وتوجيأ هذه السلونيات يف املسار الذي يساعد املنتمة يف هايق األهداف اليتمت تسيتعى
إليها.6
وميكن ةصر أهم املمارسات المت تاو بها إدارة املوارد البشرية فيما يلي
 -4ممارسات إدارة املوارد البشرية:
 :0-4ممارسة التوظيف:

تعترب ممارسة التوظي والمت تتكون ميتن عملييتات االسيتتابا و واالختييتارو والتعيتي ميتن أهيتم
الوظيتيتائ اليتيتمت تايتيتو بهيتيتا إدارة امليتيتوارد البشيتيتريةو فهيتيتي تعيتيتد االمتيتيتداد الببيعيتيتي لعملييتيتة التخبيتيتياو واألداة
األساسية المت ميكن من خالهلا استادا األفرادو واملفاضلة بييتنهم وفايتاً للمعيتايري العلمييتة اليتمت تسيتاعد
يف اةصوو على األفراد املؤهل واملب دع و والذين بامكانهم هم املسؤولية على أنم وجأ.7
وتتكون ممارسة التوظي من مرةلت اساسيت
أ -مرةلة جذ واستابا العامل

وهي املرةلة المت يتم فيها البحه عيتن الكفيتاباتو وبالنوعييتات

واالعداد املناسبةو وجذبها من أج التاد للعم يف الوقت املناس .8
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 -مرةلة االختيار والتعي

وتت من هذه املرةلة الكش عن أف

املتايتدم للوظيتائ الشيتا رة

ميتيتن خيتيتالو اسيتيتتخدا جمموعيتيتة ميتيتن األسيتيتالي العلمييتيتة اليتيتمت ت يتيتمن وضيتيتع الرجيتيت املناسيتيت يف املكيتيتان
املناس يت و وريتيتغ هيتيتذه الوظيتيتائ ب ف يت املتايتيتدم للتعيتيتي فيهيتيتا .9وممارسيتيتة االختييتيتارو والتعيتيتي نميتيتا
ييتيتذنر أةيتيتد البيتيتيتاةت هيتيتي عملييتيتيتة تت يتيتمن خبيتيتيتوات متعيتيتددة ومتعاقبيتيتيتة تبيتيتدأ بيتيتيتاإلعالن عيتيتن الوظيتيتيتائ
الشيتا رةو وتنتهيتي باصيتدار أميتيتر التعيتي للمرريتح اليتذين لييت وا عيتن ريهيتم مبالبميتتهمو وصيتيتالةيتهم
لشغلها.10
ول مان اةصوو على األفراد الذين يصلحون للعم يف الوظائ

الشا رة ف نأ جي ونما

أرار بعض الكتما االعتماد على جمموعة من املعايري عند اختيار هؤالب األفراد والمت منها توفر
املهاراتو والصفات الشخصية املبلوبة يف الفرد الذي سيتم اختيارهو وأن يكون من أصحا اخلربة
يف جماو الوظيفة المت سيشغلها .11فعملية تنفيذ مرةلة االختيار والتعي

بكفابة تساعد بشك

نبري يف إتاان األفراد لألدابو ورفع مستوى جودتأو وزيادة محاسهم حنو العم والشعور بالرضا
واالستارارو مما يساهم بدوره يف التالي من التكالي
عملية االختيار والتعي

املباررةو و ري املباررة المت قد تنت عن

ري السليمة.12

 4-4ممارسة التدريب:

بعد ضمان ةصوو املنتمة على ما هتاجأ من املوارد البشرية نميتاًو ونوعيتاً ف نيتأ جييت أن ييتتم
العم على تنمييتة مهيتاراتو وقيتدرات هيتذه امليتوارد بصيتفة مسيتتمرة ميتن خيتالو التيتدري املسيتتمر .13فوظيفيتة
التدري تعد ميتن الوظيتائ األساسيتية واملهميتة اليتمت تسيتاعد يف هسيت مسيتتوى اايتاز األفيترادو واميتتالك
قوى عاملة مؤهليتةو ومبدعيتة وذليتك ميتن خيتالو ميتا هدثيتأ ميتن تغيتيري مسيتتمر يف قيتدرات األفيتراد املعرفييتةو
والسلونيةو واملهاراتية.14
وتسيتيتعى عملييتيتة التيتيتدري إىل هاييتيتق األهيتيتداف نفسيتيتها يف مجييتيتع املنتميتيتاتو وهيتيتي األهيتيتداف اليتيتمت
ميكن هديدها يف تبوير وتسليح األفراد العامل مبا حيتيتاجون إلييتأ ميتن معيتارفو ومهيتارات لكيتنهم
من الوصوو إىل األهداف املنشيتودة ألي منتميتةو وت هييت وإعيتداد نيتوادر مهنييتة جدييتدة لتليتك الايتدرات
الالزمة لتسلم زما الايادة يف املسيتتاب و وموانبيتة أي تبيتوراتو أو تانييتات جدييتدة قيتد تتهيترو وزييتادة
قدرة األفراد العامل على التعام معها.15
 3-4ممارسة التحفيز:

ي عيتيتيتد التحفييت يت ميتيتيتن بيت يت أهيتيتيتم الوظيتيتيتائ اليتيتيتمت جييت يت أن تعبيهيتيتيتا إدارة امليتيتيتوارد البشيتيتيترية االهتميتيتيتا
الكايفو فهو يعترب احملرك األساسي الذي يدفع باألفراد إىل إريتبا ر بيتاتهم والاييتا بالتيتالي بكيت ميتا
يُبل منهم .16ويلع التحفي دورا نبرياً يف مساعدة املنتمات يف هايق أهيتدافها وهيتي االهيتداف اليتمت
تتمت يف املساهمة يف إربا ةاجات العامل و ورفع روةهيتم املعنوييتةو واملسيتاهمة يف اليتتحكم يف سيتلوك
العامل مبا ي من هريك هذا السلوك وتوجيهأ حنو املصلحة املش نة لك من الفرد واملنتمة.17
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 -3القدرات اإلبداعية:

ات يتيتيتح يف اجليت يت ب السيتيتيتابق ميتيتيتن هيتيتيتذه الدراسيتيتيتة ان إلدارة امليتيتيتوارد البشيتيتيترية دورًا نيتيتيتبرياً يف تع ييت يت
الايتيتدرات التنتيمييتيتةو واإلبداعييتيتة ليتيتدى األفيتيتراد العيتيتامل فميتيتن خيتيتالو سياسيتيتاتهاو وممارسيتيتاتها املختلفيتيتة
تسيتيتتبيع املنتميتيتة اةصيتيتوو عليتيتى الكفيتيتابات اليتيتمت لكنهيتيتا ميتيتن مواجهيتيتة وموانبيتيتة التحيتيتديات اةالييتيتةو
واملسيتيتتابليةو فايتيتد أصيتيتبح اللجيتيتوب إىل اإلبيتيتدا أميتيتراً ةتمي يتاًو فالعصيتيتر اةيتيتالي مبيتيتا يشيتيتهده ميتيتن تبيتيتورات
متسارعة نتيجة لالنفجار املعريفو وثيتورة املعلوميتات واالتصيتاالت جعيت النتيترة املتجيتددة لألريتيابو وتولييتد
األفكار اجلديدة ضرورة ملحة لك منتمة تريد لنفسها الباابو واالستمرار يف البي ة المت تعميت فيهيتا.
وبالنتر إىل عناصر العملييتة اإلبداعييتة فيت ن املوظيت ومبيتا ميتلكيتأ ميتن قيتدرات إبداعييتة أصيتبح هيتو ةجيتر
ال اوية المت تنبلق منها املنتمة حنو اإلبدا اإلداري.18
 0-3مفهوم القدرة اإلبداعية:

ا ختل الباةتون فيما بينهم يف وضع تعري حمدد للادرات اإلبداعييتة فميتنهم ميتن عرفهيتا ب نهيتا
قدرة الفرد عليتى نايت املعرفيتة الكامنيتة داخليتأو وإ نتيتا معرفيتة جدييتدة تتهيتر بصيتورة منتجيتاتو وعملييتات
فيهيتيتا نيتيتو ميتيتن اجليتيتدة والتفيتيترد 19.يف ة يت اريتيتار اليتيتبعض االخيتيتر اىل أن الايتيتدرة اإلبداعييتيتة "هيتيتي مهيتيتارة ميتيتن
مهيتيتارات اليتيتتفكري اإلبيتيتداعي جتع يت الفيتيترد أنتيتيتر ةس يتاً للمشيتيتكالتو وجوان يت اليتيتناصو واليتيتتغريات يف
جماو املعرفة و والبحه عن ةلووو والتنبؤ وصيتيا ة الفرضيتياتو واختبارهيتا وتعديليتها ميتن أجيت التوصيت
إىل نوات جديدة يستبيع هذا الفرد نالها لألخرين ".20
 4-3أنواع القدرات اإلبداعية:

