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و االبتكارية، إلى اختبار أثر اإلبداع اإلداري بأبعاده )تطوير الرؤية اإلستراتيجيةهدفت هذه الدراسة 

الثقافة التنظيمية االبتكارية( على  و إدخال طرق العمل الجديدة ، و مفاهيم العمل االبتكارية ،

نبية تحسين جودة العمل( في البنوك األج و)رفع كفاءة أداء العاملين تطوير أداء العاملين بأبعاده 

العاملة في األردن. و كذلك قياس أثر اإلبداع اإلداري بأبعاده على تطوير أداء العاملين في البنوك 

عدد سنوات الخدمة( .  و  )المؤهل العلمي وسيطةللمتغيرات الألردن يعزى األجنبية العاملة في ا

ختبار ال اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خالل إعداد استبانة خاصة 

جنبية فرضيات الدراسة و اإلجابة على تساؤالتها . و قد تكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك األ

ممثلة لمجتمع تيار عينة تم اخ أهداف البحث لخدمةو عددها تسعة بنوك . و  العاملة في األردن 

أما  الدراسة مكونة من عينة من خمسة بنوك تجارية و بنك إسالمي من بنوك مجتمع الدراسة .
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(  مبحوثًا 305وحدة التحليل التي تمثل العاملين الذين تم توزيع اإلستبانات عليهم فتكونت من )

 ( .1638ة وعددهم )%( من المجموع الكلي للعاملين في بنوك مجتمع الدراس19حيث تشكل )

( 251( استبانة ، أما الصالحة للتحليل فبلغ عددها )827ستبانات المستردة )فيما بلغ عدد اإل

  .%( من اإلستبانات الموزعة 82.3أي بما يمثل ) استبانة

و الوسائل اإلحصائية األخرى المناسبة ،  SPSS)) و بعد تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج

 ة التالية:يتوصلت الدراسة للنتائج الرئيس

 ، بتكاريةتطوير الرؤية اإلستراتيجية اإلاألربعة )بأبعاده لإلبداع اإلداري يوجد أثر ذو  -1

( بتكاريةالثقافة التنظيمية اإل و إدخال طرق العمل الجديدة ، و بتكارية ،مفاهيم العمل اإلو 

تحسين جودة العمل( في و  رفع كفاءة أداء العاملين ) ببعديه وير أداء العاملينعلى تط

  . األجنبية العاملة في األردن البنوك

 اإلبتكارية،ومفاهيم اإلستراتيجية الرؤية تطوير)  األربعة بأبعاده اإلداري لإلبداع أثر يوجد  -2

 على( اإلبتكارية التنظيمية والثقافة الجديدة، العمل طرق إدخال و ، اإلبتكارية العمل

 البنوك في(  العمل جودة وتحسين العاملين أداء كفاءة رفع) ببعديه العاملين أداء تطوير

و عدد سنوات  العلمي المؤهل) ةالوسيط اتللمتغير  يعزى األردن في العاملة األجنبية

 .( الخدمة

 كما أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها :  

 بتكارية. اإلنشاء حاضنة لفأفكار اإلبداعية و العاملة في األردن إل دعوة اإلدارة في البنوك -1

وضع إستراتيجة مبنية على معايير دقيقة للكشف عن المبدعين و الموهوبين. -2


