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 السلوك اإلبداعي للعاملين  في اإلداريةأثر االتصاالت 
 *منظمات األعمال األردنية في

 منار إبراهيم القطاونةد. 
 قسم إدارة األعمالب أستاذ مساعد

 بوتايهأبندر كريم د. 
 قسم إدارة األعمالب أستاذ مشارك

 كلية األعمال
 السلط – جامعة البلقاء التطبيقية
  شميةالمملكة األردنية الها

 :ملخص

السللوك اإلبلداعي للدل العلاملين فلي بعلا من ملات  في اإلداريةاالتصاالت أثر  ف علىهدفت هذه الدراسة إلى التعر 
لسلللوك اإلبللداعي العللاملين ل إدراككلان هنللاك افللت ف فلي إذا  مللامعرفللة  إللى كملا هللدفت الدراسللة .األردنقطلاع األعمللال فللي 

. مركللزه الللو ي ي وفبرتللا الو ي يللةمؤهلللا العلمللي و يللة المتعلقللة بجللنظ المو للو وعمللره و لفصائصللهم الديمارافيللة والو ي  وفقللا  
علن  جابلةواإل وافتبلار فريليات الدراسلةكلدداة رئيسلة لجملل المعلوملات االسلتبانة  تطلويرتلم  ،ومن أجل تحقيل  هلذه األهلداف

. وقلد فلي مدينلة عملان عملالاأل فلي قطلاعتعملل  يلةأردن( من ملة 21شملت الدراسة جميل العلاملين فلي مراكلز ) أسئلتها. وقد
 افلرد  ( 121شلملت عينلة الدراسلة ) في المن مات المبحوثلة. يةساساأل ةنشطا يعملون في األ( فرد  2211)بلغ مجتمل الدراسة 

فللي  لللدل العللاملين وقللد بينللت نتللائج الدراسللة أن السلللوك اإلبللداعي كللان مرت عللا   تللم افتيللارهم بدسلللون العينللة العشللوائية البسلليطة.
 ،واتصلاالت الو ي لة ،واتصلاالت األداء ،بدبعادهلا الفمسلة )اتصلاالت المهملة اإلداريلةن االتصلاالت إكملا  المبحوثلة،المن ملات 

 .مرت عة ت الشفصية( جاءتواالتصاال ،واالستجابة ل تصال
ل السللوك اإلبلداعي بدبعادهلا الفمسلة فلي زيلادة مسلتو  اإلداريلةيجلابي ل تصلاالت إأثلر  وجود إلى توصلت الدراسة كما

كمللا أ هللرت  ي.بللداعمللن حيللث تللدثيره علللى السلللوك اإل األولللىاالسللتجابة ل تصللال فللي المرتبللة وقللد جللاء بعللد  لللدل العللاملين.
 علاملي العملرباسلتثناء  للعواملل الديمارافيلة وجود فلرو  ذات دالللة إحصلائية فلي السللوك اإلبلداعي تعلزل  عدم نتائج الدراسة

. وبينللت ا  إبلداعا أكثلر سلنة( كلانوا  21ملن  أكثلرفبللرة الكثيلرة )ذوي ال فلرادن األأنتلائج الدراسلة  أ هلرتث حيل الو ي يلة،والفبلرة 
 .األفرل مقارنة مل ال ئات العمرية  ا  إبداع أكثر( سنة كانت 11-12ن ال ئة العمرية )أ النتائج

لى تنمية السلوك اإلبداعي وتطوير إلى مجموعة من التوصيات التي تهدف إ دراسةال تفلصوبناء  على نتائج الدراسة 
ي للعللاملين فللي بللداعومللن يللمن تلللك التوصلليات تطللوير السلللوك اإل .ردنمن مللات األعمللال فللي األفللي  اإلداريللةاالتصللاالت 

وتويلليو  العللاملين،وذلللك ب للتو قنللوات االتصللال الشفصللية مللل  اإلداريللة،المن مللات المبحوثللة مللن فلل ل تطللوير االتصللاالت 
 .داءفير المعلومات المرتبطة بدداء العاملين من ف ل االتصاالت المتعلقة بذلك األوتو  ،سياسات العمل
 .األعمال. األردنمن مات  .اإلداريةاالتصاالت  اإلبداعي.: السلوك الفتتاحيةاالكلمات 

                                                           
 .2112 ديسمبر، وقُبل للنشر في 1122إبريل تم تسلم البحث في  *
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 :مقـدمة
 حللدة المنافسللة التللي مللا يميللز المن مللات اليللوم هللو كثللرة المتايللرات االقتصللادية واالجتماعيللة والسياسللية وازديللاد أكثللران 
وفسارة ها أصولفقدانها لبعا أو  فروجها من السو   إلى حيانفي كثير من األ وأدت ا،كبير  ا تحدي   عمالمن مات األمثلت ل

 هللاأعمالبحيللث تطللورت وازدهللرت  ،فللر مللن تلللك المن مللات. بينمللا شللكلت تلللك المتايللرات فرصللة للقسللم اآلحصصللها السللوقية
ات مواردهللا البشللرية فللي إبللداع إلللى حيللانمللن المن مللات يعللود فللي كثيللر مللن األ فيللرالقسللم األ . ولعللل نجللا واتسللل انتشللارها

 مل التايرات البيئية وتكيي ها لصالحها. ملالتعا

ية والحيويللة فللي المن مللات المعاصلرة فاصللة فللي  للل وجلود الكثيللر مللن ال للروف ساسلمللن العمليللات األ بللداعيعتبلر اإلو 
 المهملةيعتبلر ملن الوسلائل  بلداعت لرا عللى هلذه المن ملات تحلديات وتبعلات كبيلرة. ولعلل اإل المتايرة والمعقدة والتلي بلدورها

حللداث نقللللة نوعيلللة علللى مسلللتول المن ملللة ملللن فلل ل مواكبلللة التاييلللر البيئللي وتحسلللين وتطلللوير المنتجلللات إالتللي تسلللاعد فلللي 
 (.1112وتحقي  الميزة التنافسية وتع يم الربحية )ب ل، 

الملدير إللى أن  لإلشلارةاللبعا دفلل هلذا ، فلنن من مات المتقدملة فلي وقتنلا الحلاليالص ات المميزة لل ص ة من بداعولكون اإل
 يبلدأ واإلبلداع(. 1111)الصلرن،  يلةبداعهم اإلواالسلت ادة ملن ملواهب ،فلرادا عللى مسلاعدة األهو ذلك الملدير اللذي يكلون قلادر   فيلاأل

 والسللوكيات فكلارالمقوملات والوسلائل التلي ملن ف لهلا تتحلول األ جميللن للديها للعلاملي تهيل ن أوللذلك عللى المن ملات  ،فرادمن األ
 وهنلللا يبلللرز دور البيئلللة التن يميلللة الداعملللة والنتلللائج،ملللن فللل ل تع للليم الملللوارد  ،ا عللللى المن ملللةنتلللائج ملموسلللة تلللنعكظ ايجاب للل إللللى

 بداع.اإل ي تواجا مراحل عمليةمعوقات التوالتي من ف لها يتم التالن على الكثير من ال ،التن يمي لإلبداع والمشجعة

 كدحلدفلي المن ملة  اإلداريلةتبلرز االتصلاالت  لتجاوزهلا، بلداعاإل إللى وفي  ل التايرات البيئيلة الكبيلرة وحاجلة المن ملة
 مهاراتهمتعزيز ( و (Abu Bakar and Mustaffa, 2013واتجاهات العاملين  أداءتطوير التي يمكن من ف لها  ساليناأل
المعلومات الكافية والدقيقة عن مفتلو  إلى نيالعامل فرادن حاجة األإذ إ. (Park et al., 2014) عم ء المن مةدمة ف في

يللة تسللاهم فللي تطللور وبقللاء المن مللة. إبداع دفكللاروالفللروب ب المتايللرات،فللي المن مللة تصللبو ملحللة للتعامللل مللل تلللك  األمللور
باألهمية التي تسلتحقها ملن  لم تحظ اإلداريةن االتصاالت أن الم حظ فن ،داعبفي اإل اإلداريةاالتصاالت  أهميةوبالرغم من 

 .البحث والدراسة في البيئة العربية

 الدراسة أهمية
وهلذا  اإلبلداعي،وأثر ذلك في السلوك  ،اإلداريةيتمثل في الوقوف على واقل االتصاالت  امهم   اتتناول الدراسة مويوع  

سللوك العلاملين اإلبلداعي فلي من ملاتهم ملن  انية أمام متفلذي القلرار ليتمكنلوا ملن تطلويرميد مهمة من شدنا أن ييل حقائ 
ي للعللاملين فللي من مللات بللداعن مللن شللدن معرفللة المللدراء لواقللل السلللوك اإلإ .اإلداريللةفلل ل تطللوير مهللاراتهم فللي االتصللاالت 

يللة مللن بداعهم اإلأفكللار وتبنللي  ،يبللداعكهم اإلكي يللة تشللجيل العللاملين علللى تطللوير سلللو  إلللى ن للارهمأيللة توجيللا ردناأل عمللالاأل
دائهللا فللي بيئللة تتسللم بللالتاير المسللتمر والمنافسللة أاالرتقللاء بمن مللاتهم وتطللوير أجللل  فلل ل تللذليل العقبللات التللي تللواجههم مللن

السلللوك فيهللا ومللدل ارتباطللا ب اإلداريللةيللة لواقللل االتصللاالت ردناأل عمللالالحللادة. كمللا ان معرفللة متفللذ القللرار فللي من مللات األ
وتصللميمها بحيللث تسللمو  المن مللات،فللي تلللك  اإلداريللةي للعللاملين مللن شللدنا ان يسللاهم فللي تطللوير ن للم االتصللاالت بللداعاإل
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كي يلة تعزيلز  إللى ن لار الملدراء فلي تللك المن ملاتأظ بسلهولة وويلو . كملا يوجلا رءو بانسيابية المعلومات بلين الملدير والمل
 ات التي تواجا عمليات االتصال فيها.وتذليل العقب اإلداريةاالتصاالت  أبعاد

التي تتصلو بنلدرة الدراسلات  اإلداريةي مل االتصاالت بداعالدراسة من كونها تتناول ع قة السلوك اإل أهميةتنبل كما 
التلللي تلللربط  بحلللاثفاصلللة فلللي  لللل اللللنق  الوايلللو لأ ،العربيلللة دارةاإل أدبيلللاتيلللافية فلللي إمملللا يشلللكل مسلللاهمة  العربيلللة،

 .ا  الم هومين مع

 :أهداف الدراسة
 :التالية هدافاألتحقي   تحاول هذه الدراسة

 .يةردناألفي من مات األعمال  اإلداريةاالتصاالت  مستول  التعرف على -2
 .يةردناألملين في من مات األعمال السلوك اإلبداعي للعا مستول  التعرف على -1
 .يةردناألاألعمال  داعي في من ماتالسلوك اإلب في اإلداريةاالتصاالت أثر  التعرف على -1
فلللي  والو ي يلللةالديمارافيلللة  لفصائصلللهم وفقلللا  السللللوك اإلبلللداعي  نحلللواتجاهلللات العلللاملين  ملللدل افلللت ف التعلللرف عللللى -2

