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يعتبر االتصال عنصرا أساسيا لنجاح االبتكار، ألنه يسمح باستيعاب األفكار المختلفة 

االتصال فالمتعلقة باالبتكار ويسهل تدفق المعلومات بين مختلف مستويات المنظمة. 

هو األداة الرئيسية لضمان مشاركة أعضاء المنظمة في عمليات توليد االبتكار. ويذكر 

Dasgupta et al.( .2013)  بأن المديرين يمكنهم خلق بيئة من خالل االتصال

يشعر فيها الموظفون بالسعادة والشغف تجاه وظائفهم ويظهرون المواقف والسلوكيات 

الالزمة لتحسين األداء التنظيمي. وقد أكدت دراسات مختلفة أن نوع االتصال وجودته 

 (1)عامالن حاسمان في االبتكار.  

البتكار باالتصال المفتوح واالتصال الذي يسمح بالتعبير يتميز نوع االتصال الالزم ل

عن جميع وجهات النظر، والذي يأخذ في االعتبار ويحاول فهم آراء اآلخرين، 

يحاول االتصال الداخلي نشر ما تقوم به وباإلضافة إلى دمج األفكار وتكاملها. 

لتحقيق  -وما إلى ذلك  مهمتها وقيمها وأهدافها، -المنظمة للعاملين، لنقل ثقافة الشركة 

 مناخ من المشاركة والتكامل، وكذلك تحسين التماسك بين العاملين لديها.

يسمح االتصال بتبادل المعلومات بين اإلدارات المختلفة للشركة. ويتيح االتصال 

 Ruppelالمتكرر والدقيق والمفتوح فهم وجهات النظر األخرى ويبني الثقة. وقام 

and Harrington (2000 بإجراء دراسة أظهرت نتائجها أن االتصال بين )

الموظفين يمثل عامل سابق للثقة، وتؤثر الثقة على اإلدارات التنظيمية والتوجه نحو 

 (2)االبتكار. 

هذه المعلومات،  وعند تحليلتسمح تدفق المعلومات باالتصال بين الموظفين 

هناك اتصال بين  وتفسيرها وتطويرها، تصبح معرفة. وبالتالي يمكن أن يكون

البعض أن تدفقات المعلومات والمعرفة التي تحدث في الشركات ال  ويرىالعاملين  ، 
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ينبغي فصلها بل يجب دمجها وإدارتها بطريقة متكاملة كنظم إلدارة المعلومات 

 (3)والمعرفة.

( دراسة تبين وجود عالقة قوية بين 2004) Mayfield and Mayfieldوقد أجرى 

لتعزيز االتصال وقدرة العاملين على االبتكار. وأظهرت دراسات أخرى  قدرة القائد

أن المنظمات  أرادتأن دور األفراد وتفاعالتهم أمر حاسم في عمليات االبتكار. وإذا 

العاملين لديها سلوك موجه نحو اإلبداع واألفكار الجديدة، فمن الضروري  يكون لدى

عمليات االتصال التي يشارك فيها األفراد  لسماح بتدفقوامشاركة األفكار والتفاعل، 

 األفكار بشكل متزامن ومستمر.  

يعتقد الباحثون أن االتصال يساعد في توليد األفكار ، ويحفز اإلبداع ، ويساعد فى و

( بأن االتصال مع اآلخرين يحفز اإلبداع 1984) Utterbackحل المشكالت. وأشار 

لى عدد أكبر من مصادر المعلومات. تستمر وأن التنوع في االتصال يسمح بالوصول إ

األبحاث الحديثة في اإلشارة إلى االستنتاج القائل بأن العاملين هم أحد أهم مصادر 

االبتكار، مما يجعل من الضروري تطبيق ثقافة موجهة نحو االبتكار بين العاملين، 

 (4)وسائل القيام بذلك هو االتصال الداخلي.د وإح

 البحثية :أوال :  المشكلة 

لتطتتوير القتتدرات التعتترا علتتى السياستتات التتتى تتبعهتتا المنظمتتات  تستتتهدا الدراستتة

اإلبتكاريتتة للعتتاملين والوستتائل االتصتتالية األكثتتر فعاليتتة فتتى تطتتوير قتتدرات العتتاملين   

الكشتف عتن يبيعتة العالقتة   واألساليب المستخدمة لتحفيز العتاملين علتى التطتوير متع

لداخلى من حيث أهداا الرستائل االتصتالية ) أهتداا وظيفيتة بين االتصال المؤسسى ا

  الوستتائل االتصتتالية    أهتتداا تتعلتتق ببنتتاء العالقتتات   أهتتداا التنميتتة وإدارة التغييتتر(

المستتتتخدمة ) تقليديتتتة   تكنولوجيتتتة (  وأنمتتتاي الشتتتبكات االتصتتتالية ) رستتتمية    يتتتر 

   ر القتدرات اإلبتكاريتة للعتاملينالسياسات التى تتبعها المنظمات لتطتويرسمية(  وبين 

مع مراعاة تمثيل نمطى القيادة ) التحويلية   التبادلية( وأنماي الثقافة التنظيميتة األربعتة 

ونمت  ملكيتة المنظمتة  ) الثقافة الهرمية   ثقافة الجماعة  ثقافة الستو,  الثقافتة المرنتة( 

 . القطاع اإلستثمارى ( –قطاع أعمال عام )

  الدراسة : ثانيا : اهمية

 تنبع أهمية هذه الدراسة من :

الدراسات العربية التتى تناولتم مفهتوم تطتوير القتدرة االبتكاريتة للعتاملين   محدودية  -

كما أن تناوله كان فق  كمتغير إدارى فى هذه الدراسات ، لذلك رأت الباحثتة أن تنتاول 

يعطيتته أهميتتة هتتذا المفهتتوم متتن منظتتور اتصتتالى ستتيكون متتدخل جديتتد لدراستتته ممتتا 

واضتتتحة ضتتتمن اإليتتتار العلمتتتي ألستتتاليب اإلدارة المتقدمتتتة فتتتي اكتستتتاب المعتتتارا 

 .والمهارات واستخدامها في تطوير أداء المنظمات
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تعمل المنظمات المصرية فى األونة األخيرة داخل بيئة عمل  ير مستقرة بشكل  -

ولوجية مما يظهر كبير  فهناك تغير مستمر فى الظروا االقتصادية والسياسية والتكن

الحاجة إلى تطبيق مفهوم  تطوير القدرات االبتكارية  داخل هذه المنظمات حتى 

واالنفتاح على العالم الخارجي   و تطوير  يمكنها من التكيف مع الظروا المتغيرة 

 مستوى أدائها وأداء أعضائها .

االتصاالت المؤسسية الداخلية على  دورالبد من تعريف القيادات اإلدارية بأهمية  -

 القدرة االبتكارية للعاملين وكيفية توظيفها عمليا في تطوير أداء المنظمات.

 ثالثا : أهداف الدراسة :

 : هى األهداف من مجموعة تحقيق إلى الدراسة هذه تسعى

السياسات التى تتبعها المنظمات فى تطوير القدرة اإلبتكارية  على لتعراا (1

 . للعاملين بها 

لقياس نتائج جهود تنمية قدرات  التى تستخدمها المنظماتاألساليب  معرفة (2

 . العاملين

  فاعلية في عملية تطوير قدرات العاملين  . االتصاليةتحديد أكثر الوسائل  (3

 -التعلم والتطوير) األساليب الماديةاستكشاا أساليب تحفيز العاملين على  (4

 المعنوية ( .

تطوير القدرة اإلبتكارية  عملية تعو, أو تسهل التى العوامل على لتعراا  (5

 .مصر فى العاملة المنظمات داخل للعاملين

و السياسات التى تتبعها  الرسائل االتصالية أهداامعرفة العالقة بين  (6

 المنظمات لتطوير قدرات االبتكارية للعاملين.

و استكشاا العالقة بين أنماي الشبكات االتصالية ) رسمية و ير رسمية (  (7

 السياسات التى تتبعها المنظمات لتطوير قدرات االبتكارية للعاملين.

مية وتطوير استكشاا العالقة بين كفاءة االتصاالت المؤسسية الداخلية و تن (8

  المنظمة .

 رابعا : استعراض التراث العلمى فى موضوع الدراسة :

 :والعوامل المؤثرة عليها الدراسات التى تناولت القدرات اإلبتكارية للعاملين  

 للعاملين :اإلبتكارية تأثير االتصاالت الداخلية  على القدرة  -1

 M. Teresa Ortega-Egea)استهدفم الدراسة المسحية التى أجراها  

Antonia Ruiz Moreno M. Carmen Haro Domínguez, 2014     )
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تحديد تأثير االتصاالت الداخلية على توجه العاملين نحو االبتكار  وذلك بالتطبيق 

. وتوصلم نتائج أسبانية( من العاملين فى خمسة منظمات 249على عينة قوامها ) 

الدراسة إلى وجود عالقة إرتبايية إيجابية بين االتصاالت الداخلية وتوجه العاملين 

نحو اإلبتكار. حيث أشارت النتائج إلى أن نم  االتصاالت الداخلية الذى يتسم 

باالنفتاح  يمكن العاملين من التعبير عن وجهات نظرهم ويساعدهم فى فهم آراء 

  (5)نه دمج وتكامل األفكار وإيجاد المناخ الالزم لإلبتكار. اآلخرين وهذا ينتج ع

(    (Huynh Thao Tai Nguyen Quynh Mai , 2016وسعم دراسة 

إلى معرفة تأثير أربعة متغيرات وهم ) الهيكل الهرمى، االتصاالت الداخلية   المناخ 

لعاملين  ل التنظيمى  والتوجه نحو تحمل المخاير( على تطوير القدرة اإلبتكارية

وتوصلم نتائج الدراسة  وذلك بالتطبيق على عينة من الشركات متعددة الجنسيات.

