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 لخصالم

 ما قديم كلت اإلداري لتستطيع لإلبداع البنوك حاجة تبرز التغيير وكثيرة األحداث متسارعة بيئة ظل في    

 وعليهو، والنم والمنافسة البقاء واإلستمرار بهدف وذلك الموارد البشرية في االستثمار طريق عن جديد هو

 في للعاملين ياإلدار علي اإلبداع إدارة الموارد البشرية اإللكترونية اثر على التعرف إلى الدراسة هدفت فان

 وكذلك ,ةالدراس أدبياتو (RBV) نظرية على اعتمادا   وفرضياته الدراسة نموذج بناء تم البنوك السودانية،

 االحتمالية غير العشوائية العينة على االعتماد تم الدراسة، تطوير مقاييس في السابقة بالدراسات االستعانة تم

 %86.6 حليلللت الصالحة البيانات نسبة بلغت حيث الدراسة لعينة استبانه 350 عدد توزيع البيانات، تم لجمع

 حليلت أسلوب واستخدام لالعتمادية كرنباخ ألفا اختبار استخدام تم, (AMOS ) برنامج استخدم تم وكذلك

إدارة  ياتمستو تطبق السودانية البنوك نأ ليإ الدراسة نتائج اشارة حيث ,فرضيات الدارسة الختبار المسار

 تائج الدراسةنأوضحت  )التعويضات اإللكترونية, اإلتصاالت اإللكترونية( بعادبأ الموارد البشرية اإللكترونية

ناقشة اسة تمت م, وبناءا  على نتائج الدروجود أثر إلدارة الموارد البشرية اإللكترونية على اإلبداع اإلداري

 النتائج وتم تقديم توصيات وأيضا  اقتراحات ببحوث مستقبلية.

 اإلبداع اإلداري. ,إدارة الموارد البشرية اإللكترونية الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 

In a rapidly changing environment many changes highlight the need for Banks 

innovation in order to be able provide new investment in intellectual assets by the 

goal of survival, continuity competition and growth, The study aims to identify the 

impact of E. Human Resource Management and managerial innovation, the model 

of study was built on the assumptions based on the literature of the study was to 

develop metrics study based on  theory (RBV) and previous studies, for the nature 

of the study was rely on Non-probability sample. designed a questionnaire to 

collect data were distributed to a number of 350 questionnaires valid for analysis at 

a rate of 86.6%, Used (AMOS) program, was used Cronbach's Alpha to test 

reliability and used path analysis to test the hypotheses of the study.  The Findings 

demonstrate that Sudanese banks implement the E. Human Resource Managemen 

as suggested in conceptual framework two dimensions (E. compensation, E. 

communication) And the results of the study showed that there is a positive 

relationship between E. Human Resource Management and managerial innovation ,

depend on the results of the study have been discussed results, and making 

recommendations and suggestions for future researches. 

Keywords: E. Human Resource Management, managerial innovation.  
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 المقدمة

ي فيشهد عالم اليوم تغيرات جذرية ومتسارعة أثرت على مختلف جوانب الحياة البشرية وخصوصا       

ي فمجال األعمال, حيث أثرت هذه التغيرات على مستقبل المنظمات وفرضت عليها تحديات جديدة تتمثل 

ة صفة الحداث سعي تلك المنظمات للتأقلم مع كل ما هو جديد من أفكار وتوجهات حديثة تكسب المنظمة

فرج إبراهيم و)والتطور والتمتع بالميزة التنافسية التي تميزها عن غيرها من المنظمات الي تؤدي العمل نفسه 

ية في ظل حيث يعتبر اإلبداع اإلداري جوهره تغيير ومطلب حيوي للكثير من المؤسسات اإلدار (,2017هللا, 

هو جديد  حاجة المؤسسة لإلبداع لتسطيع أن تقدم كل مابيئة متسارعة األحداث وكثيرة التغيير, حيث تبرز 

ار ن اإلستمرولكي تتمكن من البقاء واإلستمرار في ظل هذه لبيئة الديناميكية, فاإلبداع ال يمكن المؤسسة م

 (.2018فقط ولكنه يمكنها من المنافسة وتقديم الجديد الذي يسهم في نموها وإزدهارها)حسن,

عام, ويعد منهج إدارة الموارد البشرية إلكتروني من أحدى الطرق التي تساعد في تحسين األداء بشكل  

يعتبر االستثمار في الموارد البشرية أمرا  في غاية األهمية حيث يعتبر واإلبداع اإلداري بشكل خاص, و

ه من قدرة على اإلبداع , التطوير المورد البشري الثروة الحقيقة في المنظمات, فالعنصر البشري بما يتمتع ب

ال تكون عائق نحو النمو والتقدم, ولقد والتجديد, بما يمكنه من التغلب على الندرة في الموارد الطبيعية, وأن 

, ارة االستراتيجة للموارد البشريةأيقنت الدول المتقدمة هذه الحقيقة, فأحسنت التخطيط االستراتيجي واإلد