 ية.ردناألمن مات األعمال 
مللن  ،يللةردناأل األعمللالورفللل مسللتول اإلبللداع للعللاملين فللي من مللات  اإلداريللةالمسللاهمة فللي زيللادة فاعليللة وك للاءة االتصللاالت  -1

تللللك  ورفلللل مسلللتول اإلبلللداع للعلللاملين فلللي اإلداريلللةفلللي تحسلللين نوعيلللة االتصلللاالت  تسلللاهمل تقلللديم توصللليات ومقترحلللات فللل 
 .المن مات

 :مشكلة الدراسة
لللا ا السلللائدة فلللي المن ملللة دور   اإلداريلللةن لطبيعلللة االتصلللاالت إ نملللال سللللوك واتجاهلللات أفلللي التلللدثير عللللى مفتللللو مهم 

لما ينتج عنا ملن تطلور وبقلاء في المن مة  المهمةنمال السلوكية من األي بداعالسلوك اإل عدي  و  .اتالعاملين في تلك المن م
طبيعلة  بحلثالعالميلة. وملن هنلا تحلاول هلذه الدراسلة  األسوا في العصر الحالي الذي يتميز بالمنافسة القوية واالن تا  على 

تتمحللور و  ي للعللاملين فللي تلللك المن مللات.بللداعك اإلعلللى السلللو  وأثرهللايللة ردناأل عمللالفللي من مللات األ اإلداريللةاالتصللاالت 
 مشكلة الدراسة حول األسئلة التالية:

 ؟األردنيةفي من مات األعمال  اإلداريةطبيعة االتصاالت هي  ما -2
 األردنية؟مستول السلوك اإلبداعي للعاملين في من مات األعمال هو  ما -1
 األردنية؟ن في من مات األعمال السلوك اإلبداعي للعاملي في اإلداريةاالتصاالت أثر  ما -1
 األردنية؟في من مات األعمال  والو ي ية الديمارافية همفصائص السلوك اإلبداعي بافت ف اتجاهات العاملين نحو فتلوتهل  -2

 :فرضيات الدراسة
املين فلي للعل السللوك اإلبلداعي فلي اإلداريلةل تصلاالت ايجابي ذو دالللة إحصلائية أثر  يوجد :األولىالفرضية الرئيسة  -

 :ةت رع عنها ال رييات ال رعية التاليوت. األردنية عمالمن مات األ
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 االت المهملللة عللللى السللللوك اإلبلللداعيعلللد اتصللليجلللابي ذو دالللللة إحصلللائية لب  إأثلللر  : يوجلللداألوللللى ال رعيلللة ال ريلللية 
 .األردنية عمالملين في من مات األللعا

 عاملين لل على السلوك اإلبداعي داءاتصاالت األعد لب  إحصائية  يجابي ذو داللةإأثر  الثانية: يوجد ال رعية ال ريية
 .األردنية عمالفي من مات األ

  اتصلللاالت الو ي لللة عللللى السللللوك اإلبلللداعيعلللد لب  يجلللابي ذو دالللللة إحصلللائية إأثلللر  الثالثلللة: يوجلللد ال رعيلللةال ريلللية 
 .األردنية عمالاملين في من مات األللع

 االسللتجابة ل تصللال علللى السلللوك اإلبللداعيعللد لب  يجللابي ذو داللللة إحصللائية إر أثلل الرابعللة: يوجللد ال رعيللة ال ريللية 
 .األردنية عمالاملين في من مات األللع

 االتصاالت الشفصية على السللوك اإلبلداعيعد لب  يجابي ذو داللة إحصائية إأثر  الفامسة: يوجد ال رعية ال ريية 
 .األردنية عمالاملين في من مات األللع

اتجاهلات أفلراد عينلة الدراسلة فلي  (α ≥ 1.11)عند مسلتول  ئيةإحصاذات داللة  فرو  توجد : رئيسة الثانيةالفرضية ال -
المركللللز  العلمللللي،المؤهللللل  العمللللر، الجللللنظ،للعللللاملين ) والو ي يللللة الديمارافيللللة متايللللراتي تعللللزل للبللللداعالسلللللوك اإلنحلللو 

 ت رع منها:تالفبرة الو ي ية(. و و  الو ي ي،
  عنللد مسللتول  ئيةإحصللاذات داللللة  فللرو  توجللد : ولللىاألال ريللية ال رعيللة(α ≥ 1.11)  اتجاهللات أفللراد عينللة فللي

 تعزل لجنظ المو و.ي بداعالسلوك اإلالدراسة نحو 
 عنللد مسلللتول  ئيةإحصلللاذات داللللة  فلللرو  توجلللد : الثانيللةال رعيلللة  ال ريللية(α ≥ 1.11)  اتجاهللات أفلللراد عينلللة فلللي

 .رعمي تعزل للبداعالسلوك اإلالدراسة نحو 
  عنلللد مسلللتول  ئيةإحصللاذات دالللللة  فلللرو  توجلللد : الثالثلللةال ريللية ال رعيلللة(α ≥ 1.11)  اتجاهلللات أفلللراد عينلللة فلللي

 .للمؤهل العلمي ي تعزل بداعالسلوك اإلالدراسة نحو 
  عنللد مسللتول  ئيةإحصللاذات داللللة  فللرو  توجللد : الرابعللةال ريللية ال رعيللة(α ≥ 1.11)  اتجاهللات أفللراد عينللة فللي

 للمركز الو ي ي. ي تعزل بداعلسلوك اإلاالدراسة نحو 
  عنللد مسللتول  ئيةإحصللاذات داللللة  فللرو  توجللد : الفامسللةيللية ال رعيللة ال ر(α ≥ 1.11)  اتجاهللات أفللراد عينللة فللي

 .للفبرة الو ي ية ي تعزل بداعالسلوك اإلالدراسة نحو 

 :منهجية الدراسة
 :مجتمع الدراسة وعينتها -أوالا 

( من مة تعملل فلي القطلاع الفلا  فلي 21)لمجموع الرئيسة  المراكز العاملين في ميلجيشمل مجتمل الدراسة الحالية 
تللللك  تلللم افتيلللاروقلللد . شلللركات اتصلللاالتو تجاريلللة وشلللركات تلللدمين ومصلللانل  ا  . وتتنلللوع هلللذه المن ملللات لتشلللمل بنوكلللردناأل

والسلللوك  اإلداريللةاالتصللاالت  ةأهميلل إبللرازتن يميللة تتميللز بتنافسللية عاليللة ممللا يسللاهم فللي  فللي بيئللة تعمللل المن مللات كونهللا
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المشللمولة فللي  األعمللالوهللي المتايللرات التللي ترتكللز عليهللا هللذه الدراسللة. وقللد روعللي فللي افتيللار مراكللز من مللات  ،اإلبللداعي
 نشطةبشكل مباشر باأل أعمالهموقد تم استثناء العاملين الذين ال ترتبط  فيها،عداد العاملين أ الدراسة تقارن حجمها من حيث 

 (2211ملا يقلارن ) تلك المن مات بناء على األسظ السلابقةبلغ عدد العاملين في وقد والجوهرية لتلك المن مات.  يةاألساس
وقلد  العشلوائية البسليطة فلي افتيلار عينلة الدراسلة. أسللون العينلة سلتفدامتلم اوقلد  فيها. الموارد البشرية إدارةوفقا لدوائر  فردا

 توزيعهلا،ل تعاون المن ملات المشلمولة فلي الدراسلة بتحديلد علدد االسلتبانات المطللون تحدد حجم عينة الدراسة بناء على مد
وقد تم  استبانة. (21) 2 األدنىوفي حدها  في حدها األعلى، استبانة (11) ما بين االستبانات الموزعة أعدادحيث تراوحت 

حيللث تللم  .المللوارد البشللرية إدارة مللو  يأو  الع قللات العامللة مللو  ي دوائللر توزيللل االسللتبانات علللى عينللة الدراسللة مللن فلل ل
 اسلتبانة،( 112تلم اسلترداد )و . فلي هلذه الدراسلة المن ملات المشلاركةالعاملين في ( استبانة بشكل عشوائي على 122توزيل )
بللغ علدد االسلتبانات التلي فيلعت للدراسلة بلذلك و  اإلحصلائي،التحليلل  ألغلراامنها غير صالحة استبانة ( 11ن )أوتبين 

 (.%01وبنسبة استرجاع بلات ) الدراسة،( من نسبة مجتمل %22.9( استبانة شكلت ما نسبتا )121)

 :أداة الدراسة -اثانيا 

املين. وقللد تللم قيللاظ االتصللاالت العلل فللراديللة مللن األاألول جمللل بيانللات الدراسللةاعتمللدت الدراسللة علللى االسللتبانة كللدداة ل
لقيلاظ  ( فقلرة29داة )وشلملت تللك األ (،(Penley and Hawkins, 1985 داة التلي طورهلااأل فلي االعتملاد عللى اإلداريلة
 ،واالسللتجابة ل تصللال ،الو ي للة واتصللاالت ،األداء واتصللاالت ،المهمللةاتصللاالت  :وهللي اإلداريللةل تصللاالت  أبعللاد ةفمسلل

 .(2999 )السالم،طورها  داة التياأل في االعتماد على افقد تم قياس ،يبداعواالتصاالت الشفصية. وفيما يتعل  بالسلوك اإل
ملن فل ل عريلها عللى مجموعلة ملن  تلم تحكليم متايلرات الدراسلة وفقراتهلا فلي االسلتبانة ( فقلرة. كملا21تملت عللى )شلاوقد 

بصلللياغة بعلللا فقلللرات  فيملللا يتعلللل  فلللذ م ح لللاتهم ومقترحلللاتهمأحيلللث تلللم  األردنيلللة،التلللدريظ فلللي الجامعلللات  هيئلللة أعيلللاء
 .(2)ملح  رقم  اسة الحاليةاالستبانة لت ئم مجتمل الدر 

لمعرفلة درجلة ثبلات أداة الدراسلة بمتايراتهلا المفتل لة.  "أل لا خكرونبلا"افتبار الباحثان استفدم الدراسة أداة  من ثبات وللتدكد
 ،.(22علد اتصلاالت المهملة )ب  وهلي  ،الدراسلة أبعلادعلد ملن ( معلام ت الثبلات الفاصلة بكلل ب  2جدول )ئج الواردة في النتا وتبين

ومتايلللر  .(،02واالتصلللاالت الشفصلللية ) ،.(01واالسلللتجابة ل تصلللال ) ،.(01واتصلللاالت الو ي لللة ) ،.(22) داءواتصلللاالت األ
 (.Pallant, 2003تمتاز بدرجة مقبولة من الثبات )الدراسة إلى أن أداة  . وهذه المعام ت تشير.(01ي)بداعالسلوك اإل

