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  بداعاإلمستويات  في أثرهانظم المعلومات و
  )يةردن األالتأمينفي شركات دراسة ميدانية (

  

   ملكاوي األحمدنازم محمود الدكتور                                     النجاره فايز جمعالدكتور 

  قسم نظم المعلومات اإلدارية

  الدراسات االقتصادية واإلداريةكلية 

  ألردنا -اجدارجامعة 
  

  الملخص

تحقيق ميـزة  تؤدي نظم المعلومات دوراً محورياً في تنافسية الشركات، إذ من خاللها يمكن للشركات    
لـذا  .  من موارد المنظمة   اً أساسي اًموردبوصفها   المعلومات، خصوصاً عندما ينظر إلى      تنافسية عالية 

 مستويات اإلبداع في شركات التأمين تعرف تأثير نظم المعلومات بأنواعها المختلفة في    انحثا الب حاول
 حيث تمثلت نظم المعلومات في أنواع النظم المختلفة، في حـين        . المسجلة في بورصة عمان    األردنية

تمثلت مستويات اإلبداع في اإلبداع على المستوى الفردي، واإلبداع على مستوى الجماعات، واإلبداع          
  . على مستوى المنظمات

شـركة  ) 28(من مجتمع الدراسة البـالغ      %) 50 (تأمين تمثل شركة  ) 14(وقد شكلت عينة الدراسة     
  . سوق األوراق المالية/  مدرجة في بورصة عمانتأمين

  : وقد توصلت الدراسة إلى االستنتاجات التالية
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تبين أن مستويات اإلبداع جميعها في شركات التأمين األردنية قد تـأثرت بـأنواع نظـم المعلومـات        
  لنظم المعلومات)P ≤ 0.01( مستوى معنويةعند وجد تأثير ذي داللة إحصائية بوعليه نقبل المختلفة، 
 (%68.4) ذ فسرت أنواع نظم المعلومات    إ. اإلبداع في شركات التأمين األردنية    مستويات   في المختلفة

اإلبـداع علـى مـستوى     من التباين فـي    (%65.4) و اإلبداع على المستوى الفردي،   من التباين في    
واعتماداً على نتـائج    . في اإلبداع على مستوى المنظمة     من التباين    (%54.8) كما فسرت    الجماعات،

  .البحث قدم الباحثان عدداً من التوصيات الخاصة بشركات التأمين األردنية

  

  .شركات التأمين األردنية  مستويات اإلبداع، نظم المعلومات،:الكلمات المفتاحية
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   :المقدمة
 التغيرات المتسارعة في تكنولوجيـا       عموماً، منها  المنظمات تحديات كبيرة تواجه     الحالي القرن شهدي

عصفت بالعديد من التي ، 2009وحدوث االزمة المالية العالمية عام    وتطورها،  واالتصاالت المعلومات
 عة في المجـاالت  ذات أهمية واسها المختلفةأنواع ب أصبحت نظم المعلومات  ت العالمية، وعليه  آالمنش
تحقق ل وأصبحت الوسيلة المناسبة  ، مختلف أشكالها برد المنظمات   ساسياً من موا  أومثلت مورداً   ، كلّها

  . واستمرارها في القطاع المنظمة علىاًإيجابي تنعكس  للمنظمة التيتنافسيةالميزة ال

 على إضافة صوصاًخ التأمينشركات و  في التأكيد على حرص المنظمات عموماً فيتمثلبداعاإلأما 
ية مختلفة سواء على المستوى إبداعالحصول على مخرجات عمالها من خالل أ إلى قيمة عالية

  .على مستوى المنظمة أو على مستوى الجماعات، أو الفردي،

  :أهمية الدراسة
لتعزيز مستويات واستخداماً لنظم المعلوماتحاجةً من أكثر القطاعات ردن في األالتأمين قطاع يعد  
ي ردنبشكل عام واالقتصاد األفي االقتصاد  االقتصاد المعرفي دوراً بارزاً يؤدي إذ،  المختلفةبداعاإل

 أمراً جوهرياً  يعدبداعبمستويات اإل فإن االهتمام بنظم المعلومات وربطها ومن ثم، بشكل خاص
 تعزيز مستويات  في المعلومات المختلفةنظملشركات، فما مدى استخدام هماً في نجاح هذه امو
  .؟ المختلفةبداعاإل

  : أهداف الدراسة
التـأمين شـركات  فـي   المختلفة بداعاإل مستويات في ها المختلفة أنواع ب ف تأثير نظم المعلومات   تعر 
  :اآلتيةداف ية، ويتفرع منها األهردناأل

شـركات  فـي     على المستوى الفـردي    بداع اإل في ها المختلفة أنواع ب تأثير نظم المعلومات  تعرف   -
  .يةردنالتأمين األ

شـركات  فـي  الجماعـات   على مستوى بداع اإل في ها المختلفة أنواع ب تأثير نظم المعلومات  تعرف   -
  .يةردنالتأمين األ
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شركات التأمين في منظمة  على مستوى البداعاإل في ها المختلفة أنواع ب تأثير نظم المعلومات  تعرف   -
  .يةردناأل

  : مشكلة الدراسة
هـا  أنواع ب نظـم المعلومـات    ما تأثير : اآلتيالدراسة في اإلجابة عن التساؤل الرئيس       تكمن مشكلة   

المـستوى   سـواء علـى      ؟يةردن األ التأمينشركات   في    المختلفة بداع اإل مستوياتدعم  في   المختلفة
  .يةردنشركات التأمين األفي   ككلمنظمةمستوى ال أو الجماعاتمستوى  أو الفردي

 : فرضيات الدراسة

مستويات  في ها المختلفةأنواع ب لنظم المعلوماتإحصائيةيوجد تأثير ذو داللة : ية الرئيسةالفرض
  :اآلتيةويتفرع منها الفرضيات الفرعية  .يةردن األالتأمين في شركات  المختلفةبداعاإل

 علـى المـستوى     بداع اإل في ها المختلفة أنواع ب  لنظم المعلومات  إحصائيةيوجد تأثير ذو داللة      .1.6
 .فرديال

 علـى مـستوى     بـداع  اإل في ها المختلفة أنواعب لنظم المعلومات    إحصائيةيوجد تأثير ذو داللة     . 2.6
 .الجماعات