مراجعة أدبيات الدرسات السابقة , بعد (2018ية هذه الثروة منذ زمن طويل)الالفي,ونفذت برامج محددة لتنم

ببعد التدريب االلكتروني كما  المتعلقة بإدارة الموارد البشرية اإللكترونية نجد بعض الدراسات ركزت عليها

(, Islam,2016( و) Girisha&Nagendrababu,2019( و)M Alomari et.al,2022في دراسة )

تناولته دراسة  د تقييم االداء اإللكتروني, التوظيف اإللكتروني واإلختيار اإللكتروني كماوببع

(Muqaddim&hosain,2014(و )Girisha&Nagendrababu,2019 ومن حيث بعد التعويضات ,)

( ومن ناحية khashman,2019( و)Elsawy&Ali,2021اإللكترونية  الذي أشارت إليه دراسة )

( و Thawabieh et.al,2020رونية و التعليم اإللكتروني كما وضحته دراسة )االتصاالت اإللكت

(khashman& Al- Ryalat,2015.)  ويالحظ ان معظم هذه الدراسات تناولت دراسة إدرة الموارد

البشرية اإللكترونية إال أنها لم تربطها باإلبداع اإلداري, إذ يدل ان هناك حاجة لمزيد من الدراسات النظرية 

ياس هدفت هذه الدراسة الى معرفة مقوالتطبيقية فيما يتعلق بدراسة ممارسة الموارد البشرية اإللكترونية, لذا 
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ممارسة إدارة الموارد البشرية اإللكترونية, والتعرف على العالقة بين إدارة الموارد البشرية اإللكترونية 

 )التعويضات اإللكترونية, اإلتصاالت اإللكترونية( واإلبداع اإلداري في البنوك السودانية.

 اهمية الدراسة

 اهمية الدراسة النظرية

سة ساهمت الدرارد البشرية اإللكترونية, كما ارة الموامعرفية من جانب إدساهمت الدراسة في سد الفجوة ال -

سودانية, اإللكترونية في البنوك الفي التعرف على مدى إدراك العاملين لمفهوم  إدراة الموارد البشرية 

 ة.ودانيساهمت في دراسة أثر إدراة الموارد البشرية اإللكترونية على اإلبداع اإلداري في البنوك السو

 األهمية العلمية

اك إدر في زيادة الدراسة مساعدت متخذي القرار بنتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة, مساهمة

ميزة ل هتحقيقمدى المدراء ألهمية إدارة الموارد البشرية ومدى تأثيرها على اإلبداع اإلداري العاملين بالبنك و

 .في المجال المصرفي تنافسية

 اإلطار النظري

 اإلبداع اإلداريمفهوم 

إن اإلبداع يعد هاما  وضروريا  بالنسبة للمنظمات اليوم وذلك ألن المهارات المطلوبة لبقاء المنظمات         

في الوقت الراهن وقيامها بدورها المطلوب منها سوف تكون مختلفة عما كانت عليه في السابق, فالمنظمات 

ف تواجه موجات متعددة وحادة من التغيير يتطلب منها إيجاد في الوقت الراهن وكذلك في المستقبل سو

الوسائل المالئمة للتكيف مع هذا التغيير بل وتوجيهه, لهذا فإن المنظمات الناجحة ستحاول أن توظف قدر 

اإلمكان طاقاتها الفردية والجماعية من أجل إيجاد األفكار اإلبداعية والحلو اإلبداعية التي تساعدها على 

حيث يتطلب االبداع أن تكون المنظمة . (2015)معراج,ات التغيير والظروف التي تعايشهامع متطلب التكيف

, )Kraus& Koponen,2012(قادرة على تبني تقنيات جديدة وتسويق منتجاتها الجديدة.

ن أية منظمة أو قيادة, أو عملية مطلب أساسي من مطالب اإلدارة وأ يعتبربداع أن اإل (2012يرى)إسحاق,و
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ن اإلبداع يمثل مفتاح المستقبل ألي مطلب تحكم على نفسها بالتخلف واإلنهيار, إلإدارية تغفل عن هذا ال

 فقد تناوله  تقبل مهما كانت كفوءة في حاضرها.منظمة وبدونه التستطيع المنظمات العبور الى المس

(Alrawashdeh,2021) وليد )التطوير( أو التبني )استخدام( األفكار أو السلوكيات بشكل عام على أنه الت

( على أن اإلبداع هو عباره عن أفكار جديدة ومفيدة ومتصلة بحل مشكالت 2009حيث أشار)عطيه, الجديدة. 