 (1جدول رقم )
 لقياس ثبات أداة الدراسة (Cronbach’s alpha) ألفا خكرونبا ملمعا

 (Cronbach’s Alpha) معامل الثبات عدد الفقرات المتغير

 .22 2 اتصاالت المهمة

 .22 1 اتصاالت األداء

 .01 1 اتصاالت الو ي ة
 .01 2 االستجابة ل تصال

 .02 1 االتصاالت الشفصية

 .01 21 يبداعالسلوك اإل
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 :جرائيةالتعريفات اإل
 وتقاظ من ف ل: : تعني نقل وتبادل المعلومات بين العاملين في المن مةاإلداريةالت االتصا

ووصللو  العمللل،مهللام  إنجللازمتطلبللات بسللين رءو يتيللمن هللذا البعللد مللدل قيللام المشللرفين بللنع م الم اتصللاالت المهمللة: -2
 .عمالوشر  سياسات تلك األ ،التايرات التي تطرأ على عمل المو و

وكي يلللة دائهلللم ومتطلبلللات أسلللين علللن رءو ة للمقيلللام المشلللرفين بتلللوفير معلوملللات كافيللل ملللدل إللللى يرشلللت :داءاتصلللاالت األ -1
 المطلوبة. داءالوصول لنوعية األ

وتزويلدهم بنصلائو  ،سلينرءو مدل قيام المشرفين بمراجعلة ال لر  واالحتياجلات التدريبيلة ملل الم يعنتاتصاالت المهنة:  -1
 .ةالمهني هماتمسار  التقدم فيدات تساعدهم في ارشا  و 

لللى سللينرءو الم إلللى يناسللتماع المشللرف مللدل إلللى عللدا الب  يشللير هللذ االسللتجابة ل تصللال: -2 درجللة اسللتعدادهم ل سللتجابة  وا 
 سين.رءو للقيايا المثارة من قبل هؤالء الم

عملل مرتبطلة بالالغير األمور وتلك  ،العائلية األمورمدل تتم مناقشة أي  إلى عديت ح  هذا الب   االتصاالت الشفصية: -1
 في الع قة بين المشرف والعامل.

نلتج عنلا م لاهيم وأفكلار جديلدة قلد تتللرجم ترد أو المجموعلة فلي المن مللة اللذي ي: هلو السللوك المميلز لل لبلداعالسللوك اإل -2
 .في المن مةسلل أو فدمات جديدة  إلى بعدفيما 

 :النظري والدراسات السابقة طاراإل

 :السلوك اإلبداعي

(. ويعتبلللر 1111مللا تباللي وتريللد )الصللرن،  إلللى المن مللات التللي تسللعى للريللادة والوصللول يللديأفللي بللداع أداة يعللد اإل
 (.1110ال لرد عللى االبتكلار )جوبتلا، يعتبلر امتلدادا  لقلدرة  بلداعاإل حيلث إنمن البشرية،  يتجزأال  ا اهرة قديمة وجزء   بداعاإل

مللن مشللك ت البحللث  مهمللة ن القللرن العشللرين مشللكلةملل فمسللينياتمنللذ الأصللبو  وقللد .ينسللانشللكل را  للنشللال اإل واإلبللداع
 لاهرة  بلداعن اإلأعتبلار اب ،باإلبلداعالعلمي في العديد من الدول، كما تزايد وتطور االهتمام بمويوعات مفتل ة ذات ع قلة 

 (.1112)جلدة وعبوي،  بعادمعقدة الوجوه ومتعددة األ

هلو اآليلة التلي ملن ف لهلا  بلداعن اإلد، فهناك ملن يلرل بلبداعاإل أنواعوتتنوع تبعا  لتعدد مستويات و  بداعوتتعدد تعري ات اإل
يلللة إبداعمنتجللات لتنتهللي بتقلللديم  ،ون لللام معللين دسلللونالعقليلللة والمهللارات للللدل ال للرد بأو  يللتم الت كيللر وتو يلللو القللدرات الذهنيللة

فلي مواجهلة المشلك ت القائملة  سلاهمتن أصليل للبلدائل التلي يمكلن أهلو تصلور  بلداع(، وهناك من يقول بلدن اإل1112بوبكر، أ)
فكلرة  أو إللى حلل ملا إللى هلو التوصلل بلداعن اإلأذ يلرل إ ،( ملل الم هلوم السلاب 1111(. ويت ل  نجلم )1111تمللة )جلواد، والمح

فيعلرف  Narayanan (2001) املأ (.1111الم ئلم لحلل المشلكلة )نجلم، أو  ن االبتكار هو التطبي  الفل  أجديدة، في حين 
 حللول تقنيلة ملن فل ل التوصلل إللى المن ملات بحلل المشلك ت والتوصللأو  فلرادالعملية التي ملن ف لهلا يقلوم األبدنا  راالبتكا
فهلللو السللللوك أو التصلللرف المميلللز اللللذي يمارسلللا ال لللرد أو  أملللا السللللوك اإلبلللداعي .فلللدماتأو  نتلللائج عللللى شلللكل منتجلللات إللللى
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ا سلللوك يسللب  اإلبللداع فللي حيللث إنللعنللا نتللائج أو فللدمات وسلللل جديللدة، نللتج توللليظ باليللرورة أن  ،المجموعللة فللي موقللل العمللل
 (.2999ل مرة في المن مة )السالم، وقد يكون هذا السلوك إبداعا  في حد ذاتا عندما يمارسا ال رد ألو  ،صياتا النهائية

 األول:تاليلة: المحلور التلي قلدمها البلاحثون فلي هلذا المجلال بالمحلاور ال تعري ات( ال1111وبشكل عام يلف  ال اعوري )
التلي تركلز  تعري لاتيشلمل الالمحلور الثلاني:  .نلا عمليلة ينلتج عنهلا شليء جديلدأالتلي تن لر لإلبلداع ملن زاويلة  تعري اتويشمل ال
 .المبللدعين شللفا الفصللائ  التللي تميللز األأو  يركللز علللى السللماتالمحللور الثالللث:  .ي وحللل المشللك تبللداعاإل نتللابعلللى اإل

نللا أها علللى أساسللعلللى  بللداعويعللرف اإل ،بللداعاالسللتعدادات الن سللية الكامنللة لإلأو  يللةبداعاإل كنامللكللز علللى اإلير المحللور الرابللل: 
 .يبداعية التي يمر بها العمل اإلساسيركز على المراحل األالتميز. المحور الفامظ: أو  االستعداد الكامن للت و  

منهلللا:  ،بلللداعتعرقلللل اإلأو  تلللدعمن العواملللل التلللي قلللد ن هنلللاك مجموعلللة ملللدبللل بلللداعوتشلللير الكتابلللات المفتل لللة حلللول اإل
والثقافللة التن يميللة، والبيئللة التللي نشللدت  والمنللاخالهيكللل التن يمللي بفصائصللا المفتل للة، و دافللل المن مللة،  فللرادفصللائ  األ

قدمها عالم المراحل التي  أشهرهاية مجموعة من المراحل من بداع(. وللعملية اإل1112واندرسون،  )كنجها إطار في المن مة 
 :(1112)جلدة وعبوي،  والتي تتحدد بالمراحل التالية "،واالظ"مريكي الن ظ األ
 .بداعبالحاجة لإلأو  الشعور بالمشكلةفي تتمثل : (Interest)مرحلة االهتمام  -
 .تتمثل في جمل المعلومات حول المويوع محور االهتمام: (Preparation) عدادمرحلة اإل -
 .تشهد هذه المرحلة الت اعل بين شفصية المبدع ومعلوماتا ومويوع البحث :(Incubation)مرحلة االحتيان  -
 .يةبداعالحلول اإل إلى فيها يتوصل المبدع :(Illumination) االشرا أو  مرحلة البزوغ -
 للتدكلد ،البحلث المتاحلة بددواتواالستعانة  ،تشمل عملية التبصر بالعقل ال اهر :(Verification) مرحلة التحق  -

 ات المفتل ة.بداعوطر  تطبي  اإل وص حية من صحة

 :يبداعالسلوك اإل أبعاد
وجهلات ن لر البلاحثين لهلذا الم هلوم. وللذلك افتل لت  ي بلافت فبلداعوالسللوك اإل بلداعتفتلو المدافل التي تناولت اإل

ي من ف ل بداعدراسة السلوك اإل التي استفدمها الباحثون في دراساتهم. واعتمدت الدراسة الحالية على بعاداألأو  العناصر
ن يتجسلد أفدملة جديلدة. ويمكلن أو  ن ينلتج عنهلا منلتج جديلدأنمال السلوكية المميزة لل لرد المبلدع والتلي ليسلت باليلرورة األ

 (:2999 ،الممارسات التالية )السالمأو  السلوكياتأو أحد  ي في كلبداعهذا السلوك اإل
 :المن مةتبني التايير والمساهمة في نشره في  -2

والمقترحلات الجديلدة فلي  فكلاري ملن فل ل قلدرة ال لرد العاملل عللى التعبيلر علن األبلداعيستدل على النمط السللوكي اإل
 ية في المن مة.إبداعومن ف ل امت ك الشجاعة للقيام بدعمال  المن مة،جهة في  ةأي العمل بثقة ودون فوف من

 :القدرة على التكيو والمرونة في العمل -1
ي حلول قلدرة ال لرد عللى التكيلو ملل المسلتجدات التلي تطلرأ عللى طلر  وسياسلات بلداعر هلذا اللنمط السللوكي اإليتمحلو 

 العملللل وفقلللا   داءامتللللك ال لللرد المرونلللة ال زملللة ألإذا  يبلللداعالعملللل المرتبطلللة بو ي تلللا. كملللا يتيلللو هلللذا اللللنمط السللللوكي اإل
 للمتايرات المحيطة با.
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 :ية والدافلية في المن مةسعة االتصاالت مل الجهات الفارج -1
بداع ملن فل ل قلدرة ال لرد عللى الحصلول عللى المعلوملات دافلل وفلارب المن ملة. يستدل على هذا النمط السلوكي لإل

ويلللتم ذللللك عبلللر فلللتو قنلللوات اتصلللال ملللل الجهلللات الدافليلللة والفارجيلللة للمن ملللة ملللن فللل ل القنلللوات الرسلللمية وغيلللر الرسلللمية 
 باستفدام الع قات الشفصية.

 :وتحمل المفاطر مشك تلمساهمة في حل الا -2
كملا يتميللز بسلللوكا  ،تواجلا المن مللة التللي مشلك تيتميلز ال للرد العاملل المبللدع بالقلدرة والرغبللة فلي المشللاركة فلي حللل ال

 .مقترحاتا في المن مةأو  الذي يرتبط بالقدرة على تحمل المفاطر الناجمة عن سلوكا
 :العملالجديدة في  ساليناستفدام وتو يو األ -1

 الو ي لة،المهلام المرتبطلة فلي  أداءواألسلالين الجديلدة فلي  الطرائل يتبلور هذا النمط من التصرفات حلول قبلول وتن يلذ 
 وعدم الركون للطر  الحالية المتبعة لتن يذ تلك المهام.