 علـى مـستوى     بـداع  اإل في ها المختلفة أنواعب لنظم المعلومات    إحصائيةيوجد تأثير ذو داللة     . 3.6
 . المقترحنموذج الدراسة) 1( الشكل يبينو .منظمةال

  لدراسةنموذج ا) 1(الشكل 
 

 

  

  

  

  

اإلبداع على المستوى 
 الفردي

اإلبداع على مستوى 
 المنظمة

اإلبداع على مستوى 
 الجماعات

 نظـم المعلومات مستويات اإلبداع

  )TPS(نظم معالجة المعامالت 
  (OAS)نظم أتمتة المكاتب 

  (MIS)  المعلومات اإلداريةنظم
  (DSS) قرارنظم دعم ال

  (KWS)نظم مشغلي المعرفة 
 (ESS) المديرين التنفيذييننظم معلومات 
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  . التعريفات اإلجرائية
 ها وخزن تهاومعالجالمعلومات  جمع  ل معاًمترابطة تعمل   العناصر   من ال  مجموعة: نظم المعلومات  •

  .داخل المنظمة  وتوزيعها بهدف دعم اتخاذ القراراتهاواسترجاع

 أو ،خدمـة جديـدة   أو  ،منتج جديـد   إلى   يؤديسلوك جديد في المنظمة      أو   تبني فكرة  :بداعاإل •
 الجماعات،مستوى  سواء على المستوى الفردي،     ، ة جديدة إداريممارسة   أو   ،تكنولوجيا جديدة 

 .على مستوى المنظمةأو 

 سـوق األوراق الماليـة  /  المدرجة في بورصة عمان  التأمينشركات  : يةردن األ التأمينشركات   •
 .السوقذلك ، التي يتم تداول أسهمها في 2009لعام 

  :دراسة للاإلطار النظري. 8
  .نظم المعلومـات. 1.8

   .ةهمياأل والمفهوم:  نظم المعلومات.1.1.8
ـ جم لتات النمطية التي تعمل معاًجراءالمكونات المتداخلة واإل ف نظم المعلومات بأنها مجموعة      تعر  عي

العمليـات  بهدف دعـم     واسترجاعها   وتخزينها وتوزيعها  ونشرها   التي تحتاجها المنظمة    المعلومات  
   . (Laudon, 2008, 15)داخل المنظمة والتعاون والتحليل والتصور والرقابة  دارةواإل

  (Jellassi, 1995,  29) : فهي المنظمات بنظم المعلومات عند تنفيذ إستراتيجياتهااهتمامسباب أما أ

  . والمعرفةلمعلومات ل بالمصادر المختلفةالتشارك. أ

  .ات جديدةإبداعتقديم لطاقة معالجة عاليه  إلى الحاجة. ب

  .التنوع والمرونة لتستطيع العمل ضمن التعقيدات والمتغيرات المختلفة إلى الحاجة. ج

  . نظم المعلوماتأنواع .2.1.8
  .  المختلفة لنظم المعلوماتنواعاأل) 2( الشكل يبين نظم المعلومات وأنواعتتعدد تقسيمات  
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  .مات المختلفة لنظم المعلونواعاأل) 2(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
Source: Laudon, Kenneth C. & Laudon, Jane P. (1999). Management Information 
systems: New approuch to organization and technology (5th ed.). New Jersy:  Prentice-
Hall, Inc. 

  TPS( Transaction Processing Systems(نظم معالجة المعامالت . 1
،  وتسييره العملدارة تقوم بتشكيل وتسجيل المبادالت الروتينية اليومية الضرورية إل     ةم محوسب هي نظ 
محاسبة وماليـة، ومـوارد   وإنتاج وتصنيع،   و من تسويق،     منها المنظمة بوظائفها المختلفة    وتستفيد
، 2010النجـار،   ( المهيكلة في المستوى التشغيلي      قرارات إلى ال  عن طريق الدعم الذي تقدمه     بشرية

وتعد هذه األنظمة على قدر كبير من األهمية لما لها من دور بارز في التعامـل المباشـر مـع           ،  )82
  .الزبائن

  

  TPSنظم  
  معالجة المعامالت

  OASنظم 
  أتمتة المكاتب 

MIS نظم  
  المعلومات اإلدارية

 DSS  نظم 

  دعم القرار

 ESS  نظم 
  المديرون التنفيذيون

 KWS  نظم
  مشغلو المعرفة

  قرارات
 مهيكلة

  قرارات
 شبه مهيكلة

  قرارات
 غير مهيكلة

  المستوى   االستراتيجي   اإلداري   المعرفي   التشغيلي
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  OAS( Office Automation Systems(نظم أتمتة المكاتب . 2
هي النظم التي تعمل على االستفادة من التكنولوجيا ألتمتة المكاتب بالوسائل التقنية التي من شـأنها                

  .عمالهمأنجاز إة العاملين على مساعد

الدقة المناسبة، ومـن     إلى    استخدام نظم أتمتة المكاتب يعمل على توفير الوقت والجهد والوصول          إن
نظـام البريـد   ونظام البريد االلكترونـي،  والنظم المستخدمة في أتمتة المكاتب نظام معالجة الكلمات،    

، الحميـدي ( الوثـائق    إدارةاشـر المكتبـي، ونظـام       نظام الن ونظام التقويم االلكتروني،    والصوتي،  
  ). 134، 2005السامرائي والعبيد، 

   Management Information Systems (MIS) ةداري المعلومات اإلنظم. 3
 في المنظمة داري المستوى اإل- التكتيكيةدارة مستوى اإل القرارات شبه المهيكلة علىنظم تخدم

ة داري بالوظائف اإلالقيام والسنوية لتمكينها من ، الشهرية،سبوعيةيتعلق بأمور العمل األخاصة فيما 
لبيانات إلى ا المباشر الوصولالمديرين من  تمكن  إذ،رقابةو توجيه،وتنظيم، و،  من تخطيط،المختلفة

  .)Laudon, 2006, 44 (  أداء المنظمة الحالي والسابقعنوالمعلومات 

  DSS (  Decision Support Systems(نظم دعم القرار . 4
 المعطياتأدوات المعالجة تتفاعل مع والنماذج، والحزم الجاهزة، ومجموعة متكاملة من البرمجيات، 