وميكن إجياز أهم أنوا الادرات اإلبداعية فيما يلي
 أ والً البالقة الفكرية وتعترب البالقة الفكرية بنك االبدا و وتعين الادرة على توليد أنرب عددممكن من األفكارو أو االستجابات املناسبة جتاه مشكلةو أو متري مع يف ف ة زمنية حمددة.21
 ثانياً املرونة الفكرية وتشيتري اىل الايتدرة عليتى تولييتد أفكيتار متنوعيتة ليسيتت ميتن األفكيتار املتوقعيتةعادةو أو هوي مسار التفكري مع تغري املتريو أو متبلبات املوق .22
 ثالت يتاً اةساسيتيتية للمشيتيتكالت وتعيتيتين قيتيتدرة الفيتيترد عليتيتى إدراك املشيتيتكالتو واألزميتيتات يف املواقيتاملختلفة أنتر من ريهو والتحديد الدقيق إلبعاد هذه املشيتكلةو واسيتتيعا األثيتار امل تبيتة عليهيتا برؤييتة
واضحة لكنأ من هديد نواةي الاصيتور وتالفيهيتاو وتيتدعيم اإلجيابييتات وذليتك لفهميتأ العمييتق بببيعيتة
املشكلة مدار البحه.23
 رابعيتاً األصيتالة وتشيتري إىل الايتدرة عليتى إنتيتا اسيتتجابات أصيتيلةو أو قليليتة التكيترار داخيت اجلماعيتةاليتيتمت ينتميتيتي إليهيتيتا الفيتيتردو وتشيتيتتم األصيتيتالة عليتيتى ثالثيتيتة جوان يت رئيسيتيتية تتمت يت يف االسيتيتتجابة الشيتيتائعةو
واالستجابة البعيدةو واالستجابة املاهرة.24
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 خامسيتاً قبيتيتوو املخيتيتاطرة وتعيتيتين ميتدى ريتيتجاعة الفيتيترد يف تعيتيتريض نفسيتأ للفشيت و أو النايتيتدو وتايتيتديمختمينات هت ظروف ام ةو وأخذ زما املبادرة يف تبين األفكار واألسالي اجلدييتدة ميتع االسيتتعداد
التا لتحم املخاطرو واملسؤوليات امل تبة على الفش الذي قد ينت عن األعماو المت ياو بها.25
 -2الدراسات السابقة:

قيتيتا الااضيتيتي 4104ع 26بدراسيتيتة نانيتيتت بعنيتيتوان " عالقيتيتة املمارسيتيتات االس يت اتيجية إلدارة امليتيتوارد
البشرية وأداب العامل وأثرهما على أداب املنتمات دراسة تببياية على اجلامعيتات اخلاصيتة يف األردن"و
ةييته هيتيتدفت هيتيتذه الدراسيتة إىل التعيتيترف عليتيتى أثيتر املمارسيتيتات االسيت اتيجية إلدارة امليتوارد البشيتيترية واليتيتمت
لتليتيتت يف االسيتيتتابا و والتعيتيتي و والتيتيتدري والتبيتيتويرو واملكاف يت ة والتعيتيتويض عليتيتى أداب العيتيتامل يف
اجلامعات اخلاصة األردنيةو واجريت الدراسة على عينة مكونة من ( )..موظفاً ميتن االدارييت العيتامل
يف هذه اجلامعاتو وتوصلت إىل جمموعة من النتائ نان منها وجود أثر ذي داللة إةصيتائية لكيت ميتن
ممارسة االسيتتابا والتعيتي و والتيتدري والتبيتوير عليتى أداب العيتامل يف اجلامعيتات اخلاصيتة األردنييتةو
بينما مل يكن ملمارسة املكاف ة والتعويض أثر على هذا األداب.
وأجيتيترى تيتيترو والعجليتيتة 4100ع 27دراسيتيتة نانيتيتت بعنيتيتوان " الايتيتدرات االبداعييتيتة ليتيتدى امليتيتديرين
العيتيتامل بيتيتوزارات قبيتيتا

يت ه وعالقتهيتيتا بيتيتاألداب اليتيتوظيفي مليتيتديري الابيتيتا العيتيتا دراسيتيتة تببياييتيتة عليتيتى

امليتيتديرين العيتيتامل بيتيتوزارات قبيتيتا

يت ه"و وهيتيتدفت هيتيتذه الدراسيتيتة إىل التعيتيترف عليتيتى ميتيتدى تيتيتوفر الايتيتدرات

اإلبداعييتيتة ليتيتدى امليتيتديرين العيتيتامل بيتيتوزارات قبيتيتا

يت ه وعالقيتيتة هيتيتذه الايتيتدرات ب يت دائهمو ةييتيته اعتميتيتدت

الدراسة على املنه الوصفيو وعلى عينة مكونة من ( )370مديراً جلمع البيانيتات الالزميتةو ونيتان ميتن
النتائ المت توصلت إليهيتا أن امليتديرين العيتامل بيتوزارات قبيتا

يت ة يتمتعيتون بدرجيتة عالييتة ميتن الايتدرات

الشخصيتيتيتية املبدعيتيتيتيتة واليتيتيتمت لتليتيتيتيتت يف البالقيتيتيتيتةو واملرونيتيتيتة الذهنييتيتيتيتةو واألصيتيتيتالةو وقبيتيتيتيتوو املخيتيتيتيتاطرةو
واةساسيتيتية للمشيتيتكالتو وأنيتيتأ توجيتيتد عالقيتيتة ذات دالليتيتة إةصيتيتائية ب يت الايتيتدرات الشخصيتيتية املبدعيتيتةو
ومستوى األداب الوظيفي للمديرين العامل يف الوزارات املبحوثة.
وقيتيتا الروسيتيتانو والعجليتيتوني 0202ع 28بدراسيتيتة نانيتيتت بعنيتيتوان " أثيتيتر رأل امليتيتاو الفكيتيتري يف
اإلبدا يف املصيتارف األردنييتة دراسيتة ميدانييتة"و وهيتدفت هيتذه الدراسيتة إىل الوقيتوف عليتى ميتدى االهتميتا
الذي توليأ املصارف األردنية ملوضو رأل املاو الفكريو وذلك من خالو جمموعة ميتن العملييتات واليتمت
لتليتيتت يف االسيتيتتابا و والصيتيتناعةو والتنشيتيتياعو وعالقيتيتة ذليتيتك بالايتيتدرات اإلبداعييتيتة ليتيتدى العيتيتامل و
وتكونت عينة الدراسة من ( )91رئيس قسم يعملون يف ( ).مصيتارفو ونيتان ميتن النتيتائ اليتمت توصيتلت
إليهيتيتا هيتيتذه الدراسيتيتة أن هنيتيتاك أثيتيتر لك يت ميتيتن عملييتيتة الصيتيتناعةو والتنشيتيتياو واحملافتيتيتة عليتيتى رأل امليتيتاو
الفكري على الادرات اإلبداعية للعيتامل  .ومل يكيتن هنيتاك عالقيتة بيت عملييتة االسيتتابا و واالهتميتا
بال بائن من جهةو وتنمية الادرات اإلبداعية لدى العامل من جهة اخرى.
وقا Camelo-Ordaz et al,2011ع 29بدراسة نانت بعنوان
The Influence of Human Resource Management on Knowledge Sharing and Innovation
in Spain: the Mediating Role of Affective Commitment
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وهيتيتيتدفت هيتيتيتذه الدراسيتيتيتة اىل فحيتيتيتص الكيفييتيتيتة اليتيتيتمت تسيتيتيتاهم فيهيتيتيتا ممارسيتيتيتات إدارة امليتيتيتوارد البشيتيتيترية يف
مشارنة املعرفةو و زيادة اإلبدا التنتيمي نتيجة الدور الذي تايتو بيتأ يف زييتادة االلتيت ا التنتيميتي ليتدى
العامل و وتكونت عينة الدراسة من العامل يف .8ع قسم ته وتبوير تعم يف ريترنات اسيتبانيةو
ونان من أهم النتائ المت توصلت إليها هذه الدراسة أن ممارسات إدارة املوارد البشيترية املسيتتخدمة يف
الشيتيترنات املبحوثيتيتة قيتيتد سيتيتاهمت يف زييتيتادة االلت يت ا التنتيميتيتي ليتيتدى العيتيتامل و األميتيتر اليتيتذي أثيتيتر بيتيتدوره
بشك إجيابي يف خلق املعرفة وتبادهلاو وبالتالي زيادة الادرات اإلبداعية للعيتامل و واإلبيتدا التنتيميتي
للمنتمات المت يعملون فيها.
وأجرى Saa-Perez & Diaz- Diaz,2011ع 30دراسة نانت بعنوان
Human Resource management and Innovation in the Canary Islands: an Ultra
Peripheral Region of the European Union".