 :الجديدة فكاروتوفير المعلومات ألصحان األ بداعتشجيل اإل -2
وتلللوفير  ،الجديلللدة فكلللارملللن فللل ل طلللر  األ ،بلللداعال لللرد نحلللو تشلللجيل اإل يلللدور هلللذا اللللنمط السللللوكي حلللول اتجاهلللات

ديم المسللاعدة يللة فللي المن مللة. حيللث يتميللز ال للرد هنللا بقدرتللا علللى تقللبداعاإل فكللارالمعلومللات لأفللراد الللذين يقومللون بطللر  األ
 دائم ا.الستمرار في تقديم الجديد للمبدعين وتشجيعهم على ا

 :بداعتقبل الممارسات التي تحد من اإلرفا الرتابة في العمل وعدم  -2
والبحث علن التطلوير فلي العملل بشلكل مسلتمر.  في المن مة عمالاأل أداءيتميز ال رد المبدع برفيا للروتين والرتابة في 

 يره.الواقل وعدم تاي إلى كالركون  بداعمام اإلأ ا  عائقنمال السلوكية التي تشكل سلوك ال رد المبدع بعدم تقبل األ كما يتميز

 :اإلداريةاالتصاالت 
وهللي تعبللر  ،جللزاء المن ملاتأتماسللك بلين سلتفدم لتحقيلل  التللي تال يةساسلاللبنللة األلنسللبة ل تصلاالت فهنللاك ملن يعتبرهللا ملا باأ

 تسلاهمهلا حيلث إندافلل المن ملة  اواجتماعي ل اداري  إ ا  . كما تعد االتصاالت نشاط(1112وبارون،  جرينبيربعن رو  تلك المن مات )
 .(Aubert et al., 2013) هاأهللداف  تحقللت وبالتللالي ،لتوثيلل  التماسللك بللين مكونللات المن مللة راءواآ فكللارن للل الم للاهيم واألفللي 

إلللى  الللبعاويشللير  (.1111المن مللة )الشللامي،  أنشللطة إجمللاليمللن  %21االتصللاالت تمثللل بحللاث إلللى أن واأل الدراسللاتوتشللير 
 (1110كريم وطناش،  )أبو هدافووسيلة لتايير السلوك وتحقي  األ ،شال المن مةتوحيد ن إلى االتصال ال عال هو السبيلأن 

رسمية اتصاالت رسمية وغير  إلى . فهناك من يقسمهادارةاإل أدبياتفي  اإلداريةتتعدد المدافل في دراسة االتصاالت 
غيللر رسللمي. فيعتبللر أو  رسلمي هنللا فللي التقسليم هللو نقللل المعلومللات وتبادلهلا فللي المن مللة بشللكل سللاظ(. واأل1110 ،جلودة)

المن مة بشلكل رسلمي ويلمن القنلوات الرسلمية فلي المن ملة. ويوجلد  أعياءن جرل تبادل للمعلومات بين أا االتصال رسمي  
(. فاالتصلللاالت 1121 ،وافلللرون  الللدهانفقيلللة )أاتصللاالت أو  لدراسللة االتصلللاالت باعتبارهللا اتصلللاالت عموديلللةآفلللر  مللدفل

فقيللة فهللي تلللك مللا االتصللاالت األأظ. و رءو والملل تبللادل المعلومللات بللين الللرئيظفيهللا ت التللي يللتم العموديللة هللي تلللك االتصللاال
فلر فلي االتصلاالت فهلو ملا الملدفل اآأالمستول االداري. االتصاالت التي يجري فيها تبادل المعلومات بين المو  ين على 
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 Robbinsالشفصلية ) رغيأو  القنوات الشفصيةتبادل المعلومات من ف ل  أساظالمدفل الذي يتناول االتصاالت على 

and Coulter, 2007 بينملللا تعتبلللر  الشفصلللية،مثللللة عللللى االتصلللاالت أ(. فملللث  المحادثلللة واالتصلللاالت الهات يلللة هلللي
 اتصاالت غير شفصية. - ع مجري فيها نقل وتبادل المعلومات عن طر  وسائل اإلياالتصاالت التي 

المرجعيللة والمهللارات التللي  بللاألطرتزويللد األفللراد  يدافللل العمللل هلل اإلداريللةتصللاالت ن الاايللة مللن االأوهنللاك مللن يللرل 
ي مللن عمليللة ساسلل. ويعتبللر الهللدف األ(Satterwhite & Sutton, 2003هم ولتحقيلل  النجللا  )دعمللاليحتاجونهللا للقيللام ب

 التللدثيرأو  اذاعتهللاأو  نقلهللا وتبادلهللاو  اإلداريللةوتجميللل البيانللات والمعلومللات اليللرورية السللتمرار العمليللة  إنتللاباالتصللال هللو 
 هلدافملا األأ(. 1112وتوجيهلا وجهلة معينلة )حجلان،  التعلديل فلي هلذا السللوكأو  التاييلرأو  والجماعلات فرادفي سلوك األ

 (:1112 نذكر منها )الصيرفي،فالو ي ي على المستول  اإلداريةال رعية ل تصاالت 
 .وفطط المن مة للعاملين أهدافشر   -
 .فرادمن تحقي  التعاون بين األ والتدكدالمعلومات نقل  -
 .والتنسي  بين جهودهم وح زهم للعمل فرادقيادة وتوجيا األ -
 .ةخ التن يمي الجيد لتحقي  الريا في العمل ورفل الرو  المعنوياتهيئة المن -

تعتبللر وسلليلة المللدراء فللي  اإلداريللةن االتصللاالت إذ إ ،بالنسللبة للمللدراء اإلداريللةاالتصللاالت  أهميللةعلللى  الللبعا يؤكللدو 
تسلللاعد الملللدير فلللي مجموعلللة ملللن  اإلداريلللةن االتصلللاالت أوذللللك عللللى اعتبلللار  ،المفتل لللة اإلداريلللةنشلللطتهم وو لللائ هم أ إدارة

 (:1112 ،)حجانمنها  ،الجوانن
 .الواجن تن يذها هدافتحديد األ -
 .وسبل ع جها مشك تتحديد ال -
نتاجو  داءتقييم األ -  .داءر ومؤشرات األتحديد معاييو ية العمل ا 
 .توجيا العاملين ونصحهمو  تح يز -
 .هام والوحدات المفتل ةالتنسي  بين الم -

 :اإلداريةاالتصاالت  أبعاد
التلي قلدمها  بعلادوللذلك سليتم التركيلز هنلا عللى األ ،اإلداريلةتتعد المدافل التي يستفدمها الباحثون لدراسة االتصلاالت 

(Penley and Hawkins, 1985والتي تم ) الفمسة كالتالي: بعاداالعتماد عليها في هذه الدراسة. وهذه األ 
 :اتصاالت المهمة -2

المشلرف المباشلر عللى أو  ملدل يقلوم الملديرأي  إللى تتمحور االتصاالت حول المهمة التي يقوم بهلا المو لو. وتبلين
وبيللان السياسللات المتبعللة فللي  ووصللو التايللرات فللي مكللان العمللل ،المو للو بتزويللده بالمعلومللات اليللرورية المطلوبللة للعمللل

المهلام ومناقشلة العقبلات  أداءوكي يلة  ،الو ي ة. ويتم ذلك من ف ل التايرات التي تطلرأ عللى السياسلات المتبعلة فلي الو ي لة
 التي تعترا مهام المو و ومعالجتها.
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 :داءاتصاالت األ -1
على تزويلده بالمعلوملات حلول  - المو و المشرف المباشر علىأو  - تقييم قدرة المدير داء إلىوتهدف اتصاالت األ

وبيلان ملدل  ،داءالمو و وكي ية تحسين ذلك األ أداءا. ويتم في هذا النوع من االتصاالت بيان نقال اليعو في أدائجودة 
 .داءالجودة والتميز في األ

 :اتصاالت الو ي ة -1
المشللرف المباشللر علللى مراجعللة الحاجللات أو  تتمحللور االتصللاالت المتعلقللة بالو ي للة )المهنللة( حللول قيللاظ قللدرة المللدير

 ،وتقديم النصو والمشورة لا في مهنتا. يقوم المدير هنا بتشجيل المو و على التطور في مهنتا ،وال ر  التدريبية للمو و
 وتوسيل مدارك هذا المو و حول المتطلبات المستقبلية المتعلقة بمساره الو ي ي. ،وكي ية الحصول على ال ر  التدريبية

 :ستجابة ل تصالاال -2
. هملمو  ين واالستجابة للقيايا المثارة من قبلليتمحور هذا النوع من االتصاالت حول مدل قيام المشرفين باالستماع 

االسلتماع في لديا الرغبة  المشرف علياأو  هناك قناعة لدل المو و بدن المدير تكانإذا  وتحصل االستجابة في االتصال
 و عند قيام المدير ببذل الجهد ل ستجابة لتساؤالت ومتطلبات المو و.المو و. كما تتي مشك تل

 :االتصاالت الشفصية -1
للااالهأو  ت العائليللة للمو للواتماملليتمثللل هللذا النللوع مللن االتصللاالت فللي مناقشللة االه ت غيللر المرتبطللة بالعمللل فللي تمام 

المشللرف بسللؤال المو للو عللن أو  قللام المللدير إذا المو للو بمللديره. ويتللوافر هللذا النللوع مللن االتصللاالت الع قللات التللي تللربط
 تجاذن الحديث بينهما حول قيايا غير مرتبطة بالعمل.أو  ،عائلتا

 :يبداعوالسلوك اإل اإلداريةالعالقة بين االتصاالت 
المن ملات التلي تناولتهلا  أنلواعفلي مفتللو  بلداعواإل اإلداريلةتدل الدراسات الميدانية على وجود ع قة بلين االتصلاالت 

لابلدت اهأ ن المن مات المبدعةغالبية الدراسات أ(. حيث بينت García-Morales et al, 2011لك الدراسات )ت را كبي ل تمام 
ن االتصلاالت إ(. ومن الناحية الن ريلة يمكلن القلول Koc, 201) بداعذلك اإل إلى التي تؤدي اإلداريةفي قنوات االتصاالت 

والمعلاني  فكلاراالتصلال باعتبلاره وسليلة لتبلادل األ حيلث إنفلي المن ملة.  بلداعاإل للىإ العواملل التلي تقلودأحلد  تعتبر اإلدارية
تماسلك العناصلر التن يميلة فلي ال هلم  ذللك ينلتج علنو  ،لمهامهم وو لائ هم المن مة أعياءفهم مشترك بين  إيجادفي  يساهم