 لتقديم الحلول المقترحة، كما يمكنها دمج عدة نماذج لتكوين نموذج متكامل، وتقديم برامج الحوار
 نظم دعم ا، أم(Laudon, 2006, 350) داريالمهيكلة في المستوى اإل القرارات شبه لخدمة، المختلفة

 منظومات معلومات حاسوبية فهي (Group Decision Support Systems GDSS) القرارات الجماعية
   .لمشاكل غير الهيكلية وشبه الهيكلية لحل افريقالوتفاعلية تدعم عمل 

  Knowledge Work Systems المعرفة ينظم مشغل. 5
 يساعد إذْدم القرارات غير المهيكلة في المستوى المعرفي، نظم معلومات مبنية على المعرفة تخ

   (Laudon & Laudon, 1999, 42) في المنظمةوتكاملها  المعرفة على تأمين المعارف الجديدة يمشغل
  Executive Information Systems  ينالتنفيذيالمديرين نظم معلومات . 6

 من  العليادارةمل على تلبية احتياجات اإلتع  تحليالت وقدرات خاصةتملكنظم معلومات محوسبة 
وتعتمد في ، المهيكلة في المستوى االستراتيجيالمعلومات الضرورية ألغراض اتخاذ القرارات غير 
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 معلومات البيئة الخارجية بما يمكنها من استشراف الفرص والتهديدات وتحليل قدرة الغالب على
  ).2007حمد، األ (بداعية اإلالمنظمة التنافسية التي تبنى عليها إستراتيج

  :.بداعاإل. 2.8
  .بداع اإلمفهوم. 1.2.8
المنظمـة  تقدم إذ زبائنها، إلى  ديدةسلع ج أو م خدماتيتقد أو م أفكار تخدم المجتمع، يتقد بداعيمثل اإل 

لها اصلتوفر الحوافز السخية للعاملين إلي ؛ إضافية تفوق غيرها ميزاتمنافع و من خالله   منتسبيها  إلى  
نـه إيجـاد وتقبـل، وتنفيـذ األفكـار،      إ .)257 ،1997القريوتي،(  من السلع والخدمات الجديدذلك

المبكر إلحدى األفكار مـن قبـل        أو   نه االستخدام األول،  إوالعمليات، والمنتجات، والخدمات الجديدة،     
الناجح  االستخدام   فهوواحدة من المنظمات التي تنتمي لمجموعة المنظمات ذات األهداف المتشابهة،           

. )48،  2002العميـان،   (منتجات جديدة تظهر كنتيجة لقرارات داخل المنظمة         أو   برامج، أو   لعمليات،
 عبارة عن تبنـي     فهو التنظيمي   بداعاإلا   أم .أفضل أو   بطريقة جديدة  هلقديم بتقديم ل وقد يكون تطوير  

 أو  ،تكنولوجيا جديـدة   أو   ،خدمة جديدة  أو   ،سلوك جديد في المنظمة سواء كان منتجاً جديداً        أو   فكرة
تحـسين   إلـى   فـي العـادة  بداع اإلكما يؤدي .)Vakola & Rezgui, 2000( ة جديدةإداريممارسة 

 بداعدرجة االبتكار واإل والكفاءة والفعاليةشركة من خالل زيادة    والفعاليات المختلفة داخل ال    نشاطاتال
  .)2006، العمريالعلي و( في العمليات

  .بداعمستويات اإل. 2.2.8 
  : تتمثل في اآلتيبداع عدة مستويات لإلهناك

بحيث  ،فرادمن قبل أحد األ إليه  الذي يتم التوصلبداعهو اإل : على المستوى الفرديبداعاإل. 1
ية خالقة لتطوير العمل من خالل خصائص فطرية يتمتعون بها كالذكاء إبداعيكون لدى العاملين 

هذه الخصائص يمكن التدرب عليها وتنميتها وتؤدي و، مكتسبة كحل المشكالت أو والموهبة،
  ).2003، الصرايرة (نظم المعلومات دوراً بارزاً في هذا المجال

 ي للعاملين في المنظمة تتمثل بما يليبداعدون السلوك اإلحياناً أمعوقات تحول  هناك بعض النأ علماً
  :)124، 1989الدهان، (
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العاملين لجوانب المشكلة بالشكل الصحيح بسبب  فرادك األوتتمثل بعدم إدرا: معوقات إدراكية. أ
  .صعوبة إدراك العالقات البعيدة المتضمنة فيها أو تضييق نطاقها، أو عزلها عن سياقها،

الخوف من الوقوع في الخطأ، ك وتتمثل في الخوف من المبادرة :معوقات وجدانية وشخصية. ب
  .اح السريعوالجهود في التفكير، والرغبة في تحقيق النج

الضغوط االجتماعية المختلفة التي تتدخل في تشكيل  إلى وتعود: اجتماعية أو معوقات ثقافية. ج
  .تبني اتجاهات المجاراة لما هو شائع إلى وتصرفاتهم، وتؤدي بهم فرادحياة األ

اعة من قبل الجم إليه التوصل أو  الذي يتم تقديمه،بداعاإلهو  : على مستوى الجماعاتبداعاإل. 2
تتعاون جماعات محددة في العمل فيما بينها لتطبيق األفكار التي يحملونها، والمساهمة في حيث 

التغيير نحو األفضل من خالل تقديم منتجات وخدمات وطرائق عمليات جديدة وحل المشكالت 
وتعزز نظم المعلومات من خالل ما تتيحه من ربط جماعي يسهل تبادل األفكار ، المختلفة
أكبر في العادة يكون  الجماعة إبداعو.  بالمعلومات التشارك بيئةليتسهوء والمقترحات واآلرا

  .(Dreger, 2002) هاأفراد بداعمن المجموع الفردي إل

  ) 125، 1989الدهان،  (:اآلتية بالخصائص على مستوى الجماعاتبداعاإليتمتع 

   .أفضلية إبداع المختلفة من حيث الجنس تنتج حلوالً اتالجماع  •

 . شديدة التنوع تنتج حلوالً أفضلاتالجماع •

 . األقل تماسكاًات المتماسكة أكثر استعداداً ونشاطاً للعمل من الجماعاتالجماع •

 .بداع أكثر ميالً لإلفراداأل منسجمة اتالجماع •

 . القديمةات، أكثر من الجماعبداعاإل إلى  حديثة التكوين تميلاتالجماع •

 .أعضاء الجماعة مع ازدياد عدد بداعيزداد اإل •

   : على مستوى المنظمةبداعاإل. 3
 بداعالمؤسسة بشكل عام، إذ يتشكل اإلمن قبل  إليه التوصل أو  الذي يتم تقديمه،بداعاإلهو 