معينة أو تجميع وإعادة تركيب األنماط المعروفة من المعرفة في أشكال فريدة, كما عرفه )صابون 

تطبيق فكرة طورت داخل المنظمة او تمت استعارتها من خارج المنظمة سواء كانت  ( على أنه2017وبلل,

او العملية او السياسة او البرامج او الخدمة وهي جديدة بالنسبة للمنظمة تتعلق بالمنتج او الوسيلة او النظام 

، ات الصلة بالمجالاعتبار اإلبداع تمثيال  للسمات الشخصية جنب ا إلى جنب مع المهارات ذ .حينما طبقتها

(, قام Lin,2011يشير اإلبداع إلى توليد األفكار) ،والمهارات ذات الصلة باإلبداع

(Ravichandran,2000)  اإلبداع اإلداري استخدام طرق جديدة لتنظيم األنشطة التجارية مثل بوضيح أن

 اإلداري االبداعحيث يشكل والتطوير التي لها عالقة بـتنظيم الموارد البشرية.  واالبتكارات اإلنتاج أو البحث

 ""القواعد واإلجراءات الروتينية التي يتم من خاللها تنفيذ العمل داخل المؤسسات

(Damanpour&Aravind,2012).  

 اهمية اإلبداع اإلداري

معقدة التي تواجه المنظمات المعاصرة العديد من التحديات والصعوبات الناجمة عن البيئة المضربة وال     

 وقدرات الصعوبات بكفاءة وفعالية , فإن األمر يستدعي جهودا  ولمشكالت اتنشط في اطارها, ولمواجهة هذه 

اع ميزة موها, لقد اصبح اإلبدابداعية عالية حتى تتمكن المنظمات من ضمان بقائها واستمراريتها وحتى ن

ا ة ومارفقهتنافسية بالغة االهمية خصوصا  في ظل التحوالت السريعة والمتالحقة التي تفرضها ظاهرة العولم

وكما أضاف . (2018من انفجار في التكنوولجيا المعلوماتية واالتصاالت, وعولمة االسواق)حسن,

 المنظمة في العمل بصورة أفضل من خالل ةساعدمأن أهمية االبداع اإلداري تظهر في  (2012)اسحق,

لبيئية متغيرات اويساعد على التفاعل والتكيف مع كافة ال تحسين التنسيق والهيكل التنظيمي,الرقابة الداخلية و

مكن تعية التي ل العمليات اإلبداالمحيطة بها, وتحسين اإلنتاجية, واالرتقاء بمستوى أداء العاملين, كما يسه

 إيجابي ييرلى إحداث تغوإالتي تواجهها  بداعية للمشاكلعملها وإيجاد الحلول اإلر في من االستمراالمنظمة 

نظمة األوضع وأساليب عمل جديدة و ومقتراحاتأفكار إكتشاففي بناء المنظمة وفي عملياتها اإلدارية, و

 لوائح.لاو
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 ارة الموارد البشرية اإللكترونيةإد

واإلنترنت وثورة تكنولوجيا المعلومات على مجتمعنا واقتصادا  وتعليمنا, حيث شهدت أثر التقدم التكنولوجي 

إدارة الموارد البشرية تغييرات كبيرة في الطريقة التي تدار بها منذ التسعينات بسبب ادخال أنظمة إدارة 

-Al)ة إدارة الموارد البشرية التقليدية طالموارد البشرية على شبكة اإلنترنت واستبدال أنش

Haraneh&Sila,2021 حيث تتمتع التكنولوجيا بتأثير قوي على عمليات وممارسات إدارة الموارد ,)

حيث أن إدارة الموارد ,(,2013Al- Stone & Dulebohnالبشرية وتحركها في إتجاه جديد تماما . )

العلم  ية ويعتبر(، هي واحدة من أحدث الموضوعات في إدارة الموارد البشرE-HRMالبشرية اإللكترونية )

 ، وخفض التكاليف. الذي تم إنشاؤه بهدف تحسين اإلجراءات من أجل توظيف الموارد البشرية بشكل أسرع

Nivlouei,2014),) ,( بأن إدارة الموارد البشرية اإللكترونية تستخدم تكنولوجيا 2016إذ اشار )حسين

لموارد البشرية الى االحتفاظ باألفضل منهم, المعلومات في تنفيذ أنشطتها التي تبدأ من تخطيط واستقطاب ا

وهناك عدد من المزايا التي يمكن ان توافرها إدارة الموارد البشرية االلكترونية للمنظمات المعاصرة ابرزها 

تحقيق رضا العاملين وتوفير فرصة التدريب والمشاركة بالكيفية التي تساعد على تقليل التكاليف اإلدارية 

( أن Davoudi& Fartash,2012تناول) دارات األخرى وتنفيذ استراتيجية المنظمة.وتعمل على دعم اإل

إدارة الموارد البشرية اإللكترونية تعد طريقة لتطبيق استراتيجيات وسياسات وممارسات الموارد البشرية في 

علومات ألداء هو تطبيق لتكنولوجيا الم E-HRMالمنظمات مع االستخدام الكامل لتقنية الويب القنوات, فإن 

( الى أن إدارة الموارد البشرية اإللكترونية هي عبارة عن 2017)الشبلي وآخرون,حيث ذكر الموارد البشرية.