ا ي بلداعفي السلوك اإل اإلداريةالت االتصاأثر  (. ويبدو1121 ،ها )العميانإنجاز المطلون  هدافالمشترك لطبيعة األ وايلح 
(. حيث تدور تلك Penley and Hawkins, 1985المستفدمة في الدراسة الحالية ) اإلداريةعند الن ر ألبعاد االتصاالت 

المعلومات التي يحصل عليها المو و من قبل مشرفا أو ملديره المباشلر فيملا يتعلل  بمهاملا وو ي تلا ومسلتول  حول بعاداأل
ن تسلاهم فلي زيلادة المعلوملات التلي يوفرهلا االتصلال أ ن من شدن تلكمو و حول عملا. إواالستجابة لكل ما يثيره ال ،ئاأدا

دراك ال رد حول عملا ومهاما وتشجعا على طر  األ مبدعلة سلوكية  ا  أنماطكما ستساهم في تبنيا  بثقة،الجديدة  فكاروعي وا 
لقلللاء اليلللوء عللللى مفتللللو الدراسلللات التلللي تناوللللت إوفيملللا يللللي سللليتم  لعمللللا.ه تجعللللا يتفطلللي العقبلللات التلللي تعتلللرا أداءو 

 والع قة بينهما في البيئتين العربية واألجنبية. ،بداعواإل اإلداريةاالتصاالت 
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 :الدراسات السابقة
وللذلك تلم  نسلبي ا.ة قليلل داري اإل بلداعباإل اإلداريلةاالتصلاالت التي تتناول ع قة تعتبر الدراسات المنشورة باللاة العربية 

 إللى هلذا القسلم وتلم تقسليم ،الدراسلات العربيلةاألول  اللرئيظاألول . تنلاول القسلم رئيسلينقسلمين  إللى تقسيم الدراسلات السلابقة
الدراسلات المرتبطلة  أحلدثوتنلاول القسلم الثلاني  ،اإلداريلةالدراسلات فلي االتصلاالت  أحلدثاألول  تنلاول القسلم أييا ، قسمين

 .اإلداريةواالتصاالت  بداعالع قة بين اإل الحديثة التي تناولت جنبيةالرئيظ الدراسات األ الثاني ناول القسم. وتبداعاإلب
 :العربية في البيئة دراسات -ولا أ

 :اإلداريةالتصالت بدراسات المتعلقة  -أ 

ة االتصللال ثرهمللا فللي فاعليللوأ ،تللوافر مهللارتي الحللديث واإلنصللات تناولللت مللدل: (1119 ،اللنم والمعايطللةبللو الأدراسللة ) -2
 الحكوميلة فلي محاف لة مددبلا. وقلد هلدفت الدراسلة جهلزةسلين فلي مراكلز األرءو ملن وجهلة ن لر الم االداري لدل الرؤسلاء

 جهللزةسلين فلي األرءو داري مللن وجهلة ن لر المودورهملا فلي فاعليلة االتصلال اإل ،تحليلل مهلارتي الحلديث واالنصللات إللى
تللوافر مهللارة الحللديث  ويللحت نتللائج الدراسللةأ. لقللد ( مبحوثللا  121يللمت الدراسللة ) دبللا. وقللددالحكوميللة فللي محاف للة م

داري فلي ن فاعليلة االتصلال اإلأالنتائج  أثبتتنصات بدرجة متوسطة. كما فر مهارة اإلاوتو  ،على من المتوسطةأ بدرجة 
 نصات والحديث.الحكومية المبحوثة تتدثر بمهارتي اإل جهزةاأل

داريين والمشلرفين من وجهة ن ر المو  ين اإل داءفي األ اإلداريةن ام االتصاالت أثر  ثتبح :(1119 ،دراسة )مصلو -1
فلي  اإلداريلةاالتصلاالت أثلر  تحليلل إللى في جامعة القدظ الم توحة فلي محاف لات الشلمال. هلدفت الدراسلة األكاديميين

 ( مو  للا  210قللد يللمت الدراسللة )للعللاملين فللي جامعللة القللدظ الم توحللة فللي محاف للات الشللمال فللي فلسللطين. و  داءاأل
فلي جامعلة القلدظ الم توحلة  اإلداريلةلن لام االتصلاالت  ايجابي لإ اأثلر   هنلاكإلى أن  . لقد توصلت الدراسةأكاديميا   ومشرفا  
فللي  اإلداريللةن للام االتصللاالت  ألثللرئية إحصللاذات داللللة  فللرو  عللدم وجللود  إلللى نتللائج الدراسللة أشللارت. كمللا داءفللي األ

 غرافية للمو  ين المشمولين في الدراسة.و للمتايرات الديم اتبع   داءاأل
كاديميلة داري للدل القيلادات األالتعلرف عللى درجلة فاعليلة االتصلال اإل إللىهلدفت و  :(1110 ،كريم وطنلاش بوأة )دراس -1

طة فلي بينلت نتلائج الدراسلة وجلود درجلة متوسل دا. وقل( قيادي ل112يلة. وقلد يلمت الدراسلة )ردنفي الجامعات الرسلمية األ
ومصللداقية وحجللم  االتصللال،كاديميللة فللي مجاالتللا المفتل للة )ان تللا  وويللو  داري لللدل القيللادات األفاعليللة االتصللال اإل

ئية في تقلدير فاعليلة إحصاوجود فرو  ذات داللة  إلى نتائج الدراسة أشارتوافتيار وسيلة االتصال(. وقد  المعلومات،
. بينمللا لللم توجللد فللرو  ذات اإلداريللةكاديميللة ولمسللتوياتهم عللزل لكليللاتهم األت   كاديميللةداري لللدل القيللادات األاالتصللال اإل

 عزل لجنسهم وللجامعة التي تفرجوا منها.ئية ت  إحصاداللة 
ملن العلام فلي السلعودية. وقلد فلي جهلاز األ داءبحثت تقنيات االتصاالت ودورها في تحسين األ :(1112 ،دراسة )المانل -2

فلي  ( يابطا  292بينما بلات عينة الدراسة ) ،من العام في السعوديةفي جهاز األ بطا  ( يا111مجتمل الدراسة ) لشم
تقنيللات االتصللال سللتزيد مللن فعاليللة االتصللال. وقللد بينللت النتللائج التللي إلللى أن  نتللائج الدراسللة أشللارتذلللك الجهللاز. وقللد 

جللود معوقللات تحللد مللن قللدرة تقنيللات و  تللردي مسللتول واقللل تقنيللات االتصللال. وبينللت نتللائج الدراسللة هللا الدراسللةيلإتوصلللت 
وانف لاا مسلتول التلدرين لليلبال عللى تللك  ،االتصلال أجهلزةوقللة علدد  هملا قلدم، ومن أ داءاالتصال على تحسين األ

 لها. ال زمة الصيانة إجراء وعدم ،عطالهاأ القديمة وكثرة  جهزةاأل
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البحلللث  أفلللرادالتلللي تواجلللا  مشلللك تحلللل الفلللي  اإلداريلللةبيلللان دور االتصلللاالت  إللللى هلللدفت(: و 1111 ،دراسلللة )الشلللهري  -1
فللي  اإلداريللةالتعللرف علللى دور االتصللاالت  إلللى الجنللائي فللي مدينللة الريللاا فللي المملكللة العربيللة السللعودية. كمللا هللدفت

 اإلداريللةاالتصللاالت إلللى أن  نتللائج الدراسللة أشللارت. ( يللابطا  211الللو ي ي. وقللد شللملت الدراسللة ) داءرفللل مسللتول األ
ترفللل  اإلداريلةن االتصلاالت أالبحلث الجنللائي. حيلث بينلت النتللائج  أفلرادالتلي تواجللا  اإلداريلة شللك تمتسلاهم فلي حلل ال

االتصلاالت أن  نتلائج الدراسلة أ هلرتوتلوفر الوقلت والجهلد للعلاملين. كملا  ،اإلداريلةالمهلام  إنجازمن مستول الدقة في 
. ودلللت االمعلومللات والحصللول عليهلل وتوصلليلمشللك ت بتطللور ال منيللةتسللاهم فللي سللرعة ودقللة ابلل غ القيللادة األ اإلداريللة

 وعدم وجود تدرين للعاملين عليها. جهزةا قدم األههمكان من أ  اإلداري د معوقات ل تصال و النتائج على وج
التعلرف  إللى . وقلد هلدفت الدراسلةالحكوميلة العمانيلة جهلزةفلي األ اإلداريةاالتصاالت  تناولت :(1112 ،دراسة )المنجي -2

التعرف على الع قة  إلى وكذلك هدفت ،في الوزارات في سلطنة عمان اإلداريةالعاملين عن واقل االتصاالت  آراءعلى 
( وزارات 21يعمللون فلي ) علام    (219. وقد شملت عينة الدراسة )اإلداريةبين العوامل الديمارافية وفاعلية االتصاالت 

المبحوثللة. كمللا بينللت  جهللزةفللي األ اإلداريللةعللن االتصللاالت  يجابيللةإوجللود تصللورات  حكوميللة. وقللد بينللت نتللائج الدراسللة
 ،والمعوقللات التن يميللة ،المعوقللات الن سللية واالجتماعيللةفللي تمثلللت  اإلداريللةالنتللائج وجللود عللدد مللن معوقللات االتصللاالت 

 اإلداريلة توجود فرو  في فاعلية االتصلاال إلى والمعوقات الشفصية. وقد توصلت الدراسة ،والمعوقات المادية والبيئية
 داري.غرافية التالية: الجنظ والعمر والمستول اإلو ا للمتايرات الديمتبع  

التعللرف  إلللى هللدفت الدراسللةو . يللةردناأل فللي المؤسسللات الحكوميللة اإلداريللةاالتصللاالت بحثللت : (2999 ،دراسللة )اللللوزي  -2
 اإلداريلةهلا. وقلد تمثللت االتصلاالت لتصلورات العلاملين في فلي المؤسسلات الحكوميلة وفقلا   اإلداريلةعلى واقل االتصاالت 

اللت ؤم ملل التوقعلات و  ،توصيل المعلومات المرغوبة وفلي الوقلت المناسلنو  ،في ان تا  وصد  وصراحة ن ام االتصال
( مبحوثلا ملن المؤسسلات العاملة. 210وافتيار الوسيلة المناسبة للسلوك االتصالي. وقد يمت الدراسة ) ،والقيم واآمال

 إللى النتلائج أشلارت. كملا اإلداريلةيجابيلة بشلكل علام لواقلل ك لاءة االتصلاالت إوجلود تصلورات  إلى اسةوقد توصلت الدر 
بينمللا للم توجلد ع قللة لمتايلري المؤهللل  ،اإلداريلةوجلود ع قلة لمتايللر الجلنظ والمسلتول الللو ي ي فلي ك للاءة االتصلاالت 

 .اإلداريةالعلمي والفبرة الو ي ية بك اءة االتصاالت 
 اإلداري: باا اإلبالمتعلقة  دراسات -ب