وهنا تؤدي نظم المعلومات دوراً ،  معاً داخل المنظمةجماعيوالفردي ال بداعالمؤسسي من خالل اإل
   . البيئة الداخلية والخارجية للمنظمةهماً من خالل ما توفره من معلومات عنم
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   (Daft, 2000):  على مستوى المنظمةبداعاإل - المؤسسيبداعاإل أنواع

الخدمات، ويتعلق بتكنولوجيا اإلنتاج، اي بنشاطات  أو ويعنى بالمنتج، سواء السلع:  الفنيبداعاإل. أ
  .الخدمات أو نتج السلعتالمؤسسة األساسية التي 

ة في المؤسسة، وبشكل دارييتعلق بشكل مباشر بالهيكل التنظيمي، والعملية اإلو: ريدا اإلبداعاإل. ب
  .غير مباشر بنشاطات المؤسسة األساسية

   .بداعقياس اإل. 3.2.8

 من أكثر القطاعات تطوراً  الذي يعدالتأمينالسيما في قطاع و؛ بداعليس من السهل قياس اإل
 وفي ظل مراجعة األدبيات الخاصة ، آثارهتتبعيمكن لكن  وواستجابةً لمتطلبات االقتصاد المعاصر،

 التأمين المختلفة في شركات بداع اإلياتتشخيص مستو بداعفقد اعتمد الباحثان لقياس اإل، بداعباإل
 على مستوى بداعاإلوعات،  على مستوى الجمابداعاإل،  على المستوى الفرديبداعاإل(وهي 
  ).المنظمة

   .بداعالمعلومات في اإلمدى مساهمة نظم . 4.2.8
تقوم نظم المعلومات بإعداد خطتها اإلستراتيجية التي تمكنها من تنفيذ مهامها المختلفة في تقديم 

 لتقديم على مستوى المنظمة؛ أو الجماعي أو  سواء على المستوى الفرديالمعلومات المناسبة
   .دخول أسواق جديدة أو عمليات أعمال جديدةوتصاميم جديدة، ومنتجات وخدمات جديدة، 

  : ,Mckie)  (2004 من خاللبداعيمكن أن تسهم نظم المعلومات بدرجة كبيرة في اإلكما 

   .بداع توجيه عملية اإلومن ثمفهم الفرص والتهديدات ل المسح البيئي إجراء. 1

يمي  والتغير التنظ، والعمليات،)سلع وخدمات( المنتجات بداعإل تحديث وبناء تصور العمل على. 2
  .بداع من خالل ربط استراتيجية العمليات باإلبالمنظمة

من خالل وتحسينها  تساعد في تعزيز عملية العصف الذهني إذتشجع عملية التفكير الخالق . 3
  .إتاحة المشاركة بالمعلومات وسهولة تبادلها

  . جديدة وعملياتتطوير منتجات ل األفكارتأمين العمل على. 4
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  :لسابقةمراجعة الدراسات ا. 9
  : الدراسات العربية. 1.9

ة المدركة في داريأثر جودة تكنولوجيا نظام المعلومات اإل تعرف) 2009(هدفت دراسة النوايسه 
حيث اعتمدت الباحثة . ي لدى مستخدمي نظام المعلومات في جامعة البلقاء التطبيقيةبداعالسلوك اإل

مور المادية، االعتمادية، األ: (المدركة علىة داريفي قياس جودة تكنولوجيا نظام المعلومات اإل
ي بداع اعتمدت لقياس السلوك اإلفي حين، )االستجابة، التأكيدية، التعاطفية، وخصائص المعلومات

أن  إلى وتوصلت الباحثة). حل المشكالت، قابلية التغيير، روح المجازفة، وسعة االتصال( :على
ة المستخدمة في كليات المجتمع داري المعلومات اإلالمتوسط الكلي لمستوى جودة تكنولوجيا نظام

 السلوك بعادأن المتوسط الكلي أل إلى ، كما توصلت لجامعة البلقاء التطبيقية مرتفعالحكومية التابعة
 خيراًأو.  لجامعة البلقاء التطبيقية مرتفعي لدى العاملين في كليات المجتمع الحكومية التابعةبداعاإل

ة داري لجودة تكنولوجيا نظام المعلومات اإلإحصائية داللة ير عام ذأجود و إلى توصلت الباحثة
 لدى بداعروح المجازفة، وسعة االتصال في تشجيع اإلوقابلية التغيير، والمدركة في حل المشكالت، 

ة في كليات المجتمع الحكومية التابعة لجامعة البلقاء داريمستخدمي تكنولوجيا نظام المعلومات اإل
  . يةالتطبيق

  المعرفةإدارة ومستوى فاعلية نظم المعلوماتتعرف إلى ) 2007 (األحمدكما هدفت دراسة 
. يةردن في البنوك التجارية األبداع اإلفي، وبيان أثرهما يةردنالمستخدمة في البنوك التجارية األ

لخدمات تصميم ا:  كل منفي لنظم المعلومات إحصائية داللة يوجود أثر ذو إلى وتوصلت الدراسة
تعزيز الموقف التنافسي ، وزيادة رضا الزبائنو، تصميم عمليات جديدة وتحسينها، الجديدة وتحسينها

. زيادة المرونة والكفاءة في  لنظم المعلوماتإحصائية داللة ا ذاًثرأ لم تجد الدراسة في حين، للبنوك
:  على كل منإحصائيةاشراً وبداللة اً مب إيجابي المعرفة تملك تأثيراًإدارةكما وجدت الدراسة أيضاً أن 

زيادة و، زيادة رضا الزبائنو، تصميم عمليات جديدة وتحسينهاو، تصميم الخدمات الجديدة وتحسينها
   .تعزيز الموقف التنافسي للبنوك، والمرونة والكفاءة