إلى أن المتغيرات الثالثة المتمثلة فى االتصاالت والمناخ والتوجه نحو تحمل 

المخاير تؤثر إيجابيا على تطوير القدرة االبتكارية للعاملين، بينما يؤثر الهيكل 

 (6)للعاملين. درة اإلبتكاريةالهرمى سلبيا على تطوير الق

 Jiwon Suh,James Harrington,Doug 2018,)   دراسة واهتمم 

Goodman.,    )   ة تأثير أنواع االتصاالت على االبتكار في القطاعين العام معرفب

فى كوريا. وتوصلم نتائج هذه  منظمات مختلفةو ير الربحي  بالتطبيق على 

الدراسة أن االتصال الداخلي يؤثر بشكل إيجابي على االبتكار في القطاع الذي يهدا 

لقطاع  ير الربحي، إلى الربح، وهو ما يتفق مع الدراسات السابقة. وبالمثل، في ا

عدد قنوات االتصال المستخدمة في تمع المدير التنفيذي و اتنجد أن االجتماع

 ليس لهاأن هذه االتصاالت  كما أثبتم النتائجالمؤسسة له تأثير إيجابي على االبتكار. 

  (  7)أي تأثير على القطاع العام. 

 J. David Johnson,William A 2001,تناولم دراسة ) 

Donohue,Charles K. Atkin,Sally Johnson   تأثير االتصال والمشاركة )

على االبتكار   وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن متغيرات االتصال لها تأثيرات 

مباشرة و ير مباشرة على االبتكار، قد يؤدي استخدام وسائل االتصال  ، مثل 

لك، إلى خلق جو من النشرات اإلخبارية للشركة ومقايع الفيديو والمجالت وما إلى ذ

البتكار بين أعضاء المؤسسة. وهذه القنوات االمشاركة واالهتمام، مما ينتج عنه تقبّل 

أيضا أكثر فعالية من حيث التكلفة و المشاركة أو استراتيجيات اإلقناع  . وستحتاج 

الرسائل في القنوات المتداخلة  البًا إلى تعزيزها عن يريق االتصال المباشر بين 

 (8)   اص.األشخ

 Antonia Ruiz Moreno, M. Carmen Haro ,2018 ,استهدفم دراسة )  

Domínguezثر االتصال وتدفق المعرفة على سيا, العمل الذى ( معرفة كيف يؤ

عامالً من خمس منظمات   وتوصلم  249يدعم االبتكار بالتطبيق على عينة قوامها 

https://www.researchgate.net/profile/Jiwon_Suh?_sg=0vNPf2slzvZiMpgCsaPIgxOFz24__IBCq64TFGuuHPmUAaMK9X27rH8VOm9aWuVZSFRB0QE.c4JqVz_JpD-069AFJ-pBQ3beQ6u_zLEXJYKveZDc8hQN_NUX57kXylubkC9kUQZree1Qgx9yEblnsYkF6Q0QVQ
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2137449621_James_Harrington?_sg=0vNPf2slzvZiMpgCsaPIgxOFz24__IBCq64TFGuuHPmUAaMK9X27rH8VOm9aWuVZSFRB0QE.c4JqVz_JpD-069AFJ-pBQ3beQ6u_zLEXJYKveZDc8hQN_NUX57kXylubkC9kUQZree1Qgx9yEblnsYkF6Q0QVQ
https://www.researchgate.net/profile/Doug_Goodman?_sg=0vNPf2slzvZiMpgCsaPIgxOFz24__IBCq64TFGuuHPmUAaMK9X27rH8VOm9aWuVZSFRB0QE.c4JqVz_JpD-069AFJ-pBQ3beQ6u_zLEXJYKveZDc8hQN_NUX57kXylubkC9kUQZree1Qgx9yEblnsYkF6Q0QVQ
https://www.researchgate.net/profile/Doug_Goodman?_sg=0vNPf2slzvZiMpgCsaPIgxOFz24__IBCq64TFGuuHPmUAaMK9X27rH8VOm9aWuVZSFRB0QE.c4JqVz_JpD-069AFJ-pBQ3beQ6u_zLEXJYKveZDc8hQN_NUX57kXylubkC9kUQZree1Qgx9yEblnsYkF6Q0QVQ
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/70784115_J_David_Johnson?_sg=ea3vHtV41tYgk8MKNmumDKFy2CTsxTkGdLkSpV2c1RPF8g4vE5o_32Q23SKjYyDrpeD_6YA.F3zlmv-UuAcZiSUMhuZkgtTyCla7tie5wJZefpi9LUHstjGg9NKBkqC_wXgRvYQp-g0h06K2AgEgavifMg_f7Q
https://www.researchgate.net/profile/William_Donohue?_sg=ea3vHtV41tYgk8MKNmumDKFy2CTsxTkGdLkSpV2c1RPF8g4vE5o_32Q23SKjYyDrpeD_6YA.F3zlmv-UuAcZiSUMhuZkgtTyCla7tie5wJZefpi9LUHstjGg9NKBkqC_wXgRvYQp-g0h06K2AgEgavifMg_f7Q
https://www.researchgate.net/profile/William_Donohue?_sg=ea3vHtV41tYgk8MKNmumDKFy2CTsxTkGdLkSpV2c1RPF8g4vE5o_32Q23SKjYyDrpeD_6YA.F3zlmv-UuAcZiSUMhuZkgtTyCla7tie5wJZefpi9LUHstjGg9NKBkqC_wXgRvYQp-g0h06K2AgEgavifMg_f7Q
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/38293466_Charles_K_Atkin?_sg=ea3vHtV41tYgk8MKNmumDKFy2CTsxTkGdLkSpV2c1RPF8g4vE5o_32Q23SKjYyDrpeD_6YA.F3zlmv-UuAcZiSUMhuZkgtTyCla7tie5wJZefpi9LUHstjGg9NKBkqC_wXgRvYQp-g0h06K2AgEgavifMg_f7Q
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2002754615_Sally_Johnson?_sg=ea3vHtV41tYgk8MKNmumDKFy2CTsxTkGdLkSpV2c1RPF8g4vE5o_32Q23SKjYyDrpeD_6YA.F3zlmv-UuAcZiSUMhuZkgtTyCla7tie5wJZefpi9LUHstjGg9NKBkqC_wXgRvYQp-g0h06K2AgEgavifMg_f7Q
https://www.emeraldinsight.com/author/Ruiz+Moreno%2C+Antonia
https://www.emeraldinsight.com/author/Carmen+Haro+Dom%C3%ADnguez%2C+M
https://www.emeraldinsight.com/author/Carmen+Haro+Dom%C3%ADnguez%2C+M
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نتائج الدراسة إلى أنه عندما يتدفق االتصال ، يكون اتجاه العاملين نحو االبتكار أكبر. 

 (9) من االبتكار.  وبالمثل، يؤثر نقل المعرفة بشكل إيجابي على موقف الموظفين

ويرى العاملون الدائمون فى المنظمة أن االستعانة بالعمالة الخارجية أثناء عمليات 

هذا ألن العاملون وعلى سلوكهم تجاه االبتكار.  االبتكار والتطوير له تأثير سلبى

ينظرون إلى ممارسة االستعانة بالعمال الخارجيين على أنها تستخدم في المقام األول 

التكاليف، و تلك االستراتيجية ستضر بإدارة االبتكار. وتوصلم النتائج أيضا لخفض 

أن االستعانة بالعمال الخارجيين يمنع تدفقات االتصاالت الداخلية بين العاملين في  إلى

المنظمة، مما يمنع تحقيق االتصال المفتوح، حيث يسمح االتصال المفتوح بالتعبير 

لة لفهم آراء اآلخرين، والجمع بين األفكار عن جميع وجهات النظر، في محاو

 وتكاملها، وخلق مناخ من المشاركة والتكامل الضروري لالبتكار.

بين دور شبكات  ة( إلى فهم العالق Rudy Martens,  2008 ,) سعم دراسة 

االتصال وكفاءة االبتكار. وتوصلم نتائج الدراسة إلى أن تؤثر خصائص االتصال 

)التردد ، التنوع ، والمركزية( إلى جانب محتوى االتصال )الرؤية المشتركة ، معرفة 

المهمة المشتركة ، وتبادل المعارا( بشكل كبير على العناصر الالزمة لبناء االبتكار 

 (10)التكنولوجي. 

إلى تحديد في كل من ( 11)(  XingShi,  YanruiWu 2017,سعم دراسة )   

العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على السلوك االبتكارى للمنظمات بالتطبيق 

على شركات التصنيع الصينية   وقد توصلم نتائج الدراسة إلى أن عدة عوامل داخلية 

ويمثل الخبرة والمعرفة  تؤثر على السلوك االبتكارى للمنظمات أوال: عمر المنظمة

ظمة ويؤثر على إدارة االتصاالت واإلبداع و المتراكمة على مدار تاريخ المن

 االبتكار، و يزيد من قدرة المنظمة على مواجهة المشكالت والتغيير.  