 ،أبعلللاده الفمسلللة )الط قلللةفلللي   ي مملللث   بلللداعالت كيلللر اإلأثلللر  تحديلللد إللللى هلللدفت :(1121 ،فلللرون آي و )الشللللب دراسلللة -2
( عللللى فاعليلللة فلللر  العملللل بدبعادهلللا الفمسلللة )ويلللو  رؤيلللة حسلللاظ بالمشلللك تواإل ،واإلفايلللة ،صلللالةواأل ،والمرونلللة

وقلللد تلللم تطبيللل  الدراسلللة عللللى شلللركات والتماسلللك(.  ،واسلللتفدام الملللوارد ،والتواصلللل ،ءداواأل ،ية فريللل  العمللللاسلللتراتيجو 
عيو ملن ال لر  العامللة فلي هلذه الشلركات. وبينلت نتلائج الدراسلة تلوافر  211وقد شملت الدراسة  ،يةردناالتصاالت األ

ي بلداعلعناصلر الت كيلر اإلي ا إحصلائدال أثلر  النتائج وجلود أ هرتو  ،ي في فر  العمل المبحوثةبداععناصر الت كير اإل
ألثللر عناصللر  فروقللا   هنللاكن أهللا باسللتثناء بعللد االحسللاظ بالمشللك ت. ودلللت النتللائج أبعادفللي فاعليللة فللر  العمللل بكللل 

 ي في فاعلية فر  العمل تعزل لجميل المتايرات الديمارافية والو ي ية باستثناء متاير العمر.بداعالت كير اإل
ة يلللردناأل أورانلللجي للعلللاملين فلللي شلللركة بلللداعالمنلللاخ التن يملللي عللللى السللللوك اإلأثلللر  حثلللتب :(1121 ،دراسلللة )الزعبلللي -1

ي يعللزل للمتايللرات بللداعكللان هنللاك افللت ف فللي السلللوك اإلإذا  مللامعرفللة  إلللى هللدفتل تصللاالت فللي مدينللة إربللد. كمللا 
بينللت و . فللي الشللركة المبحوثللة عللام    22الشفصللية والديمارافيللة للعللاملين فللي تلللك الشللركة. وقللد اشللتملت الدراسللة علللى 
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الهيكللل التن يمللي واالتصللاالت والرقابللة والدافعيللة علللى السلللوك المنللاخ التن يمللي المتمثلللة فللي  بعللادألأثللر  وجللودالنتللائج 
ي تعللزل للعمللر والمسللتول التعليمللي بللداعللسلللوك اإلإحصللائي ا النتللائج وجللود فللرو  دالللة  أ هللرتي للعللاملين. كمللا بللداعاإل

 ربد.في إ أورانجعية للعاملين في شركة والحالة االجتما
فلللي تحقيللل  االبتكلللار للللدل عملللداء الكليلللات فلللي  دور رأظ الملللال المعرفللليمعرفلللة  إللللى هلللدفت(: 1121 ،دراسلللة )الشلللي  -1

ن أوافتريللت الدراسللة  ا مللن عمللداء الكليللات فللي الجامعللات السللورية.فللرد   91الجامعللات السللورية. وقللد شللملت الدراسللة 
كما افتريلت علدم وجلود دور للرأظ الملال المعرفلي فلي تحقيل  االبتكلار.  عينة الدراسة متدن رادأفمستول االبتكار لدل 

ن مسلتول عليهلا الدراسلة. حيلث دللت النتلائج أبينت النتائج التي تم الحصول عليها علدم صلحة االفترايلات التلي بنيلت 
هتملام بتنشليط رأظ الملال المعرفلي ملن فل ل اال النتلائج أن أ هلرت. كملا االبتكار لعمداء الكليات المبحوثة جاء مرت عا  

 .تشجيل العمل برو  ال ري  والتدرين يساهم في رفل مستول االبتكار لعمداء الكليات في الجامعات السورية
التن يملي كملا يراهلا العلاملون  بلداعو لائو إدارة الملوارد البشلرية فلي اإلأثلر  درسلت: (1121رايرة والاريلن، )الص دراسة -2

فلللي شلللركة  اإلداريلللةمو لللو ملللن مفتللللو المسلللتويات  211. تلللم تطبيللل  الدراسلللة عللللى يلللةردنتصلللاالت األة االفلللي شلللرك
المللوارد البشلرية ومسللتول  إدارةن مسللتول ممارسلة و لائو إ نتلائج منهلا: إلللى يلة، وقللد توصللت الدراسلةردناالتصلاالت األ

الملوارد البشلرية )التفطليط واالفتيلار  إدارةائو ئية لو إحصاداللة  اذ اأثر   ن هناكإالمؤسسي كانا مرت عين، كما  بداعاإل
لا إللى توصللت الدراسللةكملا التن يمللي فلي شلركة االتصللاالت.  بلداعوالتح يللز( عللى اإل داءوالتلدرين وتقيليم األ وجللود  أيي 
ؤهلل التن يملي تعلزل للعواملل الديمارافيلة والو ي يلة للعلاملين )الجلنظ والعملر والم بداعئية في اإلإحصافرو  ذات داللة 

 داري(.العلمي والفبرة العملية والمستول اإل
القلدرة  ي وتعزيلزبلداعاإل داءدور المنلاخ التن يملي فلي تحقيل  األ تناوللت: (1119وني وجلرادات، )الص ار والعجللدراسة  -1

 211لاايلات تطبيل  الدراسلة تلم افتيلار عينلة مكونلة مللن و قلليم الشلمال. إيلة فلي ردنفلي المصلارف التجاريلة األ التنافسلية
نتلائج الدراسلة  أشلارتقليم الشمال. حيلث إعلى في من العاملين في فمسة مصارف تجارية ذات القيمة السوقية األ افرد  

، التكنولوجيللا، اإلداريللةالمنللاخ التن يمللي )الهيكللل التن يمللي، السياسللات  أبعللادبللين إحصللائي ا ن هنللاك ع قللة دالللة إلللى أ
 ي.بداعاإل داءية على األردنوقدرة المصارف التجارية األ ،رجية( مجتمعةحوافز العمل، التقدم المهني، والبيئة الفا

يلة. شلملت ردنالعلاملين فلي الجامعلة األ إبلداعداري وآثلاره فلي التمكلين اإل تناولت: (1119رشيدة، ا وافو )المعاني دراسة -2
دالللة  يذأثلر  لدراسلة وجلودنتلائج اأهلم  مو  لا  ملن العلاملين فلي الجامعلة. وكلان ملن 191الدراسة عينة عشوائية بلات 

داري )ت ويا السلطة، فلر  العملل، تلدرين العلاملين، االتصلال ال علال، ح لز العلاملين( فلي التمكين اإل بعادئية ألإحصا
 داري الذي يشعر با العاملون.اإل بداعمستول اإل

يللة. هللدفت ردني الللوزارات األي للمللدراء فللبللداععلللى السلللوك اإل وأثللرهالمنللاخ التن يمللي  بحثللت: (1119 ،دراسللة )القطاونللة -2
يلة. وقلد يلمت ردنداريلين فلي اللوزارات األي للمشلرفين اإلبلداعالمنلاخ التن يملي عللى السللوك اإلأثلر  تحليلل إلى الدراسة

ه المفتل لة )ال مركزيلة دبعلاديجلابي للمنلاخ التن يملي بإأثر  وجود إلى ا. وقد توصلت الدراسةداري  إ مشرفا   (122الدراسة )
وجلللود فلللرو  ذات دالللللة كملللا بينلللت الدراسلللة ي. بلللداعالنتملللاء والمفلللاطرة والتلللدرين والحلللوافز( فلللي السللللوك اإلالقلللرارات وا

ذات داللة  فرو  بينما لم تكن هناك  ،ية تعزل لمتاير العمرردني للمشرفين في الوزارات األبداعئية في السلوك اإلإحصا
 ة )الجنظ والمؤهل العلمي والفبرة الو ي ية(.ي لباقي المتايرات الديمارافيبداعئية في السلوك اإلإحصا
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التعلرف  إللى هلدفت الدراسلةيلة. و ردندويلة األفلي شلركات األ بلداعن يميلة فلي اإلالثقافلة التأثلر  تناوللت: (1119 ،دراسة )الزعبي -0
علزل لفصائصلهم للدل العلاملين ي بلداعمدل وجلود تبلاين فلي مسلتول اإلو  ،لدل العاملين بداعالثقافة التن يمية على اإلأثر  على

 إللى ا. وقلد توصللت الدراسلة( فلرد  219الديمارافية. وقد شملت الدراسة عينة عشوائية من العلاملين فلي شلركات االدويلة بلالت )
عللى  وقليم اللنمط الحلر( ،قليم االنيلبالو  ،وقليم اللدعم والتشلجيل ،)القليم الهدفيلة ةالثقافلة التن يميل بعلادألأثلر  وجلود أهمهلانتائج 
تعللزل للعمللر والفبللرة  بللداعلإلإحصللائي ا وجللود فللرو  دالللة  إلللى كمللا توصلللت الدراسللةالعللاملين فللي شللركات االدويللة. لللدل  بللداعاإل

 ظ(.رءو مأو  للمؤهل العلمي وتنوع المهام الحالية )قائد لدل العاملين تبعا   بداعبينما لم يفتلو اإل ،والجنظ
داري فللي المؤسسللات اإل بللداعلوجيللا المعلومللات علللى اإلاسللتفدام تكنو أثللر  تبحثلل :(1110حنيطللي، دراسللة )الفوالللدة وال -9

 إللى مؤسسلة عاملة، وتوصللت الدراسلة 22توزعلوا عللى  ،ا ورئليظ قسلمملدير   109ية. شلملت عينلة الدراسلة ردنالعامة األ
 التاليلة )اسلتفدام تكنولوجيلا المعلوملات، بعلادئية بلين األإحصلا: وجلود ع قلة ذات دالللة أهمهلامجموعة ملن النتلائج ملن 
نتاجومللدل م ءمللة معلومللات الن للام المسللتفدم، وتكامللل المعلومللات، و  ،طبيعللة البللرامج المسللتفدمة يللة ن للام المعلومللات ا 
الفصللائ   داري ال يفتلللو بللافت فاإل بللداعاإلإلللى أن  كمللا توصلللت الدراسللة ،داري اإل بللداعالمسللتفدم، والتللدرين( واإل

 مي والمركز الو ي ي( باستثناء الفبرة.الديمارافية للمو  ين )الجنظ والعمر والمؤهل العل
التن يمللي لللدل العللاملين فللي سلللطة منطقللة  بللداعداري فللي تعزيللز اإلالتمكللين اإلأثللر : بحثللت (1110 ،)البشابشللةدراسللة  -21

 وفحل  ،التن يملي بلداعهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مسلتول التمكلين االداري واإلو العقبة االقتصادية الفاصة. 
العقبلة الفاصلة.  ةفي سللطة منطقل ( مو  ا  101التن يمي. وقد يمت عينة الدراسة ) بداعاالداري على اإلالتمكين أثر 