ف    إلى فقد هدفت ) 2006 (معايطةا دراسة ال  أمبـداع اإلها التنظيميـة فـي      أبعادأثر بيئة العمل و   تعر 
 مستوى ادراك العاملين في الجامعـات       أن إلى   ية الخاصة، وقد توصلت   ردنالتنظيمي في الجامعات األ   

كمـا توصـلت    .  التنظيمي جاءت متوسـطة    بداعية الخاصة لمتغيرات بيئة العمل، ومتغيرات اإل      ردناأل
هيكـل التنظيمـي،     لمتغيرات بيئة العمل المتمثلـة فـي ال        إحصائية داللة   يذ وجود أثر  إلى   الدراسة
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التكنولوجيـا،  وفـات،   آالحـوافز والمك  والمـشاركة،   والتدريب،  ونظمة والتعليمات،   األوالمركزية،  و
  .يةبداعوظروف العمل في تنوع المهارات اإل

  :الدراسات األجنبية. 2.9
فحص التداخل المشترك بـين  إلى  (Andersson,  Lindgren & Henfridsson, 2008)هدفت دراسة 

ذ ركزت على طبيعة ودور معماريـة       إ التنظيمي وتكنولوجيا المعلومات على وجه الخصوص؛        االبتكار
همية المعرفة لتطوير القدرات المعمارية لخدمة غايـات االطـراف غيـر المتجانـسة          أحيث  المعرفة  

 لتطوير التنمية المعمارية في المعرفـة المـشتركة       اً نظري اًعرضت هذه الدراسة نموذج   . والتكنولوجيا
 وقد ن االبتكار التنظيمي وتكنولوجيا المعلومات، وقد طبق هذا النموذج داخل صناعة النقل السويدية      بي

اسـتخدام حـساسية    و،  ةدراك القدرات التكنولوجي  إ: لمعرفة هي  ا لمعيارية أبعادربعة  أحددت الدراسة   
همـة لتـسهيل    نهـا م  أثبتت  أاالمتداد بين حدود االختصاصات، وقد      وعمال،  فهم نموذج األ  والسياق،  

ثـار  واختتمت الدراسـة بتحديـد النظريـة واآل   . صناعة النقل على نطاق بيئة الحوسبة في كل مكان 
  .لمعرفةلمعيارية اربعة  األبعاداالستراتيجية للنموذج واأل

تطوير وتقديم نموذج مفاهيمي للعالقات بين إلى  (DiLiello & Houghton, 2006)كما هدفت دراسة 
 إلـى  لمانيـة اسـتناداً  ، والدعم التنظيمي في المنظمات الصناعية األ  بداعاالبتكار واإل والقيادة الذاتية،   

ـ  فـراد أن األ إلى  وقد توصلت الدراسة  . فرةادلة النظرية والتجريبية المتو   األ ون أنفـسهم   الـذين يظن
 الذين ال يملكون القيادة الذاتيـة       فراد من األ  بداعيملكون قيادة ذاتية قوية أكثر قدرة على االبتكار واإل        

 في مكان العمل سيكون لديهم قدرة       اً قوي اً الذين يملكون دعم   فرادأن األ  إلى   القوية، كما توصلت أيضاً   
وقـد  .  في مكـان العمـل     اً قوي اً الذين ال يملكون دعم    فراد من األ  بداعأكبر على ممارسة االبتكار واإل    

القيادة الذاتية بين أعضاء المنظمات فـي الوقـت الـذي    تشجيع ممارسة   باوصت الدراسة المنظمات    
المـشرفين،  و بـين المجموعـات،      بداعبناء بيئات العمل التي تعتمد على االبتكار واإل        إلى   تسعى فيه 

  .والمستويات التنظيمية

  :منهجية الدراسة. 10
إيـضاحية    من حيـث األسـلوب،     (Basic) هذه الدراسة أساسية     دتع: تها وطبيع نوع الدراسة . 1.10

(Explanatory)     ،ةاستنتاجيوهي   من حيث الغرض) Deductive(      في طبيعتها العتمادها علـى 
  . والدراسات السابقةةداريالنظريات اإل
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 المـساهمة  يةردن األالتأمينشركات تكون مجتمع الدراسة من جميع : تها وعينمجتمع الدراسة . 2.10
أما عينة الدراسة   . شركة) 28( يبلغ عددها     التي 2009 المسجلة في بورصة عمان لعام    العامة  

. من مجتمع الدراسـة   %) 50 (تهنسبما   شكلت   شركة) 14( عينة عشوائية شملت     فتمثلت في 
ـ  استبيانات لكل شركة وبمجموع إ  10 وقد تم التوزيع بواقع    ، وقـد تـم   اً اسـتبيان 140لي اجم

  . ةعانات الموزيمن االستب% 80 مثلت ما نسبته اً استبيان112استرجاع 

  .يةردن األالتأمينن في شركات و العاملفراداأل: وحدة التحليل. 3.10

الكتـب  : نويـة وتـشمل   المـصادر الثا  تمثلت طرائق جمع البيانات في       :اتانطرائق جمع البي  . 4.10
 فقد المصادر األوليةأما  ،ث والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة  وبحوالمقاالت وال 

سـتبانة  ا عدادإ، و من عينة الدراسةأفرادعدد من المقابالت غير المهيكلة مع   إجراء في   تمثلت
   .تم إعدادها وتوزيعها لتغطية الجانب الميداني للدراسة

  :  هماجزأيناالستبانة على / اشتملت أداة الدراسة: المتغيرات والمقاييس. 5.10

، وقـد   يـة ردن األ التأمين في شركات يشمل المعلومات التعريفية عن العاملين      : الجزء األول . 1.5.10
  ).10-1( األسئلة العامة من تشمل

ها المختلفة  أنواع ب نظم المعلومات :  بالمتغير المستقل  يشمل األسئلة المتعلقة   : الجزء الثاني . 2.5.10
نظـم   ، نظم دعم القـرار،    ةداري المعلومات اإل  نظم معالجة المعامالت، نظم أتمتة المكاتب، نظم      (

 كمـا  ).18-1( األسـئلة مـن      ت وقد شمل  )نظم معلومات المديرين التنفيذيين    ، المعرفة ليمشغ
،  علـى المـستوى الفـردي      بداعاإل: (بداعشملت األسئلة الخاصة بالمتغير التابع مستويات اإل      