ثاينا: حجم المنظمة هو العامل األكثر تأثيرا على السلوك االبتكارى ألن درجة 

االبتكار مرتبطة إيجابياً بحجم المنظمة.  تمتلك الشركات الكبيرة موارد أكثر لالبتكار 

ودعم األنشطة المحفوفة بالمخاير أكثر من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن 

ذلك في البحث والتطوير واإلنتاج والتسويق. بينما للشركات الكبيرة االستفادة من 

تتمتع الشركات الصغيرة بمرونة أكبر وتواصل أفضل وإمكانيات تخصص أكبر 

 وضواب   ير رسمية. 

وعند التطبيق على الشركات الصينية المملوكة للدولة والتي يكون معظمها كبيًرا 

فإن تأثير ملكية الدولة أو السيطرة ومتصاًل جيدًا بالدوائر الحكومية. ومع ذلك، نظرياً، 

على البحث والتطوير للشركات يُعد  امضاً. وفي الصين، ظهرت الشركات الخاصة 

فق  خالل فترة اإلصالح. وال تزال الشركات المملوكة للدولة تمر بمرحلة انتقالية 

ورثم دورها جزئيًا من النظام االقتصادي المخط  مركزياً. ولذلك، من المتوقع أن 

 تكون الشركات المملوكة للدولة أكثر عرضة لالستثمار في االبتكار.

https://www.emeraldinsight.com/author/Martens%2C+Rudy
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043951X16300955#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1043951X16300955#!
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أما فيما يخص العوامل الخارجية فقد تجبر المنافسة في األسوا, الخارجية الشركات 

على االستثمار في االبتكار حتى تتمكن من اللحا, بأفضل الممارسات العالمية أو 

ول إلى سو, أكبر وبالتالي يمكن الحفاظ عليها. وقد يسمح التصدير للشركات بالوص

 استرداد التكاليف الثابتة للبحث والتطوير من خالل حجم بيع أكبر.  

وقد أشارت الدراسة إلى عوامل أخرى مثل دور األصول  ير الملموسة ومستوى 

التكنولوجيا المستخدمة في الشركات. وقد تكون الشركات ذات األصول  ير 

والعالمات التجارية أكثر استعدادًا لإلنفا, على  الملموسة مثل براءات االختراع

االبتكار ربما بسبب الثبات في االبتكار أو الر بة في الحفاظ على ريادتها 

  التكنولوجية. 

( المحركات  TufanKo,cCemilCeylan 2007,استعرضم دراسة )  

الرئيسية لالبتكار في الشركات الكبيرة مثل توليد األفكار، والبيئة التكنولوجية 

شركة  119الداخلية، واكتساب / استغالل التكنولوجيا بالتطبيق على عينة قوامها 

كبيرة في تركيا. وتوصلم نتائج الدراسة إلى أن الشركات تركز على استراتيجية 

التكنولوجيا وجودة الفكرة وتوليد األفكار واكتساب التكنولوجيا واالستغالل بدالً من 

 كوسيلةعوامل مثل العمل الجماعي وتنظيم التعلم ومشاركة اإلدارة والتفويض 

 (21)لتطوير القدرات اإلبداعية. 

ً للقدرة االبتكارية. فالشركات الكبيرة لديها  فالحصول على التكنولوجيا واستغاللها مؤشراً هاما

المهارات الالزمة العتماد القدرات التقنية المتقدمة والمعرفة الفنية والبحثية باإلضافة إلى ذلك، 

يا بلد نام به يمكن للشركة استخدام أنشطة التطوير الداخلية كمصدر للتكنولوجيا. وتُعتبر ترك

العديد من القيود فيما يتعلق بتطوير التكنولوجيا الجديدة، وبالتالي يستخدم مصادر خارجية على 

نطا, واسع. وأشارت الدراسة أن الشركات أكدت على المصادر الخارجية ألن معظم التقنيات 

ذا البحث أن التي تستخدمها هي بالفعل خارج قدرات مواردها. ومن النتائج المهمة األخرى له

الشركات ال تعتبر العمل الجماعي وتنظيم التعلم ومشاركة اإلدارة والتفويض مهمة بشكل كبير. 

ر م تأكيد الدراسات السابقة ذات الصلة على أهمية هذه الموضوعات لالبتكار.قد يكون السبب 

  هو أن الشركات إما  ير مدركة ألهمية هذه العوامل أو ببساية ال تعتبرها مهمة. 

 TayyabaAkram, ShenLei  استهدفم الدراسة المسحية التى أجراها ) 

Muhammad, JamalHaider,2016   إلى معرفة تأثير القيادة التحويلية على المراحل  )

الثالث المختلفة لسلوك العمل اإلبداعى للموظف في شركات تكنولوجيا المعلومات في الصين 

موظفًا من شركة تكنولوجيا المعلومات.  وتوصلم نتائج  261قوامها  بالتطبيق على عينة

الدراسة إلى أن القيادة التحويلية تؤثر بشكل إيجابي على سلوك العمل اإلبداعي للموظف   أن 

القيادة التحويلية، كونها أداة تحفيزية قوية، تساعد الموظفين على تصور سلوك العمل االبتكاري 

ل تكوين األفكار وترويج األفكار وتحقيق الفكرة الخاصة بسلوك العمل في كل مرحلة من مراح

 (13)اإلبداعي للموظف.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497205001549#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166497205001549#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214462516300184#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214462516300184#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214462516300184#!
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 للعاملين :اإلبتكارية تأثير إدارة المعرفة على القدرة  -2

Khalil ,  Andrew C. Ologboالمسحية التى أجراها )  ةاستهدفم الدراس 

,  2015 Kwakye -Eugene Okyere,  Md Nor )   تأثير تدفق معرفة

للعاملين  وقد  المعلومات و تبادل المعرفة بالمنظمة على تطوير القدرة اإلبتكارية

( من العاملين فى المؤسسسات 217أجريم الدراسة األولى على عينة قوامها ) 

(   204الفنلندية من سبعة قطاعات صناعية مختلفة   والثانية على عينة قوامها )

سسات الصناعية الماليزية   وتوصلم نتائج الدراسات مهندس من العاملين في المؤ

إلى ان هناك عالقة إرتبايية إيجابية قوية بين نشر المعلومات وتوزيعها داخل 

المنظمة وتحفيز العاملين على التفكير بشكل إبتكارى وتقديم أفكار جديدة فيما يخص 

 (14) تطوير المنتجات التى تقدمها المنظمة. 

 تطوير القدرة اإلبتكارية للعاملين : العوامل التى تشجع -3

 Yu Zhou Yingying Zhang Ángeles)   المسحية التى أجراها  ةاستهدفم الدراس 

Sánchez , 2011-Montoro )    ( (Hadia Hamdy Abdel Aziz Ashraf Rizkallah ,2015

تحديد العوامل التى تشجع على إبتكار العاملين  وذلك بتطبيق هذه الدراسات على 

عينات عشوائية من العاملين فى شركات األ ذية األسبانية   وشركات البرمجيات 

المصرية   وتوصلم نتائج هذه الدراسات إلى أن هناك عدة عوامل تعمل على 

مادية، وتدريب العاملين  وتمكين تشجيع االبتكار وهى : الحصول على المكافآت ال

الموظف وإشراكه في صناعة القرار، واالتصال المباشر بين المديرين والعاملين  

ودعم اإلدارة العليا لتقديم األفكار الجديدة، القدرة على تحمل المخايرة   التعلم من 

التنظيمي الفشل، وتخصيص الموارد المادية الالزمة لتنفيذ األفكار الجديدة ،  الهيكل 

 (15)المرن  القيادة التحويلية  . 

 مستوى الرضا الوظيفى و القدرة اإلبتكارية للعاملين : -4

( إلى معرفة  Rune Bysted, 2013سعم الدراسة المسحية التى أجرها ) 

العالقة بين الرضا الوظيفي و تطوير القدرة  اإلبتكارية للعاملين وذلك بالتطبيق على 

العاملين في الشركات المالية الدنماركية   وتوصلم نتائج  ( من294عينة قوامها ) 

الدراسة إلى أن ارتفاع معدل الرضا الوظيفي يؤثر إيجابيا على تطوير القدرة 

 (16)اإلبتكارية للعاملين. 

 التمكين و القدرة االبتكارية للعاملين :   -5

-Hsiang-Fei Luoh Shengاستهدفم الدراسة المسحية التى أجراها )  

Hshiung Tsaur Ya-Yun Tang,  2014   معرفة العالقة بين التمكين  )

( من 150وتطوير القدرة اإلبتكارية للعاملين  وذلك بالتطبيق على عينة حجمها ) 
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وتوصلم نتائج الدراسة إلى أن هناك عالقة إرتبايية   العاملين فى الفناد, التايوانية.

لعاملين و وتطوير القدرة اإلبتكارية لهم  كما إيجابية بين  التمكين الذى تمنحه اإلدارة ل

أشارت نتائج الدراسة إلى أن وضع قواعد محددة للعمل كان له تأثير سلبي على األداء 

 (17) اإلبتكارى للعاملين فى المنظمات محل الدراسة.  