التن يملي.  بداعداري في تعزيز اإلللتمكين اإلإحصائي ا دال أثر  أهمها وجود ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج
داري تعلللزل للعواملللل ‘ال بلللداعتصلللورات المبحلللوثين لإلئية فلللي إحصلللاذات دالللللة  فلللرو  كملللا بينلللت نتلللائج الدراسلللة وجلللود 

 الديمارافية وهي الجنظ والحالة االجتماعية والعمر والفبرة والمؤهل العلمي.
م و كل دراسلة ميدانيلة لشلركة موبايلل وهلي ،فلي المن ملات المتعلملة بلداعاإل إدارة تناوللت :(1112 ،)ال اعوري والبكلار دراسة -22

واالسلتط ع  ،وتحديلد الهلدف ،توافر عناصر بناء المن مة المتعلمة )اللدوافل المحركلةأثر  دراسة إلى ية. حيث هدفتردناأل
فلي مركلز  ا وعلام   ( مدير  111. وقد شملت الدراسة )بداعاإلو  والتاذية الراجعة( الص حياتوت ويا  ،والتمكين ،واالست هام

عناصللر المن مللة المتعلمللة والمتمثلللة فللي الللدوافل يجابيللة بللين إوجللود ع قللة  إلللى الشللركة فللي عمللان. وقللد توصلللت الدراسللة
 بللداعواإل ،والتاذيللة الراجعللة مللن جهللة ،وت للويا الصلل حيات ،والتمكللين ،واالسللتط ع واالسللت هام ،وتحديللد الهللدف ،المحركللة

 ي ي وجلنظ المو لو ومركلزه اللو  بداعبين اإلإحصائي ا وجود ع قة دالة  إلى نتائج الدراسة أشارت. كما األفرل من الجهة 
 والمؤهل العلمي وعمر المو و. بداعوفبرتا. بينما لم ت هر نتائج الدراسة وجود ع قة بين اإل

 الحكوميلة بمدينلة الريلاا. وقلد هلدفت الدراسلة جهزةداري في األالتطوير اإلأجل  من بداعاإل: بحثت (1111 ،دراسة )الن يعي -21
معرفللة طبيعللة الع قللة واتجاهاتهللا بللين و  ،ميللة فللي مدينللة الريللااالحكو  جهللزةفللي األ التن يمللي بللداعالتعللرف علللى واقللل اإل إلللى
 جهللزةيعمللون فلي األ ( مو  لا  112العللاملين. وقلد شلملت الدراسلة ) فلرادالتن يملي والفصلائ  التن يميلة والشفصلية لأ بلداعاإل

رسللة فللو  المتوسللط مسللتول مما وجللود ويللحت نتللائج الدراسللةأوتللم افتيللارهم بشللكل عشللوائي. وقللد  ،الحكوميللة بمدينللة الريللاا
التن يمللي يفتلللو  بللداعاإلإلللى أن  الحكوميللة المبحوثللة. كمللا توصلللت الدراسللة جهللزةمللن قبللل العللاملين فللي األ التن يمللي بللداعلإل

 العمر والفبرة والمؤهل العلمي والمستول الو ي ي. ،بافت ف الفصائ  الشفصية والو ي ية للعاملين وهي
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 :جنبيةفي البيئة األ دراسات -ثانياا
اسلللتراتيجيات االتصلللاالت الدافليلللة فلللي المن ملللة عللللى تمكلللين الملللو  ين فلللي أثلللر  وبحثلللت :(Mazzei, 2014دراسلللة ) -2

لللى تح يللز المللو  ين للقيللام بللدور معرفللة ع قللة االتصللاالت الدافليللة ع إلللى هللدفت الدراسللةيطاليللا. و ا  المتحللدة و الواليللات 
 21وبالتالي فل  ميزة تنافسية. وقلد يلمت الدراسلة  ،الشركةيجابية عن إلتكوين صورة  اإلداريةيجابي في االتصاالت إ

ن اسلللتراتيجيات االتصلللاالت الدافليلللة قلللد سلللاهمت فلللي جعلللل أيطاليلللة. وقلللد بينلللت النتلللائج إشلللركة  21مريكيلللة وأشلللركات 
ن تكون اتصاالت الملدراء موجهلة نحلو أيرورة بوصت الدراسة أاتصاالت المو  ين فعالة في الشركات المبحوثة. وقد 

فلي الشلركات ذات معنلى  اإلداريلةجعلل العمليلات  إللى ن تؤدي تللك االتصلاالتأو  ،الدنيا دارةسين والمدراء في اإلرءو لما
 دارية ذات جودة في تلك الشركات.إبناء اتصاالت  إلى ن تهدف تلك االتصاالت الدافليةأو  ،لدل المو  ين أهميةو 

الهنلد. وقلد  فلي عللى سللوك واتجاهلات العلاملين اإلداريلةمط االتصلاالت نأثر  تناولت التي :(Dasgupta et al., 2013دراسة ) -1
 وأثرهلاللدل الملدراء  يةنسلانوالمتسللطة واإلالملرتبط بلنمط القيلادة المتسلاهلة  اإلداريلةنملال االتصلاالت أمعرفة  إلى هدفت الدراسة

إللى  كات فلي الهنلد. وقلد توصللت الدراسلة( شلر 21( عامل في )211. وقد شملت الدراسة )داءفي الوالء التن يمي والايان واأل
العاملل لللدعم التن يملي الملرتبط بالمن ملة التلي  إدراكعللى يجلابي إبشلكل أثلر  يةنسلاننمط االتصاالت المرتبطلة بالقيلادة اإلأن 

ين العللامل أداءارت لاع مسللتول  إلللى بللدوره أدل ريللا علن نمللط االتصللاالت اللذيال إلللى ذللك أدل عليللا. وقللد يعملل بهللا والمشلرف
بتصلميم بلرامج تدريبيلة للملدراء والمشلرفين وصلت الدراسلة أوارت اع مستول اللوالء التن يملي لهلم وانف لاا مسلتول الايلان. وقلد 

 تحسين اتجاهات وسلوك العاملين في تلك المن مات.أجل  ية مننسانلتدعيم نمط القيادة اإل
الصللايرة والمتوسللطة  مشللروعاتمن مللات الكبيللرة والفللي ال بللداعاإل إلللى تناولللت العوامللل المؤديللة: (Koc, 2011دراسللة ) -1

ا ( مشلروع  91)و ( من ملة كبيلرة221بلين ) بلداعتحليلل ال لرو  فلي مقلدمات اإل إللى في تركيا. وقد هدفت الدراسة الحجم
بللين المن مللات الكبيللرة  بللداعفللي مقللدمات اإل نتللائج الدراسللة فروقللا   أ هللرتوقللد  فللي القطللاع الصللناعي. ا ومتوسللطا  صللاير  
لابلدت اهأ كبيرة الحجلمن المن مات أعلى النتائج متوسطة الحجم. حيث دلت الصايرة و الك وتل عواملل تمويلل ب أكبلر تمام 
بلدت أبينملا  واستق لية فر  العمل وت ويا الص حيات للمو  ين وتنوع مهاراتهم ومسلتوياتها كمقلدمات لإلبلداع. بداعاإل
كالمشلاركة فلي اتفلاذ  ،العوامل المرتبطة بالسللوك كمقدملة لإلبلداعب كبرأ اصايرة الحجم اهتمام  الالمتوسطة و  مشروعاتال

لللابلللدت اهأالصلللايرة والمتوسلللطة  مشلللروعاتن الأ. وقلللد بينلللت النتلللائج اإلداريلللةالقلللرارات واالتصلللاالت  قنلللوات ب أكبلللر تمام 
من عند تبادل المعلومات األ فر فيهااوالتي تتميز بالويو  والسهولة والتي يتو  بداعاإل إلى التي تقود اإلداريةاالتصاالت 

 كمقدمات لإلبداع.
االتصلاالت الدافليلة عللى التقلدم التكنوللوجي واللتعلم أثلر  تحليلل إللى هلدفت :(García-Morales et al, 2011دراسلة ) -2

وروبا أ( من مة تعمل في قطاع الصيدلة في 222التن يمي في قطاع الصيدلة. وقد يمت الدراسة ) بداعالتن يمي واإل
يجلابي عللى كلل ملن التقلدم إن االتصاالت الدافلية توثر بشكل أنتائج الدراسة  أ هرتمريكية. وقد يات المتحدة األوالوال

التن يملللي. وكلللان التلللدثير الكللللي )التلللدثير المباشلللر وغيلللر المباشلللر( ل تصلللاالت  بلللداعالتكنوللللوجي واللللتعلم التن يملللي واإل
. كملا األفلرل تركتلا تللك االتصلاالت عللى المتايلرات  اللذيثلر ذللك األ مقارنلة ملل ،التن يمي بداععلى اإل أكبرالدافلية 

وصللت الدراسللة بللدن تطللور من مللات أالتن يمللي. وقللد  بللداعا علللى اإليجاب للإأثللر   يمللين الللتعلم التنأبينللت نتللائج الدراسللة 
ية بداعفرال في العملية اإلالعاملين فيها على االن فرادمن االتصاالت الدافلية التي تح ز األ ا فعاال  قطاع الصيدلة ن ام  

 .بداعوالتالن على العقبات التي تمنعهم من اإل
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فلل ل وسللائل يللة مللن إبداعلتطبيلل  ثقافللة  التاييللرإلدارة  إطللار إيجللاد إلللىهللدفت و  :(Linke and Ansgar, 2011دراسللة ) -1
 االسلتبانة فللي عتملاد عللىفلي االوالكملي  ،النلوعي ملن فلل ل المقلاب ت ،ينسللوباسلتفدمت الدراسلة األاالتصلال اللدافلي. و 

ن المن ملة المبحوثلة تسلتفدم أاسلتجابوا ل سلتبانة  ( علام   221الدراسلة التلي شلملت ) أثبتتالمن مات الدوائية. وقد  إحدل
وال هللم والقبللول والتن يللذ(. كمللا  يللة فيهللا )الللوعيبداعاالتصللاالت الدافليللة فللي كللل مرحلللة مللن مراحللل العمليللة اإل أنللواعمفتلللو 
االتصلاالت فلي  أهميلةمملا يويلو  مراحللا،فلي كلل  بلداعلمفتللو طلر  االتصلال فلي تطلوير اإلأثر  وجود راسةالد أ هرت

 من مة. ةأي في بداعوصت الدراسة بيرورة اهتمام المدراء باالتصاالت لمزيد من اإلأفي المن مة. وقد  بداعفل  ثقافة اإل
اللدور اللذي تلعبلا المعلوملات وتكنولوجيلا االتصلاالت فلي  عاسلتط  إللىهلدفت  :(Vilaseca-Requena et al, 2007دراسلة ) -2