-19( األسئلة مـن  توقد شمل). المنظمة على مستوى بداعاإلالجماعات،  على مستوى  بداعاإل
  .بداع متغير فرعي في مستويات اإل، وبواقع أربعة أسئلة لكل)30

 :الصدق والثبات/ اختبار نموذج الدراسة. 11

الصدق الظاهري، كما تم     إلى    االستبانة على عدد من المحكمين للوصول      عِرضِت: صدق األداة . 1.11
، مما جعل تأمينأولية من مجتمع الدراسة بلغت ثالث شركات   / تجريب النموذج على عينة قبلية    

  . درجة عالية من الصدق الظاهري إلى اة تصلهذه األد
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ألفا لمتغيرات الدراسة –تم اختبار ثبات النموذج باستخراج معامل كرونباخ: ثبات األداة. 2.11
لمتغيرات ) ألفا-كرونباخ( الختبار حصائيةنتائج التحليالت اإل) 1( الجدول يبينو .المختلفة

  .نموذج الدراسة التي تم التوصل إليها

  لمتغيرات نموذج الدراسة) ألفا_ كرونباخ (نتائج اختبار ) 1 (الجدول
 قيمة ألفـا عـدد الفقرات اســم المجـال

 0.9589  18  نظم المعلومات: المتغير المستقل

 0.7768 4  على المستوى الفرديبداعاإل

 0.7196 4 الجماعات على مستوى بداعاإل

 0.6082 4 المنظمة على مستوى بداعاإل

 0.8644  12  بداعمستويات اإل:  التابعالمتغير

  (SPSS)على نتائج التحليل اإلحصائي   اعتماداًنيالجدول من إعداد الباحث: المصدر

  المتغير المستقلفي فقرات) ألفا-كرونباخ(أن معامل الثبات للنموذج في اختبار ) 1( من الجدول   تبيني
 عـة  مجتم بداعاإلمستويات  ابع  رات المتغير الت  فق، وفي   ) 0.9589 (ها المختلفة أنواعبنظم المعلومات   

 علـى مـستوى     بـداع اإل قد بلغ ، و )0.7768( قد بلغ  ف  على المستوى الفردي   بداعاإل أما،  )0.8644(
ومما سـبق نالحـظ أن       ).0.6082( المنظمة على مستوى    بداع اإل بلغ أخيراً و ،)0.7196 (الجماعات
 الحد األدنى المتفـق عليـه لالعتماديـة       وهو  ) 0.60( قد حصلت على قيم أعلى من      هاجميعالفقرات  

(Sekran, 2003, 287)لذلك نستطيع القول ، :تمتلك قيمـة جيـدة    هاجميع فقرات نموذج الدراسة إن
  .للثبات ومقبولة ألغراض التحليل اإلحصائي

   :ةمحددات الدراس. 12
ـ عدم وجود وحدات تنظيمية متخصصة في نظم المعلومات في عدد من شـركات               ، يـة ردن األ أمينالت

  . في تعبئة االستباناتمدى االستجابة من الشركات المختلفةو

  : المستخدمةحصائيةاألساليب اإل. 13

للعلوم االجتماعية حصائية برنامج الحزمة اإلاستُخِدم (Statistical Package for Social Sciences - 

SPSS)         كمـا   لمبحوثين في الخصائص التعريفية،    ، إذ تم اعتماد التكرارات والنسب المئوية إلجابات ا 
أسـلوب   اسـتخدم  وقد،  بفروعها المختلفةدام اإلحصاء االستداللي الختبار الفرضية الرئيسة      استُخِدم
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 ، المختلفـة  بـداع  مستويات اإل  فيها المختلفة   أنواعأثر نظم المعلومات ب    إلى   تحليل االنحدار للوصول  
  .بداع على مستويات اإلاألثر الكلي لنظم المعلومات إلى والوصول

  :نتائج الدراسة وتحليلها. 14
  .الخصائص التعريفية للشركات عينة الدراسة. 1.14
ية، وقـد   ردن األ التأمينف الخصائص المختلفة لشركات     لتعر مجموعة من المتغيرات التعريفية      حددتْ

 الجـدول   يبينو. الستبانةقيست هذه المتغيرات من خالل أسئلة المعلومات العامة الواردة في أسئلة ا           
  .عينة الدراسةلالخصائص التعريفية ) 2(

  )112=ن(عينة الدراسة لالخصائص التعريفية ) 2(الجدول 
  النسبة المئوية  التكرار  الفئـــات  المتغيرات

  %33.93  38   سنة30أقل من 
  %22.32  25   سنة40 أقل من -30
  %20.54  23   سنة50 أقل من -40

  العمر

  %23.21  26  أكثر سنة ف50
  الجنس  %57.14  64  ذكر
  %42.86  48  أنثى

  %12.50  14  الثانوية العامة
  %16.96  19  دبلوم كلية مجتمع

  %37.50  42  بكالوريوس

  المؤهل الدراسي

  %33.04  37  دراسات عليا
  %27.68  31   سنوات5أقل من 

  %31.25  35   سنوات10 أقل من -5
  %24.11  27  ة سن15 اقل من -10

  مدة الخدمة

  %16.96  19   سنة فأكثر15
  %100  112  المجموع

  . الدراسةفرضياتمناقشة . 2.14
ها المختلفة أنواع لنظم المعلومات بإحصائيةيوجد تأثير ذو داللة : ولىالفرضية الفرعية األ. 1.2.14

 . على المستوى الفرديبداع اإلفي
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 (Coefficient) معامالت االنحدار تحليلو ،(ANOVA)تحليل االنحدار نتائج التاليةول ا الجد منتبين
  .الالزمة الختبار الفرضية الفرعية األولى

Model Summary

.827a .684 .681 .35656
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), نظم المعلوماتa. 
 

ANOVAb

28.042 1 28.042 220.566 .000a

12.968 111 .127
41.010 112

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), نظم المعلوماتa. 

Dependent Variable: االبداع على المستوى الفرديb. 
 

Coefficientsa

.696 .222 3.134 .002

.829 .056 .827 14.851 .000
(Constant)
نظم المعلومات

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: االبداع على المستوى الفرديa. 
 