 القيادة التنظيمية و القدرة االبتكارية للعاملين :    -6

( معرفة تأثير ثالثة متغيرات وهم )  (Terje Slåtten , 2014استهدفم دراسة  

القيادة   التوجه نحو التعلم  االستقاللية( على الكفاءة االبداعية للعاملين   وتوصلم 

نتائح الدراسة إلى أن االستقاللية كانم أكثر المتغيرات المؤثرة على الكفاءة االبداعية 

 (18)ادة التحويلية.لم ، وأخيرا القيللعاملين ، يليها التوجه نحو التع

 .Jae Hyeung Kang, George Tوسعم الدراسة المسحية التى أجراها  

Solomon and David Y. Choi , 2015)  إلى معرفة تأثير نمطى القيادة )

التحويلية / التبادلية على تطوير القدرة االبتكارية للمديرين التنفيذين   وذلك بالتطبيق 

تنفيذي شركات األدوية األسبانية   وتوصلم نتائج ( مدير 145على عينة قوامها )

الدراسة إلى أن كل من القيادة التحويلية والتبادلية تؤثر إيجابيا على تطوير القدرة 

االبتكارية للمديرين التنفيذين   وكشفم النتائج أيضاً عن أن مناخ المنظمة يقوم بدور 

 (20)تطوير القدرة االبتكارية .  المتغير الوسي  فى العالقة بين القيادة التحويلية و

 مقياس القدرة  اإلبتكارية للعاملين :

من خالل اطالع الباحثة على العديد من الدراسات التى تناولت القدرة اإلبتكارية 

من أكثر   Kleysen and Street, 2001للعاملين , وجدت الباحثة أن مقياس 

المقاييس التى تم االعتماد عليها فى قياس القدرة  اإلبتكارية للعاملين   وأكثرها 

شمولية لذلك سوف تعتمد عليه الباحثة فى دراستها , ويتكون المقياس من 

 (21) العناصر التالية :

 توفير الفرص للعاملين من أجل تحسين منتجات وخدمات المنظمة. -1

 . الا اإليجابى فى العمل قدرة العاملين على اإلخت -2

 االهتمام بالقضايا الغير روتينية فى مكان العمل. -3

 تحديد مشاكل العمل من منظور واسع من أجل الحصول على رؤى أكبر لحلها. -4

 التوصل إلى أفكار أو حلول مبتكرة لمعالجة مشكالت العمل. -5

 تقييم نقاي القوة والضعف في األفكار الجديدة التى يتم يرحها. -6

                                                           
  سعت الباحثة للتوصل إلى نموذج يركز على القدرة االبتكارية للعاملين ولكن وجدت الباحثة من خالل البحث

وجودة فى الدراسات تركز على القدرة االبتكارية للمنظمة ككل وتختص بقياس القدرة ان النماذج العلمية الم

احد  تعد االبتكارية الفنية اى التطوير فى صناعة المنتجات أو تطوير الخدمات , وان القدرة االبتكارية للعاملين

ا كعنصر مستقل , وانما يتم ها بمفردهينموذج يركزعل تجد الباحثةولم , عناصرالقدرة االبتكارية للمنظمة ككل 

قياسها من خالل مقاييس وضعها الباحثون وطبقوها فى دراستهم وثبت صحتها فأصبحت معتمدة ويعتبر 

 .   أشهر هذه المقاييس  Kleysen and Street, 2001مقياس 
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 إقناع اآلخرين بأهمية األفكار أو الحلول الجديدة.  -7

 تحمل مخاير دعم األفكار الجديدة. -8

 السعى لتنفيذ األفكار الجديدة . -9

 تنفيذ التغييرات المفيدة التى تطرحها األفكار الجديدة. -10

 سادسا : تساؤالت الدراسة :

 عاملين بها ؟ما هى السياسات التى تتبعها المنظمات فى تطوير القدرة اإلبتكارية لل .1

 ؟األساليب التى تستخدمها المنظمات لقياس نتائج جهود تنمية قدرات العاملينما هى  .2

 لتطوير المنظمات تستخدمها التى الحديثة ( –) التقليدية  االتصالية الوسائل هى ما  .3

 للعاملين؟ اإلبتكارية القدرة

والتطوير) األساليب التعلم  على العاملين لتحفيز استخداما األساليب أكثر هى ما .4

 المعنوية(؟ -المادية

العالقة بين أهداا الرسائل االتصالية و السياسات التى تتبعها المنظمات  ما هى .5

 ؟لتطوير قدرات االبتكارية للعاملين

العالقة بين أنماي الشبكات االتصالية ) رسمية و ير رسمية ( و السياسات  ما هى .6

 ؟ ناالبتكارية للعامليلتطوير قدرات التى تتبعها المنظمات 

 ؟ العالقة بين كفاءة االتصاالت المؤسسية الداخلية و تنمية وتطوير المنظمة ما هى .7

 سابعا : التعريفات النظرية واإلجرائية :

 التعريف اإلجرائى  التعريف النظرى المفهوم

االتصاالت 

 الداخلية

وم هى تلك العملية التي تق

المنظمة من خاللها 

بمشاركة المعلومات 

الخاصة بها، والمحافظة 

على اإلنتماء، وإدارة 

امل التغييرات. وتعتبر الع

و  الرئيسي في التحفيز

رفع مستوى أداء 

 الموظفين، كما أنها تلعب

ة جزء هام في تحقيق ميز

(22)تنافسية للمنظمة.   

 

 ل :التصاالت المؤسسية الداخلية من خاليتم توصيف شكل ومضمون ا

(23)  

 أوال : أهداف االتصاالت المؤسسية :

ل أهداف وظيفية : تتعلق بسياسات وعمليات المنظمة , وإجراءات العم

 بها.

سواء  أهداف تتعلق ببناء العالقات : تستهدف بناء العالقات المؤسسية

شركة .عمالء ال بين الموظفين فى مستوياتهم المتنوعة, أو بينهم وبين  

جابة لما أهداف التنمية وإدارة التغيير: تستهدف التكيف والتوافق واالست

 يحدث من تغيرات فى بيئة العمل الداخلية والخارجية.

 ثانيا : وسائل االتصاالت المؤسسية :

داخلية , تقليدية مثل ) الكتيبات , المطويات , الخطابات , مجلة المؤسسة ال

ة (لكتب , التقارير السنوية , النشرات المطبوعصحيفة المؤسسة , ا  

 تكنولوجية مثل ) الفاكس , البريد اإللكترونى , اإلنترانت(.

 ثالثا : أنماط الشبكات االتصالية للمؤسسات : 

افقى(. –هابط  –الشبكات االتصالية الرسمية ) اتصال صاعد   

  الشبكات االتصالية غير الرسمية.

القدرة 

اإلبتكارية 

ملينللعا  

ية وتُعرف القدرة اإلبتكار 

 للعاملين على  أنها قدرة

 العاملين على طرح أفكار

ر جديدة وتنفيذها لتطوي

منتجات وخدمات المنظمة 

مما يساهم فى رفع 

مستوى األداء وتحقيق 

(24)ميزة تنافسية.   

 ولقياس القدرة االبتكارية للعاملين , اعتمدت الباحثة على مقياس 

Kleysen and Street, 2001 ؛  باعتباره من أشمل مقاييس القدرة  

عبارة  ويركز على قياس مدى  01االبتكارية للعاملين وهو مكون من 

(25)قدرة العاملين على االبتكار وتقديم أفكار جديدة .   
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 ثامنا : اإلطار المنهجى للدراسة :

 نوع الدراسة :

تندرج هذه الدراسة تحم الدراسات الوصفية  حيث تهدا الدراسة إلى التعرا على 

السياسات التى تتبعها المنظمات لتطوير القدرات االبتكارية للعاملين وأساليب تحفيز 

 العاملين على التعلم والتطوير والوسائل االتصالية االكثر فعالية فى تطوير العاملين

االتصاالت المؤسسية داخل المنظمات العاملة فى مصر  باألضافة لدراسة دور 

 الداخلية فى تطوير القدرة االبتكارية للعاملين .

 منهج الدراسة :

الذي يعتبر جهدا علميا منظما للحصول على  منهج المسحالباحثة على  اعتمدت

رسة المنظمات بيانات ومعلومات وأوصاا عن الظاهرة، وذلك لمسح أساليب مما

 بعينة الدراسة.

 مجتمع الدراسة:  -

 التابعة لقطاع األعمال العام و يتمثل مجتمع الدراسة في المنظمات الخدمية

) شركات اإلستثمار المصري   والمصري األجنبي   والمصري العربي(  ستثمارياإل

 والمتعددة الجنسية العاملة في مصر. 

 عينة الدراسة : -

( 06الباحثة بعمل دراسة ميدانية من خالل سحب عينة عمدية مكونة من ) قامم  

التابعة لقطاع األعمال العام و اإلستثماري ) شركات منظمة من المنظمات الخدمية 

العاملة في مصر    اإلستثمار المصري   والمصري األجنبي   والمصري العربي( 

ل االتصاالت ومسئول الموارد الباحثة بعمل استمارة استقصاء موجهه لمسئو قامم

  . تطوير القدرة االبتكارية للعاملين و البشرية لقياس العالقة بين االتصاالت الداخلية 

 أدوات جمع البيانات : - 

: موجهه لمسئولى االتصاالت ومسئولى الموارد البشرية  استمارة االستقصاء -1

والعاملين   لقياس االتصاالت ومستوى القدرة االبتكارية وذلك من خالل استخدام 

 مؤشرات من النماذج العلمية المستخدمة فى الدراسة .