عملية استغالل التكنولوجيا المطبقة داخل المنظمة بالطرق التي تدعم وتخدم عملية تعيين الموارد البشرية, 

أنها تعود بفوائد  (Manivannan& Mohan,2014) كما ذكر .والتعامل مع بيانات الموظفين المعينين سابقا  

تحرير موظفي الموارد , منها تقليل التكاليف التنظيمية، تحسين االتصال المؤسسي، وتحسين إنتاجية الموظفين

البشرية من األعباء اإلدارية والسماح لهم بالقيام باالستراتيجية, وتحسين إدارة المواهب من خالل االختيار 

روني والتقييم الذاتي وإدارة األداء اإللكتروني وتحويل متخصصي الموارد البشرية من معالجي اإللكت

لتحقيق ذلك أضاف (, Davoudi& Fartash,2012)كما أضافهااألوراق اإلدارية إلى شركاء استراتيجيين 

(Bondarouk & Ruel,2009توجب تقييم فعالية إدارة الموارد الشبرية في مختلف مستويا  ) ت نظام

 الموارد البشرية لتقييم مساهمة إدارة الموارد البشرية االلكترونية للمنظمة.
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لى أنها تخطيط ع (Wege et al,2019 )( من قبل e-HRMتم تعريف إدارة الموارد البشرية اإللكترونية )

داء ية في األجماعوتنفيذ واستخدام تكنولوجيا المعلومات لكل من الشبكات ودعم الجهات الفاعلة الفردية أو ال

طة , أنشالتوظيف، االختيار، التدريب، إدارة التعويضات واألداء في ايتم استخدامهوالتي المشترك. 

مارسها "بأنها التطبيقات التي ت إدارة الموارد البشرية اإللكترونية (2016)حسين,حيث عرف المعامالت.

واختيار  باستقطاب وتكنولوجيا المعلومات المرتبطةمستندة الى شبكات اإلنترنت إدارة الموارد البشرية ال

  .من أداء المنظمةز تعزل وتعويضهم دريبهموت الموارد البشرية والعمل على تقييمهم

كس نية المنعالتبني الجيد لتكنولوجيا المعلومات هو محور لتسهيل ممارسات إدارة الموارد البشرية اإللكترو

ا  (Lin,2011على اإلبداع في األداء) فق جديد، مما أليمكن أن تكون إدارة الموارد البشرية اإللكترونية مفتاح 

ذكر   يجعل رفاهية الموظفين أسهل وكذلك مساعدة المنظمات التي تتحكم في هذه الموارد  أكثر فعالية.

Maheshwari& Kushwah,2020)قط ( ما يميز إدارة الموارد البشرية اإللكترونية هو أنها ال تساعد ف

في  التحكم في الموظفين ولكنها أيضا  تساعد في تحسين التخطيط وعمل الموظفين بشكل أكثر كفاءة في

 تطوير وتدريب الموظفين.

 ارة الموارد البشرية اإللكترونيةأنواع إد (Ma,2015)حدد

  :هناك ثالثة أنواع من إدارة الموارد البشرية اإللكترونية 

البيانات وبالوظائف اإلدارية وكشوف المرتبات ترتبط  :التشغيليةإدارة الموارد البشرية اإللكترونية  .1

 .الشخصية للموظفين

 ق التدريببدعم العمليات التجارية من خالل طر : ترتبطإدارة الموارد البشرية اإللكترونية العالئقية .2

 والتوظيف وإدارة األداء وما إلى ذلك.

باسم  ية المعروفةبأنشطة الموارد البشرية االستراتيجبط ترت :إدارة الموارد البشرية اإللكترونية التحويلية .3

ر التطووتغيير إنشاء قوة عاملة جاهزة لل إمكانية حيث تدعم .إعادة التوجيه إدارة المعرفة واالستراتيجية

 بما يتماشى مع الخيارات االستراتيجية للشركة.
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 التعويضات اإللكترونية

وتقديم  تُستخدم أنظمة التعويضات االلكترونية لغرض تطوير وتنفيذ أنظمة دفع االجور في المنظمات     

فاءة عند قدرتها متمتعة بالك حزم المنافع للعاملين وتقييم كفاءة وفاعلية انظمة التعويضات وتكون  تلك االنظمة

ساب تقدم العديد من المهام مثل مهام حعلى تحقيق اهداف المنظمة العامة. ان نظم ادارة التعويضات 

يكون  المدفوعات الخاصة بالرواتب والضريبة والتأ مين، وبعضها يقوم بإصدار ايصاالت الدفع ومنها ما

ر وقتا ( أن تطبيق نظام المرتبات اإللكتروني يوف2017(, أضاف )فرخة,2021الكرتونيا . )مسعودي وفتاح,

ان ن اإلطمئنعمال أخرى مهمة، كما أن هذا النظام يبعث في نفوس الموظفيكبيرا للمؤسسة تستغله في القيام بأ