وهدفت الدراسة إىل هلي أثيتر سياسيتات إدارة امليتوارد البشيترية عليتى عملييتة اإلبيتدا التنتيميتي يف
ج ر الكناريو وذلك من خالو هديد العوام الداخلية املرتببة بادارة املوارد البشرية والمت تيتؤثر عليتى
الادرة اإلبداعية للعامل

يف هذه اجل رو وجلمع البيانات فايتد مت توزييتع اسيتتبانة عليتى عينيتة مكونيتة ميتن

العيتيتامل يف ( )058ريتيترنة تعم يت يف ج يت ر الكنيتيتاريو ونيتيتان ميتيتن نتائجهيتيتا وجيتيتود أثيتيتر إجييتيتابي لاللت يت ا
املرتفع الذي تتمتع بأ إدارة املوارد البشرية حنو املنتمة عليتى زييتادة الايتدرة االبداعييتة للعيتامل و وتوصيتلت
الدراسيتيتة نيتيتيتذلك إىل أن وجيتيتود خبيتيتيتة راييتيتة إلدارة امليتيتيتوارد البشيتيترية يف الشيتيتيترنات املبحوثيتيتة قيتيتيتد أثيتيتيتر
بشك إجيابي على زيادة اإلبدا التنتيمي فيها.
وقا

Ling & Nasurdin,2010ع 31بدراسة نانت بعنوان

Human Resource Management Practices and Organizational Innovation: an Empirical
Study In Malaysia".

وهيتيتدفت الدراسيتيتة اىل فحيتيتص العالقيتيتة اليتيتمت تيتيتربا بيت نيت ميتيتن ممارسيتيتات إدارة امليتيتوارد البشيتيترية
واليتيتيتيتمت لتليتيتيتيتت يف االسيتيتيتيتتابا و واملكافيتيت يت ة والتعيتيتيتيتويضو وتاييتيتيتيتيم األدابو والتيتيتيتيتدري و وإدارة املسيتيتيتيتار
اليتوظيفيعو واإلبيتيتدا التنتيميتيتيو وقيتيتد مت مجيتع البيانيتيتات الالزميتيتة للدراسيتيتة ميتن خيتيتالو اسيتيتتبانة مت توزيعهيتيتا
على العامل يف  982ع ررنة صناعية تعميت يف مالي ييتاو وتوصيتلت إىل جمموعيتة ميتن النتيتائ منهيتا أن
هنيتاك عالقيتيتة إجيابييتيتة بيت نيت ميتيتن ممارسيتيتمت التيتيتدري وتاييتيم األدابو واالبيتيتدا التنتيميتيتيو يف ةيت مل
يكن هناك عالقة ب ن من ممارسمت االستابا و ونتا املكاف ة والتعويضو واإلبيتدا التنتيميتي
يف الشرنات قيد الدراسة.
 -5ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة:

من خالو االطال على الدراسات الساباة مل يلحظ الباةتون وجود أي دراسة عربييتةو أو أجنبييتة
ةاولت قيال أثر ممارسيتات إدارة امليتوارد البشيترية عليتى الايتدرات اإلبداعييتة للعيتامل و ف ليت الدراسيتات
نانيتت تبحيته يف أثيتر هيتيتذه املمارسيتات عليتى اإلبيتدا التنتيميتيتيو واألداب اليتوظيفيو ومل تتعيتر

أي منهيتيتا

لاييتيتال األثيتيتر املباريتيتر هليتيتذه املمارسيتيتات عليتيتى ميتيتا يسيتيتمى بالايتيتدرات اإلبداعييتيتة واليتيتمت تتمت يت يف األصيتيتالةو
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واملرونة الفكرييتةو والبالقيتة الفكرييتةو واةساسيتية للمشيتكالتو وقبيتوو املخيتاطرة و ريهيتا ميتن هيتذه
الادرات.
ثالثاً :عرض ومناقشة النتائج

سيتم يف هذا اجل ب من الدراسة عر

وهلي للبيانات المت مت اةصوو عليها من خالو أداة

الدراسة المت مت توزيعها على العينة املدروسة نما يلي
 -0اخلصائص الدميوغرافية والوظيفية لعينة الدراسة:
أ -توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس

توز أفراد عينة الدراسة ةس متغري اجلنس نما هو موضح يف اجلدوو.
جدوو

يب

توزيع أفراد عينة الدراسة ةس متغري اجلنس
املستويات
ذنر

التكرار

النسبة امل وية

51

64.1%

أنتى

4.

35.9%

اجملمو

87

%022

اجلدوو أعاله أن تكرارات الذنور بلغت ( )51بنسبة م وية ()%9280و بينما نانت

تكرارات اإلنات ( )4.بنسبة م وية (.)%358.
 توزيع أفراد العينة ةس متغري الف ة العمريةتوز أفراد عينة الدراسة ةس متغري الف ة العمرية نما هو موضح يف اجلدوو رقم (8)4
توزيع أفراد عينة الدراسة ةس متغري الف ة العمرية

جدوو
املستويات
أق من سنة

التكرار

النسبة امل وية

32

43.6%

اىل أق من

08

21.8%

اىل أق من

40

26.9%

9

7.7%

87

%022

أنتر من

سنة

اجملمو

يب اجلدوو رقم ( )2أن تكرارات الف ة العمرية أق من  30سنةع بلغت ( )32بنسبة م وية ()%2389و
ونانت تكرارات الف ة العمرية  -30أق من 21ع 08ع بنسبة م وية ()%408.و وبلغت تكرارات
الف ة العمرية  -21أق من 51ع 40ع بنسبة م وية ()%498.و بينما نانت تكرارات الف ة العمرية
أنتر من  51سنةع ( )9بنسبة م وية (.)%888
د -توزيع أفراد العينة حسب متغري املؤهل العلمي:

توز أفراد عينة الدراسة ةس متغري املؤه العلميو نما هو موضح يف اجلدوو رقم (.)3
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توزيع أفراد عينة الدراسة ةس متغري املؤه العلمي

جدوو
املستويات

التكرار

النسبة امل وية

ثانوية فما دون

8

9.0%

دبلو نلية جمتمع

0.

24.4%

بكالوريول

22

56.4%

دراسات عليا

.

10.3%

اجملمو

87

%022

يب اجلدوو رقم ( )3أن تكرارات املؤه العلمي ثانوية فما دونع بلغت ( )8بنسبة م وية ()%.81و
ونانت تكرارات املؤه العلمي دبلو نلية جمتمعع ( )0.بنسبة م وية ()%4282و وبلغت تكرارات
املؤه العلمي بكالوريولع ( )22بنسبة م وية ()%5982وبينما نانت تكرارات املؤه العلمي
دراسات علياع ( ).بنسبة م وية (.)%0183
هـ-توزيع أفراد العينة حسب متغري املسمى الوظيفي:

توز أفراد عينة الدراسة ةس متغري املسمى الوظيفيو نما هو موضح يف اجلدوو رقم (.)4
جدوو

يب

توزيع أفراد عينة الدراسة ةس متغري املسمى الوظيفي

املستويات
مدير

التكرار

النسبة امل وية

9

7.7%

مساعد مدير

9

7.7%

رئيس قسم

03

16.7%

موظ

53

67.9%

اجملمو

87

%100

اجلدوو رقم ( )4أن تكرارات ذوي املسمى الوظيفي مديرع بلغت ( )9بنسبة م وية

()%888و ونانت تكرارات ذوي املسمى الوظيفي مساعد مديرع ( )9بنسبة م وية ()%888و وبلغت
تكرارات ذوي املسمى الوظيفي رئيس قسمع ( )03بنسبة م وية ()%0988و بينما نانت تكرارات
ذوي املسمى الوظيفي موظ ع ( )53بنسبة م وية (.)%988.
و -توزيع أفراد العينة حسب متغري عدد سنوات اخلربة:

توز أفراد عينة ال دراسة ةس متغري عدد سنوات اخلربة نما هو موضح يف اجلدوو رقم (.)5
جدوو

توزيع أفراد عينة الدراسة ةس متغري اخلربة

املستويات
أق من سنوات

التكرار

النسبة امل وية

34

41.0%

سنوات

43

29.5%

43

29.5%

87

%100

من
أنتر من

سنوات

اجملمو

يب اجلدوو رقم ( )5أن تكرارات ذوي اخلربة أق من  5سنواتع بلغت ( )34بنسبة م وية ()%2081و
ونانت تكرارات ذوي اخلربة من  10-5سنواتع ( )43بنسبة م وية ()%4.85و بينما بلغت تكرارات
ذوي اخلربة أنتر من  01سنةع ( )43بنسبة م وية (.)%4.85
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 -4عرض النتائج وفقاً لإلجابة على أسئلة الدراسة:

ولإلجابة على أس لة الدراسة فاد مت استخرا املتوسبات اةسابيةو واالحنرافات املعيارية
ملدى موافاة أفراد عينة الدراسة على الفارات املتعلاة باألبعاد المت تعكس املتغري املستا و والمت
يت منها اجل ب التاني من استبانة الدراسةو ونذلك مت استخرا املتوسبات اةسابيةو واالحنرافات
املعيارية ملدى موافاة أفراد عينة الدراسة على الفارات املتعلاة باملتغري التابعو والمت يت منها اجل ب
التاني من استبانة الدراسةو وأعتمد الباةتون على املايال التالي لتحديد األهمية النسبية للمتوسا
اةسابية إلجابات األفراد املبحوث على فارات االستبانة
أ – املتوسا اةسابي الذي ت اوح قيمتأ ب  2.50 -0يعكس درجة موافاة منخف ة.
 املتوسا اةسابي الذي ت اوح قيمتأ ب  3851-2.51يعكس درجة موافاة متوسبة. املتوسا اةسابي الذي ت اوح قيمتأ ب  5-3850يعكس درجة موافاة عالية. 0-0ما مستوى قيام إدا رات املوارد البشرية العاملة يف البنوك التجارية مبمارسة كل من وظيفة االسـتقاا ،واالختيـار
والتعيني والتدريب والتحفيز بالصورة املالوبة ؟

ولإلجابة على هذا السؤاو مت ةسا املتوسبات اةسابيةو واإلحنرافات املعيارية إلجابيتات أفيتراد عينيتة
الدراسيتيتة عليتيتى الفايتيترات املتعلايتيتة بابعيتيتاد ممارسيتيتات إدارة امليتيتوارد البشيتيترية املسيتيتتخدمة يف البنيتيتوك التجارييتيتة
االردنييتيتةو واليتيتمت لتليتيتت يف ممارسيتيتة اإلسيتيتتابا و واإلختييتيتارو والتعيتيتي و وممارسيتيتة التيتيتدري و وممارسيتيتة
التحفي املستخدمةو ةيه نانت هذه املتوسبات اةسابيةو واإلحنرافات املعيارية نما هيتي موضيتحة
يف اجلداوو التالية.
0-0-4البُعد األول :ممارسة االستقاا ،واالختيار والتعيني:
جدوو

املتوسبات اةسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على بُعد ممارسة االستابا واالختيار والتعي
املستخدمة يف البنوك التجارية االردنية مرتبة تنازلياً
املتوسا

االحنراف

درجة

اةسابي*

املعياري

املوافاة

3.99

.86

مرتفعة

2

يتمتع الاائمون بعملية االختبار والتعي يف البنك بالكفابة والن اهة.

3.74

.96

مرتفعة

4

تتم عملية اال ستابا يف البنك بعد الايا بعملية هلي الوظائ .

3.73

.99

مرتفعة

3.47

1.10

متوسبة

3.04

0.91

متوسبة

385.

182.

مرتفعة

رقم الفارة
0

3
5

الفارات
ياو البنك باجراب دراسات مسباة ودقياة للمصادر المت حيص من خالهلا
على ةاجتأ من املوارد البشرية.

يوفر البنك للمتادم لشغ الوظائ لديأ الفرصة للتحاق من أن الوظائ
الشا رة تناس استعداداتهمو وطموةاتهم,
يتيح لي البنك ةرية اختيار جماو العم الذي يناس اهتماماتي بشك
أنرب.
البُعد نك

* الدرجة العتمى من

ع

ييتيتب اجليتيتدوو ( )6أن الفايتيترة رقيتيتم ( )0واليتيتمت نصيتيتت عليتيتى " يايتيتو البنيتيتك بيتيتاجراب دراسيتيتات مسيتيتباة ودقيايتيتة
للمصيتيتادر اليتيتمت حيصيت ميتيتن خالهليتيتا عليتيتى ةاجتيتيتأ ميتيتن امليتيتوارد البشيتيترية" قيتيتد أةتليتيتت املرتبيتيتة األوىل مبتوسيتيتا
ةسابي ( )38..واحنراف معياري ()18.9و وجيتابت الفايترة رقيتم ( )2واليتمت نيتان نصيتها "يتمتيتع الايتائمون
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بعملية اال ختبار والتعي يف البنك بالكفابة والن اهة" باملرتبة التانية مبتوسا ةسيتابي ( )3882واحنيتراف
معياري ()18.9و بينما اةتلت الفارة رقم ( )5والمت نصت على "يتيح لي البنك ةرية اختيار جميتاو العميت
اليتيتذي يناس يت اهتماميتيتاتي بشيتيتك أنيتيترب" املرتبيتيتة األخيتيترية مبتوسيتيتا ةسيتيتابي ( )3812واحنيتيتراف معييتيتاري
()18.0و وقد بلغ املتوسا اةسابي لتاديرات أفراد العينة على البُعد نك ( )385.واحنيتراف معييتاري
()182.و وهو يااب درجة موافاة مرتفعة.
 4- 0-4البُعد الثاني :ممارسة التدريب

ومت ةسيتيتا املتوسيتيتبات اةسيتيتابيةو واالحنرافيتيتات املعيارييتيتة إلجابيتيتات أفيتيتراد عينيتيتة الدراسيتيتة عليتيتى
فارات البُعد املتعلق مبمارسة التدري املستخدمة يف البنوك التجارية االردنييتةو ةييته نانيتت نميتا هيتي
موضحة يف اجلدوو رقم ع.
جدوو

املتوسبات اةسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على بُعد ممارسة التدري املستخدمة يف البنوك
التجارية االردنية مرتبة تنازلياً
املتوسا

االحنراف

درجة

اةسابي*

املعياري

املوافاة

4.06

.96

مرتفعة

4.04

.89

مرتفعة

8

يتبع البنك أسالي تدريبية متنوعة تستتري التفكري اإلبداعي.

3.79

.99

مرتفعة

.

يتم األخذ بآراب العامل ةوو الدورات التدريبية المت ينوي البنك عادها.

3.60

1.15

مرتفعة

3.37

.97

متوسبة

3.77

0.49

مرتفعة

رقم الفارة
.
9

01

الفارات
يعاد البنك دورات تدريبية للموظف اجلدد لكنهم من أداب أعماهلم ببرق
إبداعية.
يعاد البنك دورات تدريبية لكنين من انتسا خربات جديدة ومعارف
ةديتة.

يتم متابعة املوظف بعد انهائهم التدري للت ند من تببيق ما انتسبوه
من معارف يف أعماهلم.

البُعد نك
* الدرجة العتمى من

ع

ييتب اجليتدوو ( )7أن الفايترة رقيتم ( ).واليتمت نصيتت عليتى " يعايتد البنيتك دورات تدريبييتة للميتوظف اجليتدد
لكنهم من أداب أعميتاهلم ببيترق إبداعييتة" قيتد أةتليتت املرتبيتة األوىل مبتوسيتا ةسيتابي ( )2819واحنيتراف
معياري ()18.9و وجابت الفارة رقيتم ( )9واليتمت نيتان نصيتها " يعايتد البنيتك دورات تدريبييتة لكيتنين ميتن
ا نتسيتيتا خيتيتربات جدييتيتدة ومعيتيتارف ةديتيتيتة" باملرتبيتيتة التانييتيتة مبتوسيتيتا ةسيتيتابي ( )2812واحنيتيتراف معييتيتاري
()18..و بينميتيتا أةتليتيتت الفايتيترة رقيتيتم ( )01واليتيتمت نصيتيتت عليتيتى "ييتيتتم متابعيتيتة امليتيتوظف بعيتيتد انهيتيتائهم التيتيتدري
للت نيتيتد ميتيتن تببييتيتق ميتيتا انتسيتيتبوه ميتيتن معيتيتارف يف أعميتيتاهلم" املرتبيتيتة األخيتيترية مبتوسيتيتا ةسيتيتابي ()3838
واحنراف معياري ()18.8و وقد بلغ املتوسا اةسابي لتاديرات أفراد العينة على البُعيتد نكيت ()3888

واحنراف معياري ()182.و وهو يااب درجة موافاة مرتفعيتةو مميتا يعيتين أن ممارسيتة التيتدري املسيتتخدمة
يف البنوك حم الدراسة هلا دور نبري يف انتشاف وتبوير الادرات اإلبداعية للعامل فيها.
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 3-0-4البُعد الثالث :ممارسة التحفيز

مت ةسيتيتا املتوسيتيتبات اةسيتيتابيةو واالحنرافيتيتات املعيارييتيتة إلجابيتيتات أفيتيتراد عينيتيتة الدراسيتيتة عليتيتى الفايتيترات
املتعلاة مبمارسة التحفي املستخدمة يف البنوك التجارييتة األردنييتةو ةييته نانيتت نميتا هيتي موضيتحة يف
اجلدوو رقم
جدوو

ع.