إجراء مقابالت متعمقة مع مسئولى االتصاالت  تم دليل المقابلة المتعمقة : -1

 .     د البشرية داخل المنظمات المختارة ومسئول الموار

 نتائج الدراسة: 

ما هى السياسات التى تتبعها المنظمات فى تطوير القدرة  التساؤل األول : 

 اإلبتكارية للعاملين بها ؟
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 السياسات التى تتبعها المنظمات لتطوير قدرات العاملين :

 ( 1جدول رقم ) 

 (60الدراسة لتطوير قدرات العاملين ) ن=السياسات التى تتبعها المنظمات محل 

                                        

 الموقف

 السياسات

 أحيانًا دائًما

ال 

 أستطيع

 التحديد

 نادًرا

ال 

يحدث 

 مطلقًا

الوزن 

 النسبي

ن تعطى اإلدارة العليا العاملي

 بالمنظمة الفرصة للتعلم 

 2 1 8 12 37 ك
87%  

% 61.7%  20%  13.3%  1.7%  3.3%  

ز تخصص الشركة حواف

علم لتشجيع الموظفون على الت  

 - 3 9 19 29 ك
84.7%  

% 48.3%  31.7%  15%  5%  - 

تشجع القيادة األفراد على 

ى التقدم بحلول للمشكالت الت

 تواجه الشركة. 

 - - 11 24 25 ك

84.7%  
% 41.7%  40%  18.3%  - - 

ى تشجع شركتنا العاملين عل

ات التفكير بما يواكب التطور

 العالمية. 

 - - 8 31 21 ك

84.3%  
% 35%  51.7%  13.3%  - - 

تحرص الشركة على ربط 

خطط تنمية قدرات العاملين 

 بأهدافها المستقبلية 

 - 1 8 30 21 ك

83.7%  
% 35%  50%  13.3%  1.7%  - 

يقدم المديرون المعاونة 

للتغلب على أى لمرؤسيهم 

اجصعوبات فى العمل لمن يحت  

 - 3 5 32 20 ك

83%  
% 33.3%  53.3%  8.3%  5%  - 

يد تتاح لفرق العمل حرية تحد

أسلوب العمل المحقق لجودة 

 األداء 

 1 5 8 22 24 ك

81%  
% 40%  36.7%  13.3%  8.3%  1.7%  

توضع خطة تنمية قدرات 

كلة العاملين وفقا لقاعدة )المش

فى مختلف  التدريب(–

 اإلدارات

 - 3 19 27 11 ك

75.3%  
% 18.3%  45%  31.7%  5%  - 

 تعطي الشركة ألقسام العمل

مسئولية تحديد احتياجات 

 التعلم للعاملين به 

 - 7 20 26 7 ك

71%  
% 11.7%  43.3%  33.3%  11.7%  - 

تراجع القيادات إجراءات 

لين العمل نتيجة مناقشات العام

 لها

 1 12 29 14 4 ك

62.7%  
% 6.7%  23.3%  48.3%  20%  1.7%  

 ( عن ما يلى : 1تكشف بيانات الجدول السابق رقم )  

  ارتفاع درجة اهتمام المنظمات بتطبيق السياسات التى تستهدف تطوير قدرات

تعطى  )  2, 1بعد االهتمام بالتعلم التنظيمى وتطبيقه العبارات  فيعدالعاملين , 

(   تخصص %87 اإلدارة العليا العاملين بالمنظمة الفرصة للتعلم بوزن نسبى )
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( من أكثر  %84.7 بوزن نسبى ) المنظمة حوافز لتشجيع الموظفون على التعلم

 .   السياسات التى تتبعها المنظمات محل الدراسة فى تطوير القدرات االبتكارية

 تحرص  )  6, 5لى التفكير المرن العبارات تشجيع األدارة العليا العاملين ع يليه

الشركة على رب  خط  تنمية قدرات العاملين بأهدافها المستقبلية بوزن نسبى ) 

(    يقدم المديرون المعاونة لمرؤسيهم للتغلب على أى صعوبات فى 83.7%

 ( .%83العمل لمن يحتاج بوزن نسبى) 

  تشجع شركتنا العاملين )  7, 4 القيادة الداعمة للتعلم والتظوير العباراتيليه

(   تتاح لفر, %84.3على التفكير بما يواكب التطورات العالمية بوزن نسبى ) 

 ( ( .%81العمل حرية تحديد أسلوب العمل المحقق لجودة األداء بوزن نسبى) 

  تشجع القيادة األفراد على التقدم بحلول )  10, 3تمكين العاملين العبارات يليه

(    تراجع القيادات %84.7ى تواجه الشركة بوزن نسبى) للمشكالت الت

 (  .%62.7إجراءات العمل نتيجة مناقشات العاملين لها بوزن نسبى ) 

  8,9وجود خطة مدروسة وموضوعية لتنمية قدرات العاملين العبارات وأخيرا 

التدريب( فى مختلف –توضع خطة تنمية قدرات العاملين وفقا لقاعدة )المشكلة ) 

(    تعطي الشركة ألقسام العمل مسئولية تحديد %75.3دارات بوزن نسبى )اإل

 ( . %71 احتياجات التعلم للعاملين به بوزن نسبى)

 (2جدول رقم )

 السياسات التى تتبعها المنظمات محل الدراسة لتطوير قدرات العاملين  

 القطاع

 السياسات ودرجة توافرها

 األعمال العام

(25)ن=  

 االستثمارى

(35)ن=  

 اإلجمالي

(60)ن=  

 % ك % ك % ك

 االهتمام بالتعلم التنظيمى وتطبيقه

%12 3 منخفض  - - 3 5%  

%32 8 متوسط  2 5.7%  10 16.7%  

%56 14 مرتفع  33 94.3%  47 78.3%  

 تمكين العاملين

%2.9 1 - - منخفض  1 1.7%  

%80 20 متوسط  3 8.6%  23 38.3%  

%20 5 مرتفع  31 88.6%  36 60%  

 القيادة الداعمة للتعلم والتطوير  

%4 1 منخفض  - - 1 1.7%  

%72 18 متوسط  20 57.1%  38 63.3%  

%24 6 مرتفع  15 42.9%  21 35%  

فكير تشجيع األدارة العليا العاملين على الت

 المرن

 - - - - - - منخفض

%44 11 متوسط  2 5.7%  13 21.7%  

%56 14 مرتفع  33 94.3%  47 78.3%  

وجود خطة مدروسة وموضوعية لتنمية 

 قدرات العاملين

 - - - - - - منخفض

%68 17 متوسط  9 25.7%  26 43.3%  

%32 8 مرتفع  26 74.3%  34 56.7%  
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 ويمكن استخالص بعض النتائج من الجدول السابق كما يلى :

  العاملين تشجيع األدارة العليا  -تتوافر سياسة )االهتمام بالتعلم التنظيمى وتطبيقه

 على التفكير المرن(  بدرجة مرتفعة فى قطاع األعمال العام واالستثمارى.

  تتوافر سياسة)القيادة الداعمة للتعلم والتطوير( بدرجة متوسطة فى قطاع األعمال

 العام واالستثمارى.

  وجود خطة مدروسة وموضوعية لتنمية قدرات  -تتوافر سياسات) تمكين العاملين

ة متوسطة فى قطاع األعمال العام  وبدرجة  مرتفعة فى القطاع العاملين ( بدرج

 االستثمارى.

  ( تتفق نتائج الجدول السابق مع نتائج الدراسات المسحية التى أجراها كال من

Sánchez , 2011-Yu Zhou Yingying Zhang Ángeles Montoro )   (

Sergio Fernandez , David W. Pitts ,2011  ( )Hadia Hamdy Abdel 

Aziz Ashraf   Rizkallah ,2015   التى استهدفم تحديد العوامل التى تشجع

على إبتكار العاملين  وتوصلم نتائج هذه الدراسات إلى أن هناك عدة عوامل تعمل 

على تشجيع االبتكار وهى : الحصول على المكافآت المادية، وتدريب العاملين  

ر، واالتصال المباشر بين المديرين وتمكين الموظف وإشراكه في صناعة القرا

والعاملين  ودعم اإلدارة العليا لتقديم األفكار الجديدة، القدرة على تحمل المخايرة   

التعلم من الفشل، وتخصيص الموارد المادية الالزمة لتنفيذ األفكار الجديدة ،  الهيكل 

 التنظيمي المرن  القيادة التحويلية  .

األساليب التى تستخدمها المنظمات لقياس نتائج جهود التساؤل الثانى : ما هى 

 تنمية قدرات العاملين؟

 مدى قيام المنظمات بقياس نتائج جهود تطوير قدرات العاملين التى تقوم بها:أ.

 (3جدول رقم )

مدى قيام المنظمات محل الدراسة بقياس نتائج جهود تطوير قدرات العاملين التى 

 تقوم بها

عالقطا              

 مدى القياس

 اإلجمالي االستثمارى األعمال العام

 % ك % ك % ك

%60 15 دائًما  26 74.3%  41 68.3%  

%20 5 أحيانًا  8 22.9%  13 21.7%  

%20 5 نادًرا  1 2.9%  6 10%  

%100 25 اإلجمالي  35 100%  60 100%  

 



 دور االتصال الداخلي فى تطوير القدرة اإلبتكارية للعاملين بالتطبيق على عينة من المنظمات الخدمية العاملة فى مصر

 572  2020 ديسمبر/  يوليو – العشرينالعدد  –المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن 

 ( يتضح ما يلى : 3باستقراء نتائج الجدول السابق رقم ) 

  النسبى اإلجمالى لمسئولى العالقات العامة الذين يرون أن المنظمات محل اإلرتفاع

الدراسة تحرص على قيتاس نتتائج جهتود تطتوير قتدرات العتاملين التتى تقتوم بهتا متن 

 خالل األساليب االتصالية المختلفة .