بما ووالراحة, حيث كل ما يتعلق باإلجور يصبح واضحا بالنسبة إليهم، مما يزيد من والئهم للمؤسسة، 

ن قدرتها ميحفزهم على بذل الجهد في العمل مما يزيد من حسين  أدائهم وبالتالي أداء المؤسسة، مما يزيد 

 .لتنافسية ويزيد من أرباحهاا

مكن هم، كما تبيقوم نظام التعويضات بإخطار الموظفين بالعديد من االمور المتعلقة بالجوانب المالية الخاصة 

افأة ضات والمكالمدراء من اجراء العديد من التقديرات كتقدير النفقات المرتبطة باإلجور. وتعد انظمة التعوي

شرية من بين وتحفزيهم، واالحتفاظ بهم, وبالتالي تمكن موظفي الموارد البضرورية لجذب الموظفين الموهو

 (2021ح,اتخاذ قرارات ملموسة حول الصحة والتأمين على الحياة واالعاقة والفوائد االخرى )مسعودي وفتا

 االتصاالت اإللكترونية

اإللكترونية تصال الذي يتم من خالل الوسائل ( أن اإل(Maheshwari& Kushwah,2020وضح     

لعالمية، يتم تنفيذها من خالل وسائل مثل شبكة الويب ا يسمى االتصال اإللكتروني. هذه العملية هي عادة

 لتصااإل يعتبر والنشرة اإللكترونية، والبريد اإللكتروني، والمؤتمرات اإللكترونية، والمدونة، وما إلى ذلك،

 ثحي لمفضلة.اعتبر وسيلة االتصال يلبريد اإللكتروني، وهوتصال، وال سيما الإلاإللكتروني هو النوع السائد 

 التكنولوجي.تطور المع  ٪ في الشركات75تم تصنيف استخدام البريد اإللكتروني بحوالي 
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 نموذج الدراسة وتطوير الفرضيات

ها من ثم ربطلتحقيق هدف الدراسة تم اإلطالع على العديد من الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة. و

 بالعالقة ما بين متغيرات الدراسة. 

 

 

 

 

 نموذج الدراسة :(1الشكل رقم )

 

 فرضيات الدراسة

ونية على (  التي تناولت تأثير إدارة الموارد البشرية االلكترAl shobaki et.al,2017حيث وجدت دراسة )

( التي كشفت Iqbal et.al,2019صحة المؤسسات التنظيمية لإلتصاالت السلكية والالسلكة. ودراسة )

ر شخصية,  ة في ظل وجود الثقة الغياإللكترونية واالنتاجية الوظيفيالعالقة بين إدارة الموارد البشرية 

 ,داع اإلداري( التي أختبرت أثر عالقة االرتباط بين أبعاد المناخ التنظيمي وعملية اإلب2012ودراسة )اسحق,

 ركاتدور االبداع في العالقة بين الثقافة التنظيمية وأداء الش (Uzkurt et al,2013)تناولت دراسة 

 عليه يمكن صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي:

 

 

 اإلبداع اإلداري 

الموارد البشرية  إدارة
 اإللكترونية

 التعويضات اإللكترونية

 اإللكترونية اإلتصاالت

 

H1 
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 . داريبداع اإلاإلاإللكترونية( وهناك عالقة بين إدارة الموارد البشرية )التعويضات اإللكترونية و اإلتصاالت 

 .بداع اإلداريهناك عالقة بين التعويضات اإللكترونية واألداء اإل .1

 .اإلبداع اإلداري هناك عالقة بين اإلتصاالت اإللكترونية و .2

 منهجية الدراسة

, الذي يحاول من خالله وصف الظارهة موضوع إعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي

حيث  ا. لتي تحدثهاالدراسة, وتحليل بياناتها, وبيان العالقة بين مكوناتها, واآلراء التي تطرح حولها, واآلثار 

لعلمية. األوراق ابيانات كما تم جمع البيانات الثانوية من خالل الدوريات وتم جمع بيانات اولية من خالل االست

يان كأداة دامها في دراسات سابقة, وتم اإلعتماد على االستباعتمدت هذه الدراسة على مقاييس تم استخكما 

ار العينة تم اختي ولقد لجمع البيانات األولية للبحث والتي تم توزيعها على عينة من العاملين البنوك السودانية,

روف التي تتيح للباحث جمع البيانات من أعضاء المجتمع الموجودين في ظل ظ إحتمالية(غير ) ةلميسرا

ستبانة ا( 303( استبانة وتم استرداد )350مريحة للباحث لجمع البيانات )أوما سيكران(. حيث تم توزيع )

 صالحة للتحليل بعد حذف االستبانات الغير صالحة للتحليل.