املتوسبات اةسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على بُعد سياسة التحفي املستخدمة يف البنوك
التجارية االردنية مرتبة تنازلياً
املتوسا

االحنراف

درجة

اةسابي*

املعياري

املوافاة

3.88

1.06

مرتفعة

3.53

1.15

مرتفعة

05

يشجع البنك على املبادرة يف تاديم أفكار جديدة تسهم يف ة املشكالت.

3.46

1.04

متوسبة

04

مينح البنك روات عالية للموظف الذين يتمي ون بادرات إبداعية.

3.13

1.19

متوسبة

2.96

1.25

متوسبة

383.

1895

متوسبة

الفارات

رقم الفارة

لنح اةواف للموظف يف البنك بشك متاار وبغض النتر عن لي

02

اجلهد الذي ميكن أن يبذلأ الفرد يف عملأ.
أةص على نت ركر وتادير عند بذلي جلهود متمي ة تسهم يف تبوير

00

العم .

يتم ترقيمت بشك استتنائي عند قيامي بتاديم أفكار إبداعية تسهم يف

03

هس العم .

البُعد نك
* الدرجة العتمى من

ييتب

ع

اجليتيتدوو ع أن الفايتيترة رقيتيتم

ع واليتيتمت نصيتيتت عليتيتى " ليتيتنح اةيتيتواف للميتيتوظف يف البنيتيتك

بشك متاار و وبغض النتر عن لي اجلهد الذي ميكن أن يبذلأ الفرد يف عملأ" قيتد أةتليتت املرتبيتة
األوىل مبتوسيتيتا ةسيتيتابي

ع واحنيتيتراف معييتيتاري

عو وجيتيتابت الفايتيترة رقيتيتم

ع واليتيتمت نيتيتان

نصيتها "أةصيت عليتيتى نتيت ريتكرو وتايتيتدير عنيتيتد بيتذلي جلهيتيتود متمييت ة تسيتهم يف تبيتيتوير العميت " باملرتبيتة
التانية مبتوسا ةسابي

عو بينما أةتلت الفارة رقيتم

ع واحنراف معياري

ع واليتمت نصيتت

على "يتم ترقيمت بشك ا ستتنائي عند قييتامي بتايتديم أفكيتار إبداعييتة تسيتهم يف هسيت العميت " املرتبيتة
األخيتيترية مبتوسيتيتا ةسيتيتابي
أفراد العينة على البُعد نك

ع واحنيتيتراف معييتيتاري
ع واحنراف معياري

عو وقيتيتد بليتيتغ املتوسيتيتا اةسيتيتابي لتايتيتديرات
عو وهو ياابيت درجيتة موافايتة متوسيتبةو

وهيتيتو األميتيتر اليتيتذي يعيتيتين أن ممارسيتيتة التحفي يت املسيتيتتخدمة يف البنيتيتوك قييتيتد الدراسيتيتة الزاليتيتت دون املسيتيتتوى
املبلو مما ياليت ميتن اليتدور اليتذي ميكيتن أن تلعبيتأ يف انتشيتافو وتع ييت الايتدرات اإلبداعييتة للعيتامل
فيهاو األمر الذي يعين ضرورة زيادة اهتما هذه البنوك بهذه املمارسة وزيادة فعاليتها.
 4-4مستوى توفر القدرات اإلبداعية لدى العاملني يف البنوك التجارية األردنية

السؤاو التاني ما مستوى توفر الادرات اإلبداعية لدى العامل يف البنوك التجارية األردنية ؟
ولإلجابة على هذا السؤاو مت ةسا املتوسبات اةسيتابية واالحنرافيتات املعيارييتة إلجابيتات أفيتراد العينيتة
على الفارات املتعلاة بابعاد الادرات اإلبداعية لألفراد العامل و ةيه نانت على النحو التالي
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 0- 4-4البُعد األول :األصالة

مت ةسا املتوسبات اةسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسيتة عليتى فايترات
هذا البُعدو ةيه نانت نما هي موضحة يف اجلدوو رقم
جدوو

ع.

املتوسبات اةسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على بُعد األصالة مرتبة تنازلياً
املتوسا

االحنراف

درجة

اةسابي*

املعياري

املوافاة

3.92

.83

مرتفعة

3.91

.87

مرتفعة

2

أسعى إىل تاديم بدائ فريدة يف جماو عملي إلختاذ الارارات الصائبة.

3.78

.92

مرتفعة

0

أسعى إىل تاديم أفكار جديدة يف جماو العم الذي أقو بأ.

3.76

1.00

مرتفعة

3.41

1.16

متوسبة

3889

1853

مرتفعة

الفارات

رقم الفارة

ا بتعد عن األفكار المت قدمها زمالئي ساباا عند ة أي مشكلة جديدة

4

تواجهين أثناب أدائي لعملي.
أةاوو تببيق طرق وأسالي جديدة ملواجهة أي موق متري يواجهين أثناب

3

ت ديمت لعملي.

أةاوو دراسة املشكالت المت تواجهين يف عملي بعمق قب وضع اةلوو

5

الالزمة هلا.
البُعد نك

* الدرجة العتمى من

يب

اجلدوو

ع

ع أن الفارة رقم

ع والمت نصت على "أبتعيتد عيتن األفكيتار اليتمت قيتدمها زمالئيتي

سيتيتاباا عنيتيتد ة يت أي مشيتيتكلة جدييتيتدة تيتيتواجهين أثنيتيتاب أدائيتيتي لعمليتيتي" قيتيتد أةتليتيتت املرتبيتيتة األوىل مبتوسيتيتا
ع واحنراف معياري

ةسابي

عو وجابت الفارة رقيتم

ع واليتمت نيتان نصيتها " أةيتاوو تببييتق

طيتيترق وأسيتيتالي جدييتيتدة ملواجهيتيتة أي موق يت ميتيتتري ييتيتواجهين أثنيتيتاب ت يت ديمت لعمليتيتي" باملرتبيتيتة التانييتيتة مبتوسيتيتا
ع وإحنيتيتراف معييتيتاري

ةسيتيتابي

ع واليتيتمت نص يتت عليتيتى "أةيتيتاوو

عو بينميتيتا أةتليتيتت الفايتيترة رقيتيتم

دراسة املشكالت المت تواجهين يف عملي بعمق قب وضيتع اةليتوو الالزميتة هليتا" املرتبيتة األخيترية مبتوسيتا
ع واحنراف معياري

ةسابي
البُعد نك

عو وقد بلغ املتوسا اةسابي لتاديرات أفراد العينة عليتى هيتذا
عو وهو يااب تادير درجة موافاة مرتفعة.

ع واحنراف معياري

 4- 4-4البُعد الثاني :الاالقة الفكرية:

مت ةسيتيتا املتوسيتيتبات اةسيتيتابية واالحنرافيتيتات املعيارييتيتة إلجابيتيتات أفيتيتراد عينيتيتة الدراسيتيتة عليتيتى
فارات هذا البُعدو ةيه نانت نما هي موضحة يف اجلدوو رقم
ويب اجلدوو املوالي أن الفارة رقم

ع.

ع والمت نصت على " لدي الادرة على طيترح ميتا جييتوو يف

خيتيتاطري ميتيتن أفكيتيتار ببالقيتيتة وصيتيتيا تها بشيتيتك دقييتيتق وم ابيتيتا" قيتيتد أةتليتيتت املرتبيتيتة األوىل مبتوسيتيتا
ةسيتيتابي

ع واحنيتيتراف معييتيتاري

عو وجيتيتابت الفايتيترة رقيتيتم

ع واليتيتمت نيتيتان نصيتيتها "ال اجيتيتد اي

صيتيتعوبة يف تايتيتديم اةليتيتوو اليتيتمت لكيتيتنين ميتيتن ة يت مشيتيتكالت العم يت بسيتيترعة" باملرتب يتة التانييتيتة مبتوسيتيتا
ةسيتيتابي

ع واحنيتيتراف معييتيتاري

عو بينميتيتا أةتليتيتت الفايتيترة رقيتيتم

ع واليتيتمت نصيتيتت عليتيتى "أمتليتيتك

الايتيتدرة عليتيتى ة يت املشيتيتكالت واختيتيتاذ الايتيترارات املتعلايتيتة بعمليتيتي ميتيتن خيتيتالو طيتيترح اة يت بشيتيتك رسيتيتومات
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توضيتيتيحية" املرتبيتيتة األخيتيترية مبتوسيتيتا ةسيتيتابي

ع واحنيتيتراف معييتيتاري

اةسيتيتابي لتايتيتديرات أفيتيتراد العينيتيتة عليتيتى البُعيتيتد نك يت

عو وقيتيتد بليتيتغ املتوسيتيتيتا
عو وهيتيتو يااب يت

ع واحنيتيتراف معييتيتاري

تادير درجة موافاة مرتفعة.
املتوسبات اةسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على بُعد البالقة الفكرية مرتبة تنازلياً

جدوو
رقم الفارة
01
8
9
.
.