 ( من المبحوثين فى قطاع األعمال العتام يتروا أن منظمتاتهم %60تشير النتائج أن )

( متتن %20دائتتم بقيتاس نتتائج جهتتود تطتوير قتدرات العتتاملين فتى مقابتل ) تهتتم بشتكل

 المبحوثين يروا أن ذلك يتم فى بعض األحيان .

 ن  فى حين ترتفتع النستبة فتى منظمتات القطتاع االستتثمارى   حيتث توضتح النتتائج أ

(  متتن المبحتتوثين يتتروا أن منظمتتاتهم تهتتتم بشتتكل دائتتم بقيتتاس نتتتائج جهتتود 74.3%)

( متتن المبحتتوثين يتتروا أن ذلتتك يتتتم فتتى %22.9قتتدرات العتتاملين فتتى مقابتتل )تطتتوير 

 بعض األحيان .

 األسلوب المستخدم لقياس نتائج جهود تنمية قدرات العاملين : ب.

 ( 4جدول رقم )

األسلوب المستخدم لقياس نتائج جهود تنمية قدرات العاملين فى المنظمات محل 

 (60الدراسة )ن=

                              

                           

 الدرجة

 األسلوب

 ال يحدث نادًرا أحيانًا دائًما

الوزن 

 % ك % ك % ك % ك النسبي

بحوث قياس رضا 

العاملين عن أساليب 

 تطوير قدراتهم.

34 56.6%  21 35%  1 1.7%  4 6.7%  80.6%  

قياس مستوى تطور 

معارف العاملين 

 )إختبارات نظرية(.

25 41.7%  27 45%  8 13.3%  - - 76.1%  

ر قياس مستوى التغيي

ن فى سلوكيات للعاملي

)المالحظة المباشرة من 

 المشرفين(.

19 31.7%  30 50%  11 18.3%  - - 71.1%  

ة قياس النتائج الكلي

لجهود تطوير تنمية 

قدرات العاملين  

العائد  -)التكلفة

 اإلستثمارى(.

14 23.3%  32 53.4%  8 13.3%  6 10%  63.3%  
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 ( عما يلى : 4كشفت نتائج الجدول السابق رقم ) 

فى المجمل العام تقوم الشتركات المدروستة بقيتاس نتتائج جهتود تنميتة قتدرات العتاملين 

بدرجتتة )  مرتفعتتة  ( حيتتث جتتاءت أعلتتى نستتب أستتاليب التقيتتيم بشتتكل دائتتم عنتتد نستتبة  

)  بحتوث قيتاس رضتا العتاملين عتتن أستاليب تطتوير قتدراتهم  ( بتوزن نستتبى  56.6%

لكلية لجهود تطوير تنمية قدرات العتاملين  )قياس النتائج ا % 23.3  وأدناها   80.6%

  وتعتمد الشركات المدروسة علتى  %63.3العائد اإلستثمارى(  بوزن نسبى  -)التكلفة

أستتاليب قيتتاس أختترى بنستتب متقاربتتة مثتتل قيتتاس مستتتوى تطتتور معتتارا العتتاملين 

يليته    %76.1بشكل دائتم بتوزن نستبى  % 41.7)إختبارات نظرية( حصل على نسبة 

مستوى التغيير فى سلوكيات للعاملين )المالحظة المباشرة من المشترفين( بنستبة قياس 

. ويتضتح عتدم وجتود فترو, فتى ترتيتب  % 71.1بشكل دائتم بتوزن نستبى  %  31.7

أستتتاليب قيتتتاس نتتتتائج جهتتتود تنميتتتة قتتتدرات العتتتاملين بتتتين القطتتتاعين األعمتتتال العتتتام 

 .طاع األستثمارى واألستثمارى   وإن كان النسب المئوية أعلى فى الق

الحديثة ( التى تستخدمها  –التساؤل الثالث : ما هى الوسائل االتصالية ) التقليدية 

 المنظمات لتطوير القدرة اإلبتكارية للعاملين؟

 ( 5جدول رقم )

أكثر الوسائل أو األساليب فاعلية في عملية تطوير قدرات العاملين فى الشركات 

 (60محل الدراسة )ن=

الموقف                    

 الوسائل واألساليب

 فعالة فعالة جدا
ال أستطيع 

 التحديد
قًاغير فعالة إطال غير فعالة الوزن  

 النسبي
 % ك % ك % ك % ك % ك

مباشر بين الحوار  ال

المدراء والعاملين فى 

 كل إدارة

32 53.3%  19 31.7%  7 11.7%  2 3.3%  - - 87%  

الجلسات النقاشية  

 الجماعية
38 63.3%  12 20%  4 6.7%  5 8.3%  1 1.7%  87%  

%43.3 26 التدريب العملى  26 43.3%  2 3.3%  4 6.7%  2 3.3%  83.3%  

التدريب عبر وسيط 

 إلكترونى
31 51.6%  10 16.7%  13 21.7%  5 8.3%  1 1.7%  81.7%  

تقديم اإلستشارات 

اد الفنية المهنية لألفر

 من خبراء متخصصين

19 31.6%  24 40%  15 25%  1 1.7%  1 1.7%  79.7%  

 اإلستشارات لتحسين

 عالقات العمل .
30 50%  7 11.7%  16 26.6%  6 10%  1 1.7%  79.7%  

-ورش العمل )نظرى

 تطبيقى(
15 25%  28 46.7%  16 26.7%  1 1.7%  - - 79%  

%11.7 7 المحاضرات النظرية  36 60%  14 23.3%  2 3.3%  1 1.7%  75.3%  

%13.3 8 جلسات العصف الذهنى  27 45%  23 38.3%  1 1.7%  1 1.7%  73.3%  

حلقات إدارة الجودة 

 على مستوى كل قسم
13 21.7%  9 15%  26 43.3%  11 18.3%  1 1.7%  67.3%  
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الموقف                    

 الوسائل واألساليب

 فعالة فعالة جدا
ال أستطيع 

 التحديد
قًاغير فعالة إطال غير فعالة الوزن  

 النسبي
 % ك % ك % ك % ك % ك

%15 9 - - كتابة السيناريوهات  24 40%  18 30%  9 15%  51%  

التقنيات السمعية 

-البصرية )فيديو

 كاسيت(

6 10%  9 15%  11 18.3%  20 33.3%  14 23.3%  51%  

 ( النتائج التالية  : 5يوضح الجدول السابق رقم ) 

اتفقتت وجهتتات نظتر العتتاملين فتى المنظمتتات محتل الدراستتة ) قطتاع األعمتتال العتتام , 

الوستتائل أو األستتاليب فاعليتتة فتتي عمليتتة تطتتوير  القطتتاع االستتتثمارى ( حتتول أكثتتر

   قدرات العاملين وإن اختلفت فى قليال منها كما هو موضح على النحو التالى:

  تركزت أنشطة التعلم والتدريب باستخدام األنشطة االتصتالية التفاعليتة بدرجتة أعلتى

ترتفتع درجتتة نستبيا متتن األنشتطة االتصتتالية التقليديتة فتتى التتدريب بكتتل أشتكاله : حيتتث 

استخدام األساليب االتصالية التفاعلية ) الحوار المباشر بين المدراء والعتاملين فتى كتل 

(  %87الجلسات النقاشية الجماعيتة(  بالمنظمتات محتل الدراستة بتوزن نستبى ) -إدارة 

 ( من المبحوثين.%84وذلك على حسب أراء من ) 

 ( التتدريب عبتر وستي    -( %83.3ويأتى استتخدام )  التتدريب العملتى بتوزن نستبى

تقتتديم اإلستشتتارات الفنيتتة المهنيتتة ل فتتراد متتن  -(    %81.7إلكترونتتى بتتوزن نستتبى )

 -(  %79.7اإلستشتارات لتحستين عالقتات العمتل بتوزن نستبى ) -خبراء متخصصتين

 ( بمستوى متوس .  %79تطبيقى( بوزن نسبى )-ورش العمل )نظرى

 كتابتة  -كاستيم( -ت الستمعية البصترية )فيتديوبينما تنخفض درجتة استتخدام ) التقنيتا

( لكتتل متتن تلتتك األستتاليب %51الستتيناريوهات( وهتتو متتا تؤكتتده قيمتتة التتوزن النستتبى )

 . السابق الموضحة بالجدول

التعلم  على العاملين لتحفيز استخداما األساليب أكثر هى ماالتساؤل الرابع : 