 نظرية الموارد

 غير الماديةوارد والمهارات المؤسسة على أنها مجموعة فريدة من الموارد المادية اعتبرت نظرية المو       

إنه يمكن أو حافظة للمهارات المتميزة التي تساهم بشكل أساسي في اتمام المنتجات وتمييزها، وبالتالي ف

 ط ارتباطا  يرتباعتبار هذا النموذج مدخال  مكمال  للمؤسسة في سلسلة القيم، ومن هذا المنطلق فإن األداء 

على  باالعتمادجوهريا  بهذه الموارد والمهارات وكيفية استغاللها بشكل أفضل مما يحقق التحسين في األداء. و

لعب مكنها ان تاإللكترونية تعتبر ضمن الموارد الغير ملموسة التى يظرية فإن ادارة الموارد البشرية هذه الن

قة شكل العالتات وبالتالي تحسن من االداء وبالتالي هذه النظرية دور في تحقيق الميزة التنافسية في المنظم

 واإلبداع اإلداري.  بشرية اإللكترونيةبين ادارة الموارد ال
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 مجتمع وعينة الدراسة

 يتكون مجتمع الدراسة من عينة من العاملين في البنوك السودانية في والية الخرطوم.

  عينة الدراسة

م استعادة ( استبانة للعاملين, وت350عينة الغير إحتمالية, حيث تم توزيع عدد)إستخدمت الدراسة اسلوب ال

 ( استبانة.303%( حيث بلغ عدد االستبانات الصالحة للتحليل)87.4( استبانة بنسبة)306)

 للدراسة ةالوصفي للبيانات األساسيتحليل 

سمى , سنوات الخبرة, المالعلمي , العمر, المؤهلهي النوعالبيانات الشخصية تمثلت في خمسة عناصر و

 من %(45.2و)  الذكورمن  %(54.8) الوظيفي, وتم توزيع مفردات العينة حسب النوع حيث بلغت نسبة 

 30الفئة من %(38.6ونسبة ) (32.7 بنسبة ) سنة 30 من أقل أعمارهم العينة أفراد أن فنجد العمر ,أمااإلناث

بنسبة  سنة 60 الى 51 من الفئة سنة أما 50 إلى 41 من أعمارهم كانت %(18.2) نسبة وأن سنة 40-

 %(2.0) أن فنجد العلمي بالمؤهل يتعلق فيما أما .سنة فأكثر 61 %( كانت للفئة من1.0) نسبة %( وأن9.6)

 منهم %(26.1) ونسبة بكالوريوس, %( منهم64.4) ونسبة دبلوم %( منهم4.3) ثانوي, ونسبة

 نجدف الخبرة بسنوات يتعلق فيما أما أخرى, منهم %(1.3) دكتوراه, ونسبة %( منهم2.0) ونسبة,ماجستير

 من منهم %(15.2) ونسبة سنوات 10 إلى 5 من %( منهم31.4ونسبة ) ,سنوات 5 أقل من %(26.4) نسبة

 يماف , أمافأكثر سنة  21%(15.5) ونسبة ,سنه 20إلى سنة  16 من منهم %(11.6) ونسبة سنة, 15 إلي 11

, موظف %(57.4) , نسبةرئيس قسم  %(25.4) مدير, ونسبة %(7.3) فنجد نسبة الوظيفية بالدرجة يتعلق

 أخرى. %(9.9) نسبة
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 تحليل اإلعتمادية والصالحية

ربت من الواحد دلت على ( وكلما اقت1-0ثبات أداة الدراسة: لقد تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من بين )

 ( وكلما اقتربت من الصفر دلت Cronbach's  Alpha) معامل ألفا كرونباخوجود ثبات عال من خالل 

 على عدم وجود ثبات.

 قيمة معامل ألفا كرونباخ :(1جدول رقم )

 قيمة معامل ألفا كرونباخ

Cronbach's  Alpha 

 متغيرات الدراسة ابعاد المتغيرات عدد الفقرات

الموارد البشرية توجه ادراة  التعويضات اإللكترونية 6 834.

 االتصال اإللكتروني 5 817. اإللكترونية

 اإلبداع اإلداري  5 858.

 2022المصدر: إعداد الباحثون من الدراسة الميدانية 

 ات بين متغيرات الدراسةاإلرتباط

متغيرات تم استخدام تحليل اإلرتباط بين متغيرات الدراسة بهدف التعرف على العالقة االرتباطية بين ال

ط قويا  ن اإلرتباأالمستقلة والمتغير التابع, فكلما كانت درجة اإلرتباط قريبة من الواحد الصحيح فإن ذلك يعني 

قد تكون ولما ضعفت العالقة بين المتغيرين بين المتغيرين وكلما قلت درجة اإلرتباط عن الواحد الصحيح ك

( 0.30ن )مالعالقة طردية أو عكسية, ويشكل عام تعتبر العالقة ضعيفة اذا كانت قيمة معامل اإلرتباط أقل 

ذا كانت قيمة اإلرتباط إ( , أما 0.70-0.30بين ) اإلرتباطمعامل ويمكن اعتبارها متوسطة إذا تراوحت قيمة 