 علـى   بـداع ها المختلفة قد أثـرت فـي اإل       أنواع من نتائج تحليل االنحدار أن نظم المعلومات ب        تبيني
                    هـا المختلفـة تــؤثر بـشكل مباشــر   أنواع أن نظـم المعلومــات ب تبــين إذ ،المـستوى الفـردي  

β = 0.827, P ≤ 0.01)( ن على المستوى الفردي، كما بداعفي اإلأن معامل التحديد تبي (R2=0.684) 
 علـى   بـداع  من التباين في اإل    (%68.4)ها المختلفة قد فسرت     أنواعوهذا يعني أن نظم المعلومات ب     

 (F=220.566) اإلحـصائي  االختبار    قيمة أنكما يالحظ من تباين تحليل االنحدار       .  المستوى الفردي 
إن ما سبق من تحليل يـستدعي قبـول    .(P ≤ 0.01) عند مستوى معنوية إحصائيةوهي ذات داللة 



  نازم ملكاوي-فايزالنجار                   2010-الثاني العدد -26 المجلد –والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جامعة جلةم

 

 273 

) P ≤ 0.01(      عند مستوى معنويـة إحصائيةيوجد أثر ذو داللة : " القائلةولىاأل  الفرعيةالفرضية
وتتفق هذه النتائج مع النتـائج  ". توى الفردي على المسبداعاإل في ها المختلفةأنواعب لنظم المعلومات 

ون أنفسهم يملكون قيادة  الذين يعدفراد األأن من (DiLiello & Houghton, 2006)ليها إالتي توصل 
 فـي مكـان العمـل    اً قوياً الذين يملكون دعم   فراد وأن األ  بداعذاتية قوية أكثر قدرة على االبتكار واإل      

  .ممارسة االبتكارسيكون لديهم قدرة أكبر على 

 فيها المختلفة أنواع لنظم المعلومات بإحصائيةيوجد تأثير ذو داللة : الفرضية الفرعية الثانية. 2.2.14
  .ات على مستوى الجماعبداعاإل

 (Coefficient) معامالت االنحدار تحليلو ،(ANOVA)االنحدارتحليل  نتائج التاليةول ا الجد منتبين
  .الثانيةة الفرعية الالزمة الختبار الفرضي

Model Summary

.809a .654 .651 .34237
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), نظم المعلوماتa. 
 

ANOVAb

22.630 1 22.630 193.061 .000a

11.956 111 .117
34.587 112

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), نظم المعلوماتa. 

Dependent Variable: االبداع على مستوى الجماعاتb. 
 

Coefficients a

.931 .213 4.366 .000

.745 .054 .809 13.895 .000
(Constant)
نظم المعلومات

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: االبداع على مستوى الجماعاتa. 
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 على مستوى بداعها المختلفة قد أثرت في اإلأنواع من نتائج تحليل االنحدار أن نظم المعلومات ب       تبيني
 = β                   ها المختلفة تؤثر بـشكل مباشـر  أنواع أن نظم المعلومات بتبين إذ ،الجماعات

0.809, P ≤ 0.01)( نعات، كما  على مستوى الجمابداعفي اإلأن معامـل التحديـد   تبي (R2=0.651) 
 علـى   بـداع  من التباين في اإل    (%65.1) فسرت   المختلفة قد ها  أنواعوهذا يعني أن نظم المعلومات ب     

 (F=193.061) قيمة االختبار اإلحـصائي    أنكما يالحظ من تباين تحليل االنحدار       .  مستوى الجماعات 
إن ما سبق من تحليل يـستدعي قبـول   . (P ≤ 0.01)ة  عند مستوى معنويإحصائيةوهي ذات داللة 

 (P ≤ 0.05)      عند مستوى معنويـة إحصائيةيوجد أثر ذو داللة : " البديلة القائلة الفرعيةالفرضية
وتتفق هذه النتائج مع النتائج     ".  على مستوى الجماعات   بداع اإل في ها المختلفة أنواعب لنظم المعلومات 

 لجـودة تكنولوجيـا نظـام    إحـصائية  داللة يبوجود أثر عام ذ) 2009 (التي توصلت إليها النوايسه 
 فـي  ةدارياإلم المعلومات  لدى مستخدمي تكنولوجيا نظبداعاإل المدركة في تشجيع    ةدارياإلالمعلومات  

  .كليات المجتمع الحكومية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية

 فيها المختلفة أنواع لنظم المعلومات بإحصائيةداللة يوجد تأثير ذو : الفرضية الفرعية الثالثة. 3.2.14
  . على مستوى المنظمةبداعاإل

 (Coefficient) معامالت االنحدار تحليلو ،(ANOVA)تحليل االنحدار نتائج التاليةول ا الجد منتبين
  .الثالثةالالزمة الختبار الفرضية الفرعية 

Model Summary

.740a .548 .543 .34488
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), نظم المعلوماتa. 
 

ANOVAb

14.702 1 14.702 123.605 .000a

12.132 111 .119
26.834 112

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), نظم المعلوماتa. 

Dependent Variable: االبداع على مستوى المنظمةb. 
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Coefficientsa

1.339 .215 6.238 .000
.601 .054 .740 11.118 .000

(Constant)
نظم المعلومات

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: االبداع على مستوى المنظمةa. 
 

 على مستوى بداعها المختلفة قد أثرت في اإلأنواعمعلومات ب من نتائج تحليل االنحدار أن نظم ال       تبيني
 = β                     ها المختلفة تؤثر بشكل مباشـر أنواع أن نظم المعلومات بتبين إذ ،المنظمة

0.740, P ≤ 0.01)( ن على مستوى المنظمة، كما بداعفي اإلأن معامـل التحديـد   تبي K(R2=0.543) 
 علـى   بـداع  من التباين في اإل    (%54.3) فسرت   المختلفة قد ها  أنواعلومات ب وهذا يعني أن نظم المع    

 (F=123.605)كما يالحظ من تباين تحليل االنحدار أن قيمة االختبـار اإلحـصائي          .  مستوى المنظمة 
إن ما سبق من تحليل يـستدعي قبـول   . (P ≤ 0.01) عند مستوى معنوية إحصائيةوهي ذات داللة 