 المعنوية(؟ -والتطوير) األساليب المادية

 ( 6)  جدول رقم

األساليب المستخدمة فى تحفيز العاملين على التعلم وتطوير قدراتهم بالمنظمات 

 محل الدراسة

 القطاع                                  

 األساليب

 األعمال العام

 (25)ن=

 االستثمارى

 (35)ن=

 اإلجمالي

 (60)ن=

 % ك % ك % ك

%96 24 زيادة فرص الترقى  34 97.1%  58 96.7%  

%68 17 المكافأت المادية  30 85.7%  47 78.3%  

يمحفالت تكر-حوافز معنوية )شهادة تقدير  10 40%  32 91.4%  42 70%  

%44 11 اإلختيار فى مسابقات الموظف المثالى  30 85.7%  41 68.3%  

حوافز عينية )رحالت الحج والعمرة أو 

 المصايف(
9 36%  31 88.6%  40 66.7%  
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 ( ما يلى : 6توضح بيانات الجدول السابق رقم )   

  اهتمام المنظمات باستخدام اساليب التحفيز الماديتة فتى تحفيتز العتاملين علتى

التعلم وتطوير قدراتهم بدرجة أكبر من اساليب التحفيز المعنوية : حيث جتاء 

زيادة فرص الترقي من أكثر األساليب المستتخدمة فتى تحفيتز العتاملين علتى 

ت الماديتتة )بنستتبة ( يليهتتا المكافتتأ% 96.7التتتعلم وتطتتوير قتتدراتهم بنستتبة )

78.3%  . ) 

  تستتتخدم المنظمتتات محتتل الدراستتة أستتاليب التحفيتتز المعنويتتة مثتتل  )حتتوافز

اإلختيتار فتى مستابقات  - %70حفتالت تكتريم( بنستبة -معنوية )شهادة تقدير

حتتتوافز عينيتتتة )رحتتتالت الحتتتج والعمتتترة أو  - %68.3الموظتتتف المثتتتالى 

ألراء المبحتوثين كمتا هتو ( بدرجة متوسطة وفقا  %63.7المصايف( بنسبة 

 موضح بالجدول السابق .

متا هتى العالقتة بتين أهتداف الرستائل االتصتالية و السياستات :  الخامسالتساؤل 

 التى تتبعها المنظمات لتطوير قدرات االبتكارية للعاملين؟

استهدفت الدراسة التعرف على أهداف الرسائل االتصتالية داختل المنظمتات  

بالسياستتات التتتى  استتتخدام كتتل منها,وعالقتتة ذلتتكمحتتل الدراستتة, ودرجتتة 

لتتذلك تتتم استتتخدام     تتبعهتتا المنظمتتات لتطتتوير قتتدرات االبتكاريتتة للعتتاملين

معامل االرتباط الرتبي سبيرمان الختبار مدى وجود عالقتات ارتباطيتة بتين 

 المتغيرين، وكذا قياس نوعيتها وشدتها.

 (7 جدول رقم )

والسياسات التى  ية بين أهداف الرسائل االتصالية اختبار مدى وجود عالقة ارتباط

 تتبعها المنظمات لتطوير قدرات االبتكارية للعاملين بالمنظمات محل الدراسة

 متغيرات االرتباط

االهتمام 

 بالتعليم

 التنظيمي

تمكين 

 العاملين

القيادة 

الداعمة 

للتعلم 

 والتطوير

تشجيع 

اإلدارة 

العليا 

 للعاملين

وجود خطة 

مدروسة  

 وموضوعية

 األهداف الوظيفية

معامل 

 بيرسون
.179  -.087  -.046  .099  .116  

مستوى 

 المعنوية
.171  .507  .725  .454  .377  

إدارة عالقات 

 المنظمة بالعاملين

ومختلف مجموعات 

 المصالح

معامل 

 بيرسون
.387**  .182  .358**  .116  -.027  

مستوى 

 المعنوية
.002  .163  .005  .378  .839  

ت وتنمية قدراتطوير 

 المنظمة لالفضل

معامل 

 بيرسون
-.131  -.144  -.182  -.075  -.062  
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 متغيرات االرتباط

االهتمام 

 بالتعليم

 التنظيمي

تمكين 

 العاملين

القيادة 

الداعمة 

للتعلم 

 والتطوير

تشجيع 

اإلدارة 

العليا 

 للعاملين

وجود خطة 

مدروسة  

 وموضوعية

مستوى 

 المعنوية
.319  .273  .164  .571  .637  

اإلعالن عن المزايا 

 والخدمات

معامل 

 بيرسون
.370-**  .382-**  .372-**  .254-*  -.124  

مستوى 

 المعنوية
.004  .003  .003  .050  .344  

 أخبار العاملين

معامل 

 بيرسون
-.045  .287*  .103  .095  .019  

مستوى 

 المعنوية
.732  .026  .435  .473  .887  

 التوعية بمهام العمل

معامل 

 بيرسون
-.221  .073  -.115  -.088  -.072  

مستوى 

 المعنوية
.090  .580  .382  .501  .586  

 0.05* دال عند مستوى معنوية 

 0.01** دال عند مستوى معنوية 

 ( إلى ما يلي: 7ويشير الجدول السابق رقم )  

  أظهتترت الُمّؤّشتتّرات اإلحصتتائية وجتتود عالقتتة ذات داللتتة إحصتتائية بّتتي ن أهتتداا

السياستتات التتتى تتبعهتتا المنظمتتة االتصتتاالت الداخليتتة بالمنظمتتات محتتل الدراستتة و 

 . لتطوير قدرات االبتكارية للعاملين

  ال توجتتد عالقتتة ارتباييتتة ذات داللتتة احصتتائية بتتين األهتتداا الوظيفيتتة لالتصتتال

وهتذا  السياسات التى تتبعها المنظمة لتطوير قدرات االبتكارية للعاملين وبين الداخلى 

 حه قيمة مستوى المعنوية بالجدول.توض ما

 ة توجتتد عالقتتة ارتباييتتة ذات داللتتة احصتتائية بتتين اهتتداا إدارة عالقتتات المنظمتت

حيتث بلغتم  االهتمتام بتالتعلم التنظيمتي وبتين بالعاملين وبمختلف مجموعات المصالح

 .  002  بمستوى المعنوية .   387.قيمة معامل بيرسون

  توجتتد عالقتتة ارتباييتتة ذات داللتتة احصتتائية بتتين اهتتداا إدارة عالقتتات المنظمتتة

حيتث بلغتم  والتطتويرالقيتادة الداعمتة للتتعلم بالعاملين وبمختلف مجموعات المصالح 

 .    005.  بمستوى المعنوية     358.قيمة معامل بيرسون 
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  توجتتد عالقتتة ارتباييتتة بّتتي ن أهتتداا االتصتتال التتداخلى الخاصتتة بتطتتوير وتنميتتة ال

وبين  السياستات التتى تتبعهتا المنظمتة لتطتوير  قدرات المنظمة والتغيير ل فضل و

 حه قيمة مستوى المعنوية بالجدول.قدرات االبتكارية للعاملين وهذا ما توض

  توجد عالقة ارتبايية عكسية بّي ن أهداا االتصتال التداخلى الخاصتة بتاإلعالن عتن

 المزايا والخدمات و

 . بمستتتوى   -370االهتمتتام بتتالتعلم التنظيمتتي حيتتث بلغتتم قيمتتة معامتتل بيرستتون  

 .004المعنوية  .

  التداخلى الخاصتة بتاإلعالن عتن توجد عالقة ارتبايية عكسية بّي ن أهداا االتصتال

   -382حيتتث بلغتتم قيمتتة معامتتل بيرستتون  . المزايتتا والختتدمات وتمكتتين العتتاملين

  . 003بمستوى المعنوية .

  توجد عالقة ارتبايية عكسية بّي ن أهداا االتصتال التداخلى الخاصتة بتاإلعالن عتن

معامتتتل  حيتتتث بلغتتتم قيمتتتة المزايتتتا والختتتدمات والقيتتتادة الداعمتتتة للتتتتعلم والتطتتتوير

 .003  بمستوى المعنوية  . -372بيرسون  .

  توجد عالقة ارتبايية عكسية بّي ن أهداا االتصتال التداخلى الخاصتة بتاإلعالن عتن

حيث بلغتم قيمتة معامتل بيرستون  المزايا والخدمات وتشجيع اإلدارة العليا للعاملين

 .050  بمستوى المعنوية  .  -254.

 لة احصائية بين أهداا االتصال التداخلى الخاصتة ال توجد عالقة ارتبايية ذات دال

  وهتذا متا  وجود خطة مدروسة وموضتوعية باإلعالن عن المزايا والخدمات وبين

 توضحه قيمة مستوى المعنوية بالجدول.