الفارات

املتوسا

االحنراف

درجة

اةسابي*

املعياري

املوافاة

لدي الادرة على طرح ما جيوو يف خاطري من أفكار ببالقة وصيا تها

مرتفعة

بشك دقيق وم ابا.
ال أجد إي صعوبة يف تاديم اةلوو المت لكنين من ة مشكالت

مرتفعة

العم بسرعة.
أمتلك الادرة على طرح عدد نبري من األفكار اإلبداعية خالو ف ة
زمنية قصرية.
أسعى إىل تاديم أفكار تتمي بالتنو ة املشكالت المت أواجهها أثناب
أداب عملي.
أمتلك الادرة على ة املشكالت وإختاذ الارارات املتعلاة بعملي من
خالو طرح اة بشك رسومات توضيحية.
البعد نك

* الدرجة العتمى من

3.85

.87

مرتفعة

3.73

.88

مرتفعة

3.60

1.00

مرتفعة

38.4

.58

مرتفعة

ع

 3-4-4البُعد الثالث :احلساسية للمشكالت

مت ةسا املتوسبات اةسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسيتة عليتى فايترات
هذا البُعدو ةيه نانت نما هي موضحة يف اجلدوو رقم
جدوو

ع.

املتوسبات اةسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على بُعد اةساسية للمشكالت مرتبة تنازلياً

رقم

مستويات

املتوسا

االحنراف

اةسابي*

املعياري

04

أنون مستعداً ملواجهة أي مواق جديدة قد هدت فجاة يف بي ة العم .

4.00

.81

مرتفعة

03

أةرص على لفت انتباه زمالئي إىل إي تاصري أو مشكالت تتهر يف العم .

3.96

.84

مرتفعة

00

االةظ وبشك سريع وجود أي مشكالتو أو مواطن ضع يف بي ة العم .

3.95

.90

مرتفعة

3.95

1.02

مرتفعة

3.87

.89

مرتفعة

3.95

.51

مرتفع

الفارات

الفارة

02
05

أةرص على املساعدة يف وضع خبا مسباة ملواجهة ما قد يستجد من مواق
يف بي ة عملي.
أتوقع األةدات مبا يتوفر لدي من معلومات وخربات ساباة.

البُعد نك
* الدرجة العتمى من

يب اجلدوو

اإلبداعية

ع

ع أن الفارة رقيتم

ع واليتمت نصيتت عليتى " أنيتون مسيتتعدا ملواجهيتة أي مواقيت

جدي يتدة قيتيتد هيتيتدت فج يت ة يف بي يتيتة العم يت " قيتيتد أةتليتيتت املرتبيتيتة األوىل مبتوسيتيتا ةسيتيتابي
معياري

الادرات

عو وجابت الفارة رقم

ع واحنيتيتراف

ع والمت نان نصيتها " أةيترص عليتى لفيتت انتبيتاه زمالئيتي إىل أي

تاصيتيتريو أو مشيتيتكالت تتهيتيتر يف العم يت " باملرتب يتة التانييتيتة مبتوسيتيتا ةسيتيتابي
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ع والمت نصت على " أتوقع اإلةدات مبيتا يتيتوفر ليتدي ميتن معلوميتات

عو بينما أةتلت الفارة رقم

وخربات ساباة" املرتبة األخرية مبتوسيتا ةسيتابي

ع واحنيتراف معييتاري

اةسيتيتابي لتايتيتديرات أفيتيتراد العينيتيتة عليتيتى البُعيتيتد نك يت

عو وقيتد بليتغ املتوسيتا

ع واحنيتيتراف معييتيتاري

عو وه يتو يااب يت

درجة موافاة مرتفعة.
 3ملخص نتائج أسئلة الدراسة:

لتعرف على مستوى قيا البنيتوك التجارييتة األردنييتة مبمارسيتات إدارة امليتوارد البشيتريةو ومسيتتوى
اميتيتتالك األفيتيتراد العيتيتامل فيهيتيتا للايتيتدرات اإلبداعييتيتة فايتيتد مت ةسيتيتا املتوسيتيتبات اةسيتيتابية واالحنرافيتيتات
املعيارية إلجابات هؤالب األفراد على أبعاد نيت ميتن امليتتغري املسيتتا وامليتتغري التيتابعو ةييته نانيتت نميتا
هي موضحة يف اجلدوو رقم
جدوو

ع.

عو واجلدوو رقم

املتوسبات اةسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد قيا البنوك التجارية األردنية
مبمارسات إدارة املوارد البشرية بالصورة املبلوبة مرتبة تنازلياً
رقم البُعد
4
0
3

الرتبة
0
4
3

* الدرجة العتمى من

األبعاد

التدري
االستابا واالختيار والتعي
التحفي
األبعاد نك
ع

ييتيتب اجليتيتدوو رقيتيتم
ةسابي

املتوسا
3.77
اةسابي*
3.59
3.39
3.58

االحنراف
0.49
املعياري
0.48
0.65
0.54

درجة املوافاة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

ع أن ال ُبعيتيتد املتعليتيتق مبمارسيتيتة التيتيتدري قيتيتد أةت يت املرتبيتيتة األوىل مبتوسيتيتا
 .عو وجاب البُعد املتعليتق مبمارسيتة االسيتتابا واالختييتار والتعيتي

 .ع واحنراف معياري

 .ع واحنيتيتراف معييتيتاري

يف املرتبيتيتة التانييتيتة مبتوسيتيتا ةسيتيتابي

التحفييتيت يف املرتبيتيتة األخيتيترية مبتوسيتيتيتا ةسيتيتابي

 .عو وجيتيتاب ال ُبعيتيتد املتعليتيتق مبمارسيتيتة

 .ع واحنيتيتراف معييتيتيتاري

اةسابي إلجابات أفراد العينة على األبعاد نك

 .عو وقيتيتد بليتيتغ املتوسيتيتيتا
عو وبدرجيتة موافايتة

 .ع بيتاحنراف معييتاري

مرتفعةو مما يعين أن البنوك التجارية األردنييتة تايتو مبمارسيتات إدارة امليتوارد البشيترية بالصيتورة املبلوبيتةو
وهيتيتيتو االميتيتيتر اليتيتيتذي قيتيتيتد يعيتيت ى اىل اهتميتيتيتا هيتيتيتذه البنيتيتيتوك مبمارسيتيتيتات إدارة امليتيتيتوارد البشيتيتيتريةو نيتيتيتون هيتيتيتذه
املمارسات هي المت لكنها من اةصيتوو عليتى العنصيتر البشيتري الكفيتؤ واملؤهيت اليتذي ميتليتك الايتدرات
واملهارات المت تساعده ا على تاديم خدماتها ل بائنهيتا بشيتك ابيتداعي جتعليتها قيتادرة عليتى هاييتق املييت ة
التنافسية يف البي ة المت تعم فيها.
جدوو

املتوسبات اةسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة على أبعاد انتشاف وتبوير الادرات
االبداعية لألفراد العامل مرتبة تنازلياً

الرتبة
0
4
3

رقم
البُ3عد
4
0

املتوسا
3.95
اةسابي*
38.4
3889
3.84

األبعاد

اةساسية للمشكالت
البالقة الفكرية
االصالة
األبعاد نك
* الد رجة العتمى من ع
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االحنراف
.51
املعياري
.58
1853
.40

درجة املوافاة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
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يب

اجلدوو رقم

ع أن "بُعد اةساسية للمشكالت" قد أةت املرتبة األوىل مبتوسا

ةسابي

ع واحنراف معياري

عو وجاب "بُعد البالقة الفكرية" يف املرتبة التانية مبتوسا

ةسابي

ع واحنراف معياري

عو وجاب "بُعد االصالة" يف املرتبة األخرية مبتوسا ةسابي

ع واحنراف معياري
نك

عو وقد بلغ املتوسا اةسابي إلجابات أفراد العينة على األبعاد

ع باحنراف معياري

عو مما يعين امتالك األفراد العامل

يف البنوك التجارية

األردنية للادرات اإلبداعية املبلوبة بدرجة نبريةو وهو األمر الذي قد يعود سببأ ونما يرى الباةتون
إىل نفابة ممارسات إدارة املوارد البشرية املستخدمة يف البنوك المت يعم فيها هؤالب األفرادو وهو ما
يؤنده أذا مت استتناب ممارسة التحفي املتوسبات اةسابية الكلية المت تعكس إجابات أفراد عينة
الدراسة على نفابة ن