) P ≤ 0.05( عند مستوى معنوية إحصائيةيوجد أثر ذو داللة : " القائلة الثالثةيلة البد الفرعيةالفرضية
وتتفق هذه النتائج مع النتـائج     ".  على مستوى المنظمة   بداعاإل في ها المختلفة أنواعبلنظم المعلومات   

م تـصمي :  كل منفي لنظم المعلومات    إحصائيةبوجود أثر ذو داللة     ) 2007(حمد  أل ا اليهاإالتي توصل   
زيادة رضا الزبائن، وتعزيز الموقف  و تصميم عمليات جديدة وتحسينها،   والخدمات الجديدة وتحسينها،    

 داللـة   يبوجـود أثـر ذ    ) 2006( المعايطة   ليهاإ كما تتفق مع النتائج التي توصل        ،التنافسي للبنوك 
  .يةبداع لمتغيرات بيئة العمل المختلفة في تنوع المهارات اإلإحصائية

 بداعها المختلفة تؤثر في مستويات اإل     أنواع أن نظم المعلومات ب    تبين ي  من تحليل   سبق لى ع اعتماداًو
فـي   )(β = 0.827, P ≤ 0.01 أنها تؤثر بشكل مباشـر  تبينية، إذ ردنفي شركات التأمين األجميعها 

.   على المستوى الفـردي    بداع من التباين في اإل    (%68.4) على المستوى الفردي، وقد فسرت       بداعاإل
 على مستوى الجماعات، وقد فسرت بداعفي اإل )(β = 0.809, P ≤ 0.01 تؤثر بشكل مباشر هاأن تبينو

 = β) مباشر تؤثر بشكل ها أن أيضاًتبين كما . على مستوى الجماعاتبداع من التباين في اإل(65.4%)

0.740, P ≤ 0.01) بـداع اين فـي اإل  من التب(%54.8) على مستوى المنظمة، وقد فسرت بداع اإلفي 
يوجـد تـأثير ذو داللـة    : " وعليه فإننا نقبل الفرضية البديلة الرئيسة القائلـة   .على مستوى المنظمة  

 في بداع مستويات اإلفيها المختلفة أنواع لنظم المعلومات ب)P ≤ 0.01( عند مستوى معنوية إحصائية
  ".يةردنشركات التأمين األ
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  :االستنتاجات والتوصيات. 15
  ستنتاجاتاال. 1.15

 من التباين فـي  (%68.4)ها المختلفة قد فسرت أنواع من نتائج الدراسة أن نظم المعلومات ب    تبين. 1
       ها المختلفة تؤثر بشكل مباشـر     أنواع أن نظم المعلومات ب    تبينإذ  .  على المستوى الفردي   بداعاإل

β = 0.827, P ≤ 0.01)( على المستوى الفرديبداعفي اإل  .  

2 .من التباين فـي  (%65.4)ها المختلفة قد فسرت أنواع من نتائج الدراسة أن نظم المعلومات ب    نتبي 
     ها المختلفة تؤثر بشكل مباشـر أنواع أن نظم المعلومات ب   تبينإذ  .  على مستوى الجماعات   بداعاإل

β = 0.809, P ≤ 0.01)( على مستوى الجماعاتبداعفي اإل   .  

 من التباين فـي  (%54.8)ها المختلفة قد فسرت أنواع أن نظم المعلومات ب  من نتائج الدراسة   تبين. 3
               هـا تـؤثر بـشكل مباشـر       أنواع أن نظـم المعلومـات ب      تبين على مستوى المنظمة، إذ      بداعاإل

β = 0.740, P ≤ 0.01)( على مستوى المنظمةبداعفي اإل   .  

في شركات التـأمين  جميعها  بداع تؤثر في مستويات اإلها المختلفةأنواعأن نظم المعلومات ب    تبين. 4
 (%65.4) على المستوى الفردي،  وفـسرت        بداع من التباين في اإل    (%68.4)ية، إذ فسرت    ردناأل

 علـى  بداع من التباين في اإل(%54.8)كما فسرت   على مستوى الجماعات، بداعمن التباين في اإل   
 . مستوى المنظمة

  التوصيات. 2.15
ية لتـشجيع العـاملين علـى       ردن األ التأمينشركات  في   الحوافز المادية والمعنوية للعاملين      تقديم. 1

  . في العمل، مع ضرورة تبني استرتتيجيات لرعاية المبدعينبداعاإل

االهتمام بالنظم التي تحقق     بضرورة   يةردن األ التأمينشركات   العليا في    دارةترسيخ القناعة لدى اإل   . 2
 بداع االستراتيجية منها، والعمل على تحقيق التكامل بين اإل        والسيماالمنظمة   على مستوى    بداعاإل

 على مستوى   بداعاإل إلى    لضمان الوصول  مستوى الجماعات  على   بداععلى المستوى الفردي واإل   
  .المنظمة

  . ها وفاعليت المختلفة الالزمة لزيادة كفاءة نظم المعلوماتموارد النظم المختلفةتوفير العمل على . 3
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 الفـردي   بـداع تحقق التكامل بـين اإل    مستمرة ومتجددة   متكاملة و  عملية   بداعجعل اإل العمل على   . 4
 كل ما هو جديد في البيئة  على مستوى المنظمة؛ الضافة بداع على مستوى الجماعات واإل    بداعواإل

  .يةالتأمين

 ا ومشاريعه شركةتوجهات ال بلتعريف العاملين   ية  ردن األ التأمينفي شركات   تصاالت  اال نظام   تقوية. 5
   . في هذا اإلطاريةبداع اإلمبادراتالبما يتيح لهم فرصة المشاركة وتقديم ؛ المستقبلية

 التأمين المختلفة في شركات     بداعاإلمستويات   في أثرهالزيادة    المختلفة الربط بين نظم المعلومات   . 6
  . يةردناأل

تطـوير  فـي  زيادة إمكاناتها وقدراتها ل، يةردن األأمينالتبين شركات  يتعزيز مبدأ التعاون التنافس   . 7
 منفردة بإمكانياتها الحالية الشركات ال تستطيع  ؛ إذ  والمشاركة بالمعلومات   المختلفة نظم المعلومات 

  . ذات الطبيعة األكثر تسارعاً وتطوراًيةالتأمينمواجهة المنافسة العالمية في البيئة 
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