ية قة االرتباط( تعتبر العالقة قوية بين المتغيرين, وقد أوضح اختيار تحليل االرتباط بأن العال0.70أكثر من)

  .جدول االرتباط ويوضح ذلك من خاللبين المتغير المستقل.
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 تحليل اإلرتباطات بين متغيرات الدراسة :(2) رقمجدول  

 التعويضات اإللكترونية االتصال االلكتروني االبداع اإلداري 

 356. 488. 1.000 االبداع اإلداري

 508. 1.000 488. االتصال االلكتروني

 1.000 508. 356. التعويضات اإللكترونية

 2022المصدر: إعداد الباحثون من الدراسة الميدانية                                

 فرضيات الدراسةاختبار 

مذجة إلختبار فرضيات الدراسة اعتمد الباحثين في عملية التحليل اإلحصائي للبيانات على أسلوب ن   

من  وغير المباشرة بين مجموعة ( وهو نمط مفترض للعالقات الخطية المباشرةSEMالمعادلة البنائية )

دة عسلوب من ل المسار, لما يتمتع به هذا األالمتغيرات الكامنة والمشاهدة,  وبالتحديد استخدام أسلوب تحلي

ا تحليل مزايا, تتناسب مع طبيعة الدراسة, ويستخدم تحليل المسار فيما يماثل األغراض التي يستخدم فيه

كثر فعالية ل المسارأاإلنحدار المتعدد, حيث أن تحليل المسار يعتبر امتدادا  لتحليل اإلنحدار المتعدد, ولكن تحلي

اط الخطي في الحسبان نمذجة التفاعالت بين المتغيرات وعدم الخطية وأخطاء القياس, واإلرتبحيث أنه يضع 

 المزدوج بين المتغيرات المستقلة.
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 العالقة بين إدارة الموارد البشرية اإللكترونية واإلبداع اإلداري :(2الشكل رقم)

 2022الدراسة الميدانية المصدر: إعداد الباحثون من 

 

  تحليل المسار بين إدارة الموارد البشرية اإللكترونية واإلبداع اإلداري :(3) جدول رقم

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

 par_1 007. 2.714 075. 203. التعويضات اإللكترونية ---> اإلبداع اإلداري

 par_2 *** 6.669 072. 479. اإلتصاالت اإللكترونية ---> اإلبداع اإلداري

 2022المصدر:بيانات الدراسة الميدانية 

البنائية وفيها تم استخدام  المعادلة ثير بين المتغيرات اعتمد البحث على نمذجةألغرض التعرف على معنوية الت

 سواءالمتغيرات المستقلة  من أو أكثر متغير بين العالقات وتحليل بدراسة اسلوب تحليل المسار والذي يعني
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اإلبداع اإلداري إلى  التعويضات اإللكترونية متقطعة, حيث أن المسار من أو مستمرة المتغيرات هذه كانت

اإلبداع إلى والمسار من اإلتصال اإللكتروني (. 007.وهو دالة إحصائية عند مستوى معنوية ) 203.يساوي 

 .( ***) وهو دالة إحصائية عند مستوى معنوية 479.اإلداري  يساوي 

  ( يتضح أنه إدارة الموارد البشرية اإللكترونية تؤثر على اإلبداع اإلداري.3ومن الجدول رقم) 

 

 مناقشة النتائج

أظهرت نتائج التحليل ان هناك عالقة ايجابية معنوية ذات تأثير كلي بين إدارة الموارد البشرية اإللكترونية     

الى وجود عالقة إيجابية بين التعويضات اإللكترونية واإلبداع حيث توصلت نتائج الدراسة واإلبداع اإلداري, 

(  التي اشارت الى Elsawy&Ali,2021( ودراسة )khashman,2019اإلداري, التي اتفقت مع دراسة )

 -khashman& Al, مدعوما بدراسة  )ير إيجابيثااللكترونية التوظيف االلكتروني تأان التعويضات 

Ryalat,2015 اإللكترونية( وجود تأثير بين الموارد البشرية اإللكترونية ببعد إدارة التعويضات ( التي أثبتت

( ان التعويضات والمزايا Muqaddim&hosain,2021حيث كشفت دراسة ) واألداء التشغيلي,

كما أشار اإللكترونية, نظم المعلومات الموارد البشرية واإلتصاالت اإللكترونية ذات عالقة إيجابية وقوية.

(Al-Haraneh&Sila,2021 إلى أن إدخال نظام إدارة الموارد البشرية اإللكتروني يؤدي الى تحسين )

 Lukaszewski,2009 &, تظهر نتائج دراسة )كفاءة عمليات إدارة الموارد البشرية , وتقديم خدمات أفضل

Stone( أن إستخدام أنظمة الموارد البشرية اإللكترونية )e.HR )  قرارات أفضل في مجال تساعد في اتخاذ

وأنظمة  الموارد البشرية. ووسيلة لجذب المتقدمين للوظائف، داعمه لتقديم التدريب وإدارة أداء الموظفين

 التعويضات.