من ممارسة االستابا و واالختيارو والتعي و وممارسة التدري

املستخدمة يف البنوك التجارية األردنيةو واتفات هذه النتيجة مع ما توصلت إليأ دراسة تر
والعجلةو

ع والمت اظهرت أن املديرين العامل

بوزارات قبا

ة يتمتعون بدرجة عالية من

الادرات الشخصية املبدعة والمت لتلت يف البالقةو واملرونة الذهنيةو واألصالةو وقبوو املخاطرةو
واةساسية للمشكالت.
 -2اختبار فرضيات الدراسة:

يت من هذا اجل ب النتائ اخلاصة با ختبار فرضيات الدراسةو والمت تتعلق ب ثر ممارسات
إدارة املوارد البشرية املستخدمة يف البنوك التجارية األردنية على انتشافو وتبوير الادرات اإلبداعية
لألفراد العامل فيها.
1-4الفرضية الرئيسية "ال يوجد أثر ذو داللة إةصائية عند مستوى الداللة

≤ αع ملمارسات

إدارة املوارد البشرية املستخدمة يف البنوك التجارية األردنية يف انتشافو وتبوير الادرات اإلبداعية
لألفراد العامل فيها" .والخ تبار هذه الفرضية ف نأ سيتم بداية اختبار الفرضيات الفرعية المت انبتات
عنهاو ومن ثم سيتم اختبار الفرضية الرئيسيةو ونانت نتائ اختبار الفرضيات الفرعيةو والفرضية
الرئيسية نما يلي
 1-1-4الفرضية الفرعية األوىل " ال يوجد أثر ذو داللة إةصائية عند مسيتتوى الدالليتة

≤ αع

ملمارسيتة االسيتتابا و واال ختييتيتارو والتعيتي املسيتتخدمة يف البنيتيتوك التجارييتة األردنييتة يف انتشيتيتاف
وتبيتوير الايتدرات اإلبداعييتة لألفيتراد العيتامل فيهيتا " .والختبيتار هيتذه الفرضيتية مت اسيتتخدا اختبيتار
االحندار البسيا الذي نانت نتائجأ نما هو موضح يف اجلدوو رقم 14ع.

يتيتب أن هنيتاك عالقيتة ا رتباطييتة إجيابييتة قوييتة ذات دالليتة إةصيتائية عنيتد مسيتتوى الدالليتة

≤ α

ع بيت تايتيتديرات أفيتيتراد العينيتيتة عليتيتى بُعيتيتد ممارسيتيتة االسيتيتتابا و واالختييتيتارو والتعيتيتي املسيتيتتخدمة يف
البنيتيتوك التجارييتيتة األردنييتيتةو وتايتيتديراتهم عليتيتى جميتيتاو انتشيتيتافو وتبيتيتوير الايتيتدرات اإلبداعييتيتة لألفيتيتراد
العامل فيهاو ومن خيتالو قيميتة معاميت التحدييتد R squareع يتيتب أن ممارسيتة االسيتتابا واالختييتار
والتعي تفسر ما نسبتأ

%ع من التباين اةاص يف انتشافو وتبيتوير الايتدرات اإلبداعييتة لألفيتراد

العامل يف البنوك التجارية األردنيةو ونتراً ألن قيمة  Fع تساوي
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≤ αع ملمارسيتيتة االسيتيتتابا و

مميتيتا يعيتيتين وجيتيتود أثيتيتر ذو دالليتيتة إةصيتيتائية عنيتيتد مسيتيتتوى الدالليتيتة

واالختيارو والتعي املستخدمة يف البنوك املدروسيتة يف انتشيتافو وتبيتوير الايتدرات اإلبداعييتة لألفيتراد
العامل فيها فانأ يتم رفيتض الفرضيتية الصيتفرية اليتمت تيتنص عليتى " ال يوجيتد أثيتر ذو دالليتة إةصيتائية عنيتد
≤ αع ملمارسة االسيتتابا و واالختييتارو والتعيتي املسيتتخدمة يف البنيتوك التجارييتة

مستوى الداللة

األردنية يف انتشاف وتبوير الادرات اإلبداعية لألفراد العامل فيها "و واختلفيتت هيتذه النتيجيتة ميتع ميتا
ع واليتمت اظهيترت ب نيتأ مل يكيتن هنيتاك عالقيتة بيت عملييتة

توصلت اليأ دراسة الروسان والعجلونيو

االستابا و واال هتما بال بائن من جهةو وتنمية الادرات اإلبداعية لدى العامل من جهة اخرى.
نتائ اختبار االحندار البسيا ألثر ممارسة االستابا واال ختيار والتعي املستخدمة يف البنوك التجارية األردنية على

جدوو

انتشاف وتبوير الادرات اإلبداعية لألفراد العامل فيها
االرتباط

ال بُعد االوو

Rع

الاوة

قيمة بيتا

التفسريية

قيمة

βع

0

Rع

ع

مستوى الداللة

ممارسيتيتيتيتة االسيتيتيتيتتابا واالخت ييتيتيتيتار

الارار

رفض الفرضية

والتعي
≤ αع

* ذات داللة إةصائية عند مستوى الداللة اإلةصائية

 2-1-4الفرضية الفرعية التانية " ال يوجد اثر ذو داللة إةصائية عنيتد مسيتتوى الدالليتة

≤ αع

ملمارسة التدري املستخدمة يف البنيتوك التجارييتة األردنييتة يف ا نتشيتاف وتبيتوير الايتدرات اإلبداعييتة
لألفراد العامل فيهيتا" .والختبيتار هيتذه الفرضيتية مت اسيتتخدا اختبيتار االحنيتدار البسيتيا اليتذي نانيتت
نتائجأ نما هو موضح يف اجلدوو رقم 15ع.
نتائ اختبار االحندار البسيا ألثر ممارسة التدري املستخدمة يف البنوك التجارية األردنية على انتشاف وتبوير

جدوو

الادرات اإلبداعية لألفراد العامل فيها
البُعد التاني
ممارسة التدري

R

R0

قيمة بيتا βع

0.673

0.452

0.667

* ذات داللة إةصائية عند مستوى الداللة اإلةصائية

ييتيتب اجليتيتدوو
الدالليتيتة

ع

مستوى الداللة

الارار

*20227

رفض الفرضية

3.665

≤ αع

ع أن هنيتيتاك عالقيتيتة ارتبيتيتاط إجيابييتيتة قوييتيتة ذات دالليتيتة إةصيتيتائية عنيتيتد مسيتيتتوى

≤ αع ب يت تايتيتديرات أفيتيتراد العينيتيتة عليتيتى بُعيتيتد ممارسيتيتة التيتيتدري املسيتيتتخدمة يف البنيتيتوك

التجارية األردنيةو وتاديراتهم على جماو انتشاف وتبوير الادرات اإلبداعييتة لألفيتراد العيتامل فيهيتاو
ومن خيتالو قيميتة معاميت التحدييتد R squareع يتيتب أن ممارسيتة التيتدري تفسيتر ميتا نسيتبتأ
التبيتيتاين اةاص يت

%ع ميتن

يف انتشيتيتافو وتبيتيتوير الايتيتدرات اإلبداعييتيتة لألفيتيتراد العيتيتامل يف البنيتيتوك التجارييتيتة

األردنييتةو ونتيتراً ألن قيميتة  Fع تسيتاوي
دالليتة إةصيتائية عنيتد مسيتتوى الدالليتة

عو ومسيتتوى الدالليتة

ع مميتا يعيتين وجيتود أثيتر ذو

≤ αع ملمارسيتة التيتدري املسيتتخدمة يف البنيتوك املبحوثيتة يف

ا نتشافو وتبوير الايتدرات اإلبداعييتة لألفيتراد العيتامل فيهيتا فانيتأ ييتتم رفيتض الفرضيتية الصيتفرية اليتمت
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≤ αع ملمارسيتيتة التيتيتدري

تيتيتنص عليتيتى " ال يوجيتيتد أثيتيتر ذو دالليتيتة إةصيتيتائية عنيتيتد مسيتيتتوى الدالليتيتة

املستخدمة يف البنوك التجارية األردنية يف انتشاف وتبوير الادرات اإلبداعية لألفراد العامل فيها".
≤ αع

 3-1-4الفرضية الفرعية التالتة " ال يوجد اثر ذو داللة إةصائية عند مستوى الداللة

ملمارسة التحفي املستخدمة يف البنوك التجارية األردنية يف انتشاف وتبوير الادرات اإلبداعية
فيها" .والختبار هذه الفرضية مت استخدا اختبار االحندار البسيا الذي نانت

لألفراد العامل

نتائجأ نما هو موضح يف اجلدوو رقم 16ع.
نتائ اختبار االحندار البسيا ألثر ممارسة التحفي املستخدمة يف البنوك التجارية األردنية على انتشاف وتبوير