  ال توجد عالقة ارتبايية ذات داللة احصائية بين أهداا االتصال التداخلى الخاصتة

تتبعهتا المنظمتة لتطتوير القتدرات االبتكاريتة  السياستات التتىبإخبار العتاملين وبتين 

   وهذا ما توضحه قيمة مستوى المعنوية بالجدول. للعاملين

  ال توجد عالقة ارتبايية ذات داللة احصائية بين أهداا االتصال التداخلى الخاصتة

وبتتتين السياستتتات التتتتى تتبعهتتتا المنظمتتتة لتطتتتوير القتتتدرات التوعيتتتة بمهتتتام العمتتتل 

 وهذا ما توضحه قيمة مستوى المعنوية بالجدول. ين االبتكارية للعامل

السياستات التتى  ما هى العالقة بين أنماط الشبكات االتصالية و  :  السادس التساؤل

 تتبعها المنظمات فى تطوير القدرة اإلبتكارية للعاملين بها ؟

االتصتتالية داختتل المنظمتتات محتتل أنمتتاي الشتتبكات استتتهدفم الدراستتة التعتترا علتتى  

الدراسة  ودرجة استخدام كل منها وعالقة ذلك بالسياسات التى تتبعهتا المنظمتات فتى 

تطتتوير القتتدرة اإلبتكاريتتة للعتتاملين بهتتا لتتذلك تتتم استتتخدام معامتتل االرتبتتاي الرتبتتي 

سبيرمان الختبار مدى وجود عالقات ارتباييتة بتين المتغيترين، وكتذا قيتاس نوعيتهتا 

 وشدتها.
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 ( 8جدول رقم ) 

والسياسات التى اختبار مدى وجود عالقة ارتباطية بين أنماط الشبكات االتصالية 

 بالمنظمات محل الدراسة تتبعها المنظمة فى تطوير القدرة اإلبتكارية للعاملين

شبكات االتصال                                                  

 السياسات التى تتبعها المنظمة                                                            

شبكات 

االتصال 

 الرسمية

شبكات 

 االتصال غير

 الرسمية

 االهتمام بالتعلم التنظيمى وتطبيقه 
**621. معامل بيرسون  .652**  

000. مستوى المعنوية  .000  

 تمكين العاملين
**517. معامل بيرسون  .543**  

000. مستوى المعنوية  .000  

 القيادة الداعمة للتعلم والتظوير  
203. معامل بيرسون  .236  

120. مستوى المعنوية  .069  

 تشجيع األدارة العليا العاملين على التفكير المرن 
*278. معامل بيرسون  .351**  

031. مستوى المعنوية  .006  

 لتنمية قدرات العاملينوجود خطة مدروسة وموضوعية 
**414. معامل بيرسون  .455**  

001. مستوى المعنوية  .000  

 0.05* دال عند مستوى معنوية 

 0.01** دال عند مستوى معنوية 

 : ( إلى النتائج التالية  8تشير بيانات الجدول السابق رقم )   

  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بّي ن أنماي الشبكات االتصتالية ) الرستمية و الغيتر

السياستتتات التتتتى تتبعهتتتا المنظمتتتة فتتتى تطتتتوير القتتتدرة اإلبتكاريتتتة رستتتمية(  وبتتتين 

  . للعاملين

  االهتمتتام توجتتد عالقتتة ارتباييتتة يرديتتة بّتتي ن أنمتتاي الشتتبكات االتصتتالية الرستتمية و

كأحتد السياستات التتى تتبعهتا المنظمتة فتى تطتوير قتدرات  هبالتعلم التنظيمى وتطبيق

 . 0.000  بمستوى المعنوية  621.حي ُث بلغم قيمة معامل بيرسون العاملين 

 تمكتتين  و توجتتد عالقتتة ارتباييتتة يرديتتة بّتتي ن أنمتتاي الشتتبكات االتصتتالية الرستتمية

 . 0.000  بمستوى المعنوية   517.حي ُث بلغم قيمة معامل بيرسون العاملين

 تشتتجيع  توجتتد عالقتتة ارتباييتتة يرديتتة بّتتي ن أنمتتاي الشتتبكات االتصتتالية الرستتمية و

 278.  حي ُث بلغتم قيمتة معامتل بيرستون األدارة العليا العاملين على التفكير المرن

 .031.  ومستوى المعنوية 

  وجتود خطتة توجد عالقة ارتبايية يردية بّي ن أنماي الشبكات االتصالية الرسمية و

تتُث بلغتتم قيمتتة معامتتل بيرستتون وستتة وموضتتوعية لتنميتتة قتتدرات العتتاملين مدر حي 

 .001.  ومستوى المعنوية  414.
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ال توجتد عالقتة ارتباييتة ذات داللتة احصتتائية بتين شتبكات االتصتال الرستمية وبتتين    

 .القيادة الداعمة للتعلم والتظوير  

توجد عالقة ارتبايية يردية بّي ن أنمتاي الشتبكات االتصتالية الغيتر رستمية و االهتمتام  

بتتالتعلم التنظيمتتى وتطبيقتته كأحتتد السياستتات التتتى تتبعهتتا المنظمتتة فتتى تطتتوير قتتدرات 

 . 0.000  بمستوى المعنوية 652.العاملين حي ُث بلغم قيمة معامل بيرسون 

 متتاي الشتتبكات االتصتتالية الرستتمية و تمكتتين توجتتد عالقتتة ارتباييتتة يرديتتة بّتتي ن أن

 . 0.000  بمستوى المعنوية 543.العاملين حي ُث بلغم قيمة معامل بيرسون

  توجتتد عالقتتة ارتباييتتة يرديتتة بّتتي ن أنمتتاي الشتتبكات االتصتتالية الرستتمية و تشتتجيع

تُث بلغتم قيمتة معامتل بيرستون     351.األدارة العليا العاملين على التفكير المترن حي 

 .   006ومستوى المعنوية  

توجد عالقتة ارتباييتة يرديتة بّتي ن أنمتاي الشتبكات االتصتالية الرستمية و وجتود خطتة 

  455.مدروسة وموضوعية لتنمية قدرات العاملين حي ُث بلغتم قيمتة معامتل بيرستون  

 .000.  ومستوى المعنوية 

  الغيتر رستمية  ال توجد عالقتة ارتباييتة ذات داللتة احصتائية بتين شتبكات االتصتال

 .القيادة الداعمة للتعلم والتظوير  وبين 

التساؤل الثامن: ما هى عالقة كفاءة االتصاالت المؤسسية الداخلية بتنمية وتطوير 

 المنظمة؟

 ( 9جدول رقم ) 

                                             

 الموقف       

 األبعاد

ا  موافق موافق جدًّ
ال أستطيع 

 التحديد
الوزن  أرفض بشدة أرفض

 النسبي
 % ك % ك % ك % ك % ك

التعرف على اهم المشكالت التى 

 تواجه الشركة

3

7 

61.7

% 

1

9 

31.7

% 
4 6.7%  - - - - 91%  

تنمية العالقات اإلنسانية بين 

 العاملين

3

0 
50%  

2

5 

41.7

% 
4 6.7%  1 1.7%  - - 88%  

تفعيل االتصاالت المعنية بالتنسيق 

 وحدات العمل بالشركةوالتكامل بين 

1

9 

31.7

% 

2

7 
45%  

1

3 

21.7

% 
- - 1 

1.7

% 
81%  

تحفيز العاملين على تبنى سلوكيات 

 أكثر إيجابية

2

5 

41.7

% 

3

1 

51.7

% 
4 6.7%  - - - - 87%  

تحسين مستوى جودة تنفيذ عمليات 

 الشركة

3

5 

58.3

% 

1

5 
25%  8 

13.3

% 
2 3.3%  - - 

87.7

% 

تغيير التهيئة النفسية للعاملين لقبول 

 سياسات الشركة

2

0 

33.3

% 

2

1 
35%  

1

2 
20%  7 

11.7

% 
- - 78%  

 (60عالقة كفاءة االتصاالت المؤسسية الداخلية بتنمية وتطوير المنظمة )ن=
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 ( وقد جاءت النتائج على النحو التالى : 9تكشف نتائج الجدول السابق رقم ) 

  جدا( تجاه األدوار جاءت اتجاهات ومدركات مسئولو العالقات العامة )ايجابية

التى تقوم بها االتصاالت الداخلية وتساهم فى تنمية المنظمات وتطوير قدرات 

)   العاملين بها   ويتضح هذا من إجمالى نسب الموافقة العالية جدا  التى تتعدى ال

( ونصها " التعرا على اهم المشكالت التى تواجه 1( على العبارات رقم ) 90%

( ونصها " تنمية العالقات اإلنسانية بين 2عبارة رقم )الشركة "    وعلى ال

( ونصها " تحفيز العاملين على تبنى سلوكيات 4العاملين"   وعلى العبارة رقم )

 أكثر إيجابية "  

  اتجاهات مديرى العالقات العامة  ) إيجابية  إلى حد ما ( نحو بعض األدوار

هذا من إجمالى نسب الموافقة  األخرى التى تقوم بها االتصاالت الداخلية ويتضح

( ونصها " تفعيل االتصاالت المعنية بالتنسيق 3المتوسطة على العبارة رقم )

( ونصها " 5( "   والعبارة رقم ) %76.7والتكامل بين وحدات العمل بالشركة )  

( 6( "   والعبارة رقم ) %83.3تحسين مستوى جودة تنفيذ عمليات الشركة )  

 ( " .%68.3النفسية للعاملين لقبول تغيير سياسات الشركة ) ونصها " التهيئة 

 ( وتتفق النتائج السابقة مع نتائج الدراسة المسحية التى أجراهاVíctor J. 

García-Morales1, Fernando Matías-Reche1, & Antonio J. 

Verdu´ -Jover2  , 2011 واستهدفم معرفة تأثير االتصاالت الداخلية على )

التعلم التنظيمى واإلبتكار المؤسسي   و أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة 

إرتبايية إيجابية بين االتصاالت الداخلية والتعلم التنظيمى في المؤسسات محل 

لمستويات االتصاالت الداخلية فى حدوث التراب  بين كافة ا تساهمالدراسة، حيث 

التنظيمية وتقوم بإعالم أعضاء المنظمة بالمالحظات والتعليقات لتحسين أدائهم 

وبالتالى يتمكن العاملين من استخدام ونشر المعرفة التنظيمية فيحدث الوظيفي  

 (21) . التعلم التنظيمى
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