مما يعكس جوانب  أظهرت نتائج الدراسة أن اإلتصاالت اإللكترونية تؤثر إيجابا  على اإلبداع اإلداري,

 -khashman& Alالتي اتفقت مع دراسة ) تطبيق سياساته, وسهولة  التطوير واإلبتكار التي يعتمدها في 

Ryalat,2015( و )Thawabieh et.al,2020 )   التي أثبتت وجود تأثير بين الموارد البشرية اإللكترونية

حيث توصلت دراسة  )اإلتصاالت اإللكترونية, تقييم األداء اإللكتروني  واألداء التشغيلي,

(Elsawy&Ali,2021 التي أكدت على ان  إدارة الموارد البشرية اإللكترونية بأبعادها اإلتصاالت  )
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اإللكترونية, تقييم اآلداء اإللكتروني تؤثر على األداء التنظيمي, ووجود معايير تساهم في زيادة االنتاجية 

ييم االداء (  التي توصلت الى أن تقkhashman,2019وتحسين االداء التنظيمي, حيث اختلفت مع دراسة )

اإللكتروني والتدريب االلكتروني  يؤثر سلبا  على االبتكار التنظيمي, , ويعزى هذا اإلختالف الى اختالف بيئة 

جانب التكنولوجي المتعلق بالدول المتقدمة, كما ان الوعي بالدراسة, المتمثلة في ثقافة وسياسات الشركات 

حيث وجدت الدراسة  ان استخدام  من الدول, بجانب ممارسات الموارد البشرية يختلف عن غيرها

التكنولوجيا في نظام البنك فيما يتعلق بالموارد البشرية له فوائد في تحسين االداء والتطوير مما ينعكس على 

اإلبداع اإلداري للعاملين. وهذا ما اكدته نظرية قبول التقنية التي ترى  أن الفوائد المتوقعه تؤثر على السلوك 

( التي توصلت الى  ان هنالك 2018دراسة )الالفي,كما أشارت ت ومن ثم الناتج يكون أداء فعلي, واالتجاها

إشراك العاملين في  االبداع لدى العاملين, حيث وضحت فائدةو استراتيجية الموارد البشريةعالقة إيجابية بين 

مة إدارة الموارد البشرية جميع المستويات اإلدارية في التحسينات الالزم إجراءها وإدخالها على أنظ

أن الثقافة التنظيمية  (Uzkurt et al,2013)أظهرت نتائج دراسة  بإعتبارها موجهة بشكل أساسي لهم.

واالبداع لهما تأثير مباشر وإيجابي على أبعاد أداء الشركة، فقد وجدت أن للثقافة التنظيمية معامل انحدار 

)صابون واختلفت مع نتائج دراسةالتنظيمي.  ضئيل على أبعاد أداء الشركة في ظل وجود االبداع

حيث يعزى ذلك  اد المسؤولية اإلجتماعية واإلبداع.عدم وجود عالقة بين أبعالتي توصلت إلى  ( 2017وبلل,

الى ان  (Kraus& Koponen,2012)حيث أشار  إلى إختالف مجتمع الدراسة وإختالف ثقافة المجتمع.

تبني تقنيات  بما يمكنها منتنظيمها لتلبية متطلبات التشغيل المتغير  في تعديلالالشركات من االبداع يتطلب 

 جديدة وتسويق منتجاتها الجديدة.

 توصيات الدراسة 

فهوم ك تعزيز معلى البنوبالجانب اإللكتروني,  ضرورة إدراك اإلدراة العليا بأهمية الموارد البشرية المتعلقة

في  تكارواإلبداع جيا ولما لها من أثر في تحسن األداء وزيادة اإلبوة الموارد البشرية المرتبطة بالتكنولرسمما

م سهولة تدع يجيا التومواكبة التطورات المستمرة في جانب التكنولالعمل على و, ويات اإلداريتسمجميع ال

 االستخدام ورفع مستوى األداء.
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 محددات الدراسة

اإلبداع  تناولت الدراسةالدراسة,  ركزت الدراسة على قطاع البنوك بصورة خاصة بحيث اليمكن تعميم نتائج

ية رة الزمنلفتاسه من خالل ابعاد يمكنها تفسيره, تعتبر احيث يمكن قي كمتغير مستقل من غير أبعاد ياإلدار

 البيانات. كأداة لجمعفقط اعتمدت الدراسة على االستبيان يت فيها الدراسة تعتبر غير كافية, كما التي أجر

 

 

 المستقبليةالدرسات 

طاع القطاع التجاري أو الصناعي أو تعميمها على القإجراء نفس الدراسة على مؤسسات مختلفة مثل  .1

 الخدمي.

 .دراسة نفس متغيرات الدراسة الحالية مع إضافة متغيرات وسيط لتفسير العالقة بين المتغيرات .2

 دراسة متغيرات الدراسة بأبعاد مختلفة إضافية. .3
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