جدوو

الادرات اإلبداعية لألفراد العامل فيها
ال بُعد التاله

قيمة بيتا βع

R0

R

مستوى الداللة

ع

ممارسة التحفي

قبوو الفرضية

* ذات داللة إةصائية عند مستوى الداللة اإلةصائية

يب
الداللة

الارار

اجلدوو
≤ αع ب

≤ αع

ع أن هناك عالقة ارتباطية إجيابية قوية ذات داللة إةصائية عند مستوى
تاديرات أفراد العينة على بُعد ممارسة التحفي املستخدمة يف البنوك

التجارية األردنيةو وتاديراتهم على جماو ا نتشاف وتبوير الادرات اإلبداعية لألفراد العامل فيهاو
ونتراً ألن قيمة  Fع تساوي

عو ومبستوى داللة بلغت

داللة إةصائية عند مستوى الداللة

ع مما يعين عد وجود أثر ذو

≤ αع ملمارسة التحفي املستخدمة يف البنوك املبحوثة يف

ا نتشافو وتبوير الادرات اإلبداعية لألفراد العامل

فيها فانأ يتم قبوو الفرضية الصفرية المت
≤ αع ملمارسة التحفي

تنص على " ال يوجد أثر ذو داللة إةصائية عند مستوى الداللة

املستخدمة يف البنوك التجارية األردنية يف ا نتشاف وتبوير الادرات اإلبداعية لألفراد العامل فيها ".
وبعد أن مت اختبار الفرضيات الفرعية ف نأ سيتم اختبار الفرضية الرئيسية المت تنص على " ال يوجد
≤ αع ملمارسات إد ارة املوارد البشرية املستخدمة يف

اثر ذو داللة إةصائية عند مستوى الداللة

البنوك التجارية األردنية يف ا نتشافو وتبوير الادرات اإلبداعية لألفراد العامل فيها "و ةيه مت
استخدا اختبار هلي االحندار املتعدد والذي نانت نتائجأ نما هي يف اجلدوو رقم
جدوو

ع.

نتائ اختبار االحندار املتعدد ألثر ممارسات إدارة املوارد البشرية املستخدمة يف البنوك التجارية األردنية على
انتشاف وتبوير الادرات اإلبداعية لألفراد العامل فيها

ممارسات إدارة املوارد البشرية

الداللة

بيتا βع

0.18
ممارسة االستابا واالختيار والتعي
0.19
ممارسة التدري
0.05
ممارسة التحفي
* ذات داللة إةصائية عند مستوى الداللة اإلةصائية

اإلةصائية
*0.04
*0.04
0.51

1.96
2.13
0.66
≤ αع

R

0.36

مستوى

R0

0.12

الداللة
8.44

*0.00

الارار
رفض
الفرضية

يب اجلدوو أن هناك عالقة ارتباط إجيابية متوسبة ذات داللة إةصائية عند مستوى الداللة
≤ αع ب

تاديرات أفراد العينة على جماو ممارسات إدارة املوارد البشرية املستخدمة يف

البنوك التجارية األردنيةو وتاديراتهم على جماو انتشاف وتبوير الادرات اإلبداعية لألفراد العامل
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فيهاو ومن خالو قيمة معام التحديد R squareع يتب أن ممارسات إدارة املوارد البشرية تفسر ما
%ع من التباين اةاص يف انتشافو وتبوير الادرات اإلبداعية لألفراد العامل

نسبتأ

البنوك التجارية األردنيةو ونتراً ألن قيمة  Fع تساوي
وجود أثر ذو داللة إةصائية عند مستوى الداللة

عو ومستوى الداللة

يف

ع مما يعين

≤ αع ملمارسات إدارة املوارد البشرية

املستخدمة يف البنوك املبحوثة يف ا نتشافو وتبوير الادرات اإلبداعية لألفراد العامل فيها فانأ يتم
رفض الفرضية الصفرية المت تنص على " ال يوجد أثر ذو داللة إةصائية عند مستوى الداللة
≤ αع ملمارسات إدارة املوارد البشرية املستخدمة يف البنوك التجارية األردنية يف انتشاف
وتبوير الادرات اإلبداعية لألفراد العامل

فيها "و واتفات هذه النتيجة مع ما توصلت اليأ دراسة

Camelo-Ordaz et al,2011ع المت اظهرت أن ممارسات إدارة املوارد البشرية املستخدمة يف
الشرنات املبحوثة قد ساهمت يف زيادة االلت ا التنتيمي لدى العامل و األمر الذي أثر بدوره
بشك إجيابي يف خلق املعرفة وتبادهلا ب العامل و وبالتالي زيادة الادرات اإلبداعية لديهم.
رابعاً :النتائج والتوصيات

نيتيتان اهليتيتدف ميتيتن هيتيتذه الدراسيتيتة هيتيتو معرفيتيتة أثيتيتر سياسيتيتات إدارة امليتيتوارد البشيتيترية يف انتشيتيتافو
وتبوير الايتدرات اإلبداعييتة ليتدى العيتامل يف البنيتوك التجارييتة األردنييتة يف إقليتيم الشيتماوو واسيتتنادًا عليتى
نتائ التحلي اإلةصائيو واختبار فرضيات الدراسة توص الباةتون اىل النتائ التالية
 -0النتائج:

* أن مستوى الايا مبمارسيتات إدارة امليتوارد البشيترية يف البنيتوك التجارييتة االردنييتة العامليتة يف اقليتيم
الشماو بالصورة املبلوبة نان مرتفعاً.
* أن مسيتيتيتتوى اميتيتيتتالك االفيتيتيتراد العيتيتيتامل يف البنيتيتيتوك التجارييتيتيتة االردنييتيتيتة العامليتيتيتة يف اقليتيتيتيم الشيتيتيتماو
للادرات االبداعية نان مرتفعاً.
* وجود أثيتر نيتبري ملمارسيتة التوظييت ب بعادهيتا املتمتليتة بكيت ميتن ممارسيتة االسيتتابا و وممارسيتة
اال ختييتيتيتارو وممارسيتيتيتة التعيتيتيتي املسيتيتيتتخدمة يف البنيتيتيتوك التجارييتيتيتة األردنييتيتيتة يف انتشيتيتيتافو وتبيتيتيتوير
الادرات اإلبداعية لألفراد العامل فيها.
* وجود أثر نبري ملمارسة التدري املستخدمة يف البنوك التجارية األردنييتة يف انتشيتافو وتبيتوير
الادرات اإلبداعية لألفراد العامل فيها.
* هنيتيتاك أثيتيتر متوسيتيتا ملمارسيتيتة التحفييتيت املسيتيتتخدمة يف البنيتيتوك التجارييتيتة األردنييتيتة يف انتشيتيتافو
وتبوير الادرات اإلبداعية لألفراد العامل فيها.
 -4التوصيات:

يف ضوب ما توصلت إليأ هذه الدراسة من نتائ و فان الباةت يوصون مبا يلي
* ضرورة االستمرار يف و ضع املعايري المت ت من اةصوو على النوعية املبلوبيتة ميتن امليتوظف اليتذي
يتمتعون بالادرات اإلبداعية.
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* ضيتيترورة تيتيتوفري قسيتيتم خيتيتاص يتيتيتوىل رعاييتيتة األفيتيتراد املبيتيتدع و تييتيته هيتيتذا الاسيتيتم يكيتيتون مبتابيتيتة
ةاضنة ملا يادمأ هؤالب األفراد من أفكار ابداعيةو وتيتوفري نيت ميتا يتبلبيتأ هوييت هيتذه األفكيتار
إىل منتجيتيتاتو وخيتيتدمات ملموسيتيتيتة ميتيتن ميتيتيتوارد مادييتيتةو وتكنولوجييتيتيتةو ومتابعيتيتة عملييتيتيتة هوييتيت هيتيتيتذه
األفكار إىل واقع ملمول.
* ضرورة االستمرار يف تصميم الدورات التدريبية بالصورة المت تيتوفر للمتيتدرب االنتسيتا اليتدائم
ألي معارف جديدة قد تتهر وذلك من خالو ال ني على استخدا األسيتالي التدريبييتة اةديتيتةو
والعم بشيتك مسيتتمر عليتى ا سيتتابا ميتدرب قيتادرين عليتى مسيتاعدة األفيتراد العيتامل عليتى طيترح
ن ما جيوو يف أذهانهم من أفكار جديدة ومتمي ة.
* ضرورة مراجعة سياسات اةواف وبراجمهاو والوقوف عليتى أسيتبا عيتد ت ثريهيتا يف انتشيتافو
وتبوير الادرات اإلبداعية للعامل و وحماولة وضع سياسات التحفي المت ت ييتد ميتن دافعييتة األفيتراد
حنو طرح أفكار جديدة وخالقة بشك مستمر.
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