سللبانيا. وقللد بينللت أ( شللركة مللن مفتلللو القطاعللات فللي مدينللة كاتالونيللا فللي 1110وتسللويقا. وقللد شللملت الدراسللة ) بللداعاإل إنتلاب
فل ل تلذليل العقبلات  ملن ا  إبلداع أكثلرن االسلتفدام المكثلو للمعلوملات وتكنولوجيلا االتصلاالت يجعلل الشلركات أنتائج الدراسة 
 ن المعلومللات وتكنولوجيللا االتصللاالت فللي التسللوي  تلعللن دورا  أفاعليللة. كمللا بينللت الدراسللة  أكثللرويجعلهللا  ،بللداعالتللي تواجللا اإل

للا  ن درجللة تقبلهللا وتن يللذها للمنتجللات الجديللدة ييللة وتحسللبداعاإل فكللارعلللى تطللوير األ عمللالفللي تشللجيل المن مللة فللي بيئللة األمهم 
 لبات السو .لتلبية متط

ال ائدة التي توفرها المعلوملات وتكنولوجيلا االتصلاالت  إ هار إلىهدفت  :(Markides and Anderson, 2006)دراسة  -2
مللن فلل ل  ،( شللركة اعتبللرت مبدعللة11فللي تمكللين المن مللة مللن تطبيلل  االسللتراتيجيات الجوهريللة. وقللد شللملت الدراسللة )

ن المعلوملات أالدراسلة  أ هلرتها. وقد أعمالية في قطاع إبداعاعتبرت  الأعمية تمثلت في نماذب إبداعتبني استراتيجية 
 إللى يلة ملن فل ل الوصلولبداعاإل يةسلتراتيجوتبنلي اال بلداعاإلالمتبعلة فلي المن ملة تسلاعدها عللى  االتصلال وتكنولوجيا

تطيل المنافسلون توفيرهلا يسل ال يلافية للعمل ءإوتلوفير قيملة  فعلال، لالعم ء الذين ال يسلتطيل المنافسلون فلدمتهم بشلك
نملاذب  أسلعارية ملن رفلل سلتراتيجاال يات وتكنولوجيلا االتصلال تمكلن مبلدعن المعلوملأبينت الدراسة كما  فعالة،بطريقة 
 من مياربة المنافسين لهم. أن سهمهم بسرعة لحماية أعمال

التوييحية التي تستفدم لتحسين كالمحاكاة والرسوم  عمالفح  نماذب األ إلىهدفت  :(Scozzi et al., 2005دراسة ) -0
. وقللد بينللت ومتوسللطا   صللايرا   ( مشللروعا  29الصللايرة والمتوسللطة. وقللد شللملت الدراسللة ) مشللروعاتفللي ال بللداعودعللم اإل

 ،وقللة مرونلة العملل ،يعو البنية التحتيةفي في الشركات المبحوثة تمثلت  بداعنتائج الدراسة مجموعة من معوقات اإل
التنسي  وتوزيل الملوارد والرقابلة.  مشك تو  ،وعدم القدرة على الحصول على المعلومة والمعرفة ،يةمكانات المالوقلة اإل

يللة فلللي بداعفللي تحسلللين العمليللة اإل بم ردهللا تسلللاهمقللد ال  بللداعن النملللاذب المسللتفدمة فللي تطلللوير اإلأوقللد دلللت النتللائج 
مللللن فلللل ل تللللوفير  ،بللللداععوامللللل تللللدعم اإل المقابللللل تسللللاهم فللللي تطللللويرفللللي ولكنهللللا  والمتوسللللطة،الصللللايرة  مشللللروعاتال

يجادو  االتصاالت الدقيقة  ية المناسبة لا.ستراتيجاال ا 
فحل  الع قلة بللين  إللى فت الدراسلةالتن يملي. وقلد هللد بلداعمحللددات تبنلي اإل بحثلت :(Brandyberry, 2003دراسلة ) -9

مللا تللؤثر علللى تبنللي  ة والتللي غالبللا  التصلميم بواسللطة الحاسللون كمثللال علللى التكنولوجيللا الناشللئة وفمللظ محللددات تن يميلل
واالتصلللاالت  ،المن ملللة لتكنولوجيلللا المعلوملللات الجديلللدة. وهلللذه المحلللددات التن يميلللة الفمسلللة هلللي: الرقابلللة البيروقراطيلللة

( من ملللة صلللناعية فلللي 211شلللملت الدراسلللة )وحجلللم المن ملللة.  ،التن يملللي بلللداعواإل ،واالتصلللاالت الفارجيلللة ،الدافليلللة
ن الرقابة البيروقراطية واالتصاالت الدافليلة واالتصلاالت الفارجيلة أمريكية. وقد بينت نتائج الدراسة الواليات المتحدة األ
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التن يملي  بداعبينما اإل ،تبني المن مة للتكنولوجيا الناشئة )التصميم بواسطة الحاسون(على هي من العوامل التي تؤثر 
 ولوجيا.على تبني المن مة لتلك التكن انوحجم المن مة ال يؤثر 

ية للفدمة الماليلة المقدملة بداعبيان دور االتصاالت في مراحل العملية اإل إلىهدفت : (Lievens et al, 1999دراسة ) -21
 نوعيلة االتصلاالت الدافليلة )المعلوملات المتبادللة دافلل البنلك( تلعلن دورا  أن  في بنك بلجيكي. وقد دللت نتلائج الدراسلة

يجلادو  ،من ف ل تقليل درجة عدم التدكد ،البنك الكلي أداءو  يةبداعالعملية اإل كل من فيمهم ا   ،يجلابيإمنلاخ تن يملي  ا 
ن نوعيلللة االتصلللاالت الفارجيلللة )المعلوملللات أبينلللت النتلللائج كملللا ين مفتللللو الو لللائو فلللي ذللللك البنلللك. وفلللل  تعلللاون بللل

لا المتبادلة بين البنك وبيئتا الفارجيلة المرتبطلة بلا( تلعلن  لا  دورا  أيي  ملن فل ل فلل  وعلي للدل البنلك  ،داعبلفلي اإلمهم 
 بالمستهلكين المحتملين وفل  توقعات منطقية عن البيئة الفارجية للمن مة.

 :عرض نتائج الدراسة

 :وصف خصائص عينة الدراسة -والا أ
والمؤهللل العلمللي والفبللرة  ،والعمللر ،جللنظ المو للو :للعوامللل الديمارافيللة لعينللة الدراسللة وهللي يتنللاول هللذا الجللزء وصلل ا  

 ( يبين تلك الفصائ .1والمركز الو ي ي. والجدول رقم ) ،لكليةا

 (2جدول رقم )
 وصف خصائص عينة الدراسة

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير

 الجنظ
 ذكر
 أنثى

222 
20 

22.9% 
11.2% 

 العمر

 فدقل سنة 11 
 سنة 12-11
 سنة 12-21

 سنة 21أكثر من 

21 
00 
21 
29 

19.1% 
22.1% 
11.1 % 

9 % 

 المؤهل العلمي

 الثانوية/ دبلوم
 بكالوريوظ
 دراسات عليا

10 
211 
21 

22.9% 
21.1% 
29.0% 

 الفبرة الكلية

 فدقل سنوات 1 
 سنوات 2-21

 سنة 22-21
 سنة 21أكثر من 

92 
12 
19 
11 

21.0% 
11.1% 
20.2% 
21.1% 

 الو ي ي ركزالم
 رئيظ قسم(أو  مشرف )مدير
 ظرءو م

12 
222 

22% 
01% 

( مللن إجمللالي عللدد %22.9مللا نسللبتا ) مشللك    عللام    (222الدراسللة بلللغ ) فللي عينللة ( أن عللدد الللذكور1ول )جللديبللين 
هللذا التمثيللل  يعكللظ( مللن العللدد الكلللي ألفللراد العينللة. و %11.2ي مللا نسللبتا )أ( 20) فللي حللين أن عللدد اإلنللاث بلللغ ،العينللة

. فلي القطلاعين العلام والفلا  مقارنلة ملل اللذكور ،ألردنامشلاركة الملرأة فلي قلول العملل فلي انف لاا نسلبة  للذكور واإلناث
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 حيللث بلاللت نسلبة مللن تقللل ،فئللة الشلبانقللد كانللت غالبيلة أفللراد العينللة هلي مللن ف ،وفيملا يتعللل  بال ئلات العمريللة لعينللة الدراسلة
( 21) سللنة فقللد بلللغ عللددهم (12)زيللد أعمللارهم علللى مللن ت ( مللن إجمللالي عللدد العينللة. أمللا% 21.2) سللنة 12عللن  أعمللارهم
ا ( مسلتجيب  21سنة ) (29و 21أعمارهم بين )( من العدد الكلي للعينة. وقد بلغ عدد من تقل %19.1ما نسبتا )أي  مستجيبا

 العينلة هلي ملن فئلة الشلبان مملا يعكلظ أفلرادوالم حظ هنا ان غالبية . ( من العدد الكلي للعينة% 21.0مشكلين ما نسبتا )
ن أ (1جلدول )نتائج الواردة في تدل الكما  .الذي يشكل الشبان الاالبية الع مى فيا األردنغرافية للسكان في و الديم طبيعةال

( ملن أفلراد %29.0مشلكلين ملا نسلبتا ) ،ا يمن فئة من يحملل ملؤه  علميلا عاليلا )ماجسلتير ودكتلوراه(( مستجيب  21)هناك 
الملؤه ت العلميلة العاليلة للعملل  أصلحانان تدل على قلدرة من ملات القطلاع الفلا  عللى اسلتقطوتلك نسبة عالية العينة. 
وهلو  ،افلرد   (10ا الثانوية العامة واللدبلوم )وتحديد   من درجة البكالوريوظأقل  بلغ عدد من يحملون مؤه ت علمية وقد لديها.

ملا نسلبتا أي  ،ا( فلرد  211( من العدد الكلي ألفراد العينة. أما حمللة درجلة البكلالوريوظ فقلد بللغ علددهم )%22.9ما نسبتا )
فر هذه الكوادر بشكل كبير فلي سلو  العملل اتو  ارت اع نسبة حملة البكالوريوظ( من إجمالي عدد العينة. ويعكظ % 21.1)
 ي.ردنها في القطاع الفا  األأعمال أداءك اءة تلك الكوادر في ، و يردناأل

( 92حيلث بللغ علددهم ) ،سلنوات فدقلل( 1رة )ا ذوي فبلوفيما يتعل  بالفبرة الو ي ية فقلد كلان نصلو أفلراد العينلة تقريب ل
( سلنوات 21 - 2( من العدد الكلي ألفراد العينة. وقد بلغ عدد الذين تبلغ فبرتهم الو ي ية بلين )% 21ا بما نسبتا )مستجيب  

( مسللتجيبا شللكلوا مللا نسلللبتا 19( سللنة )21-22(. وقللد بلللغ مللن كانللت فبللرتهم )% 11.1( مسللتجيبا شللكلوا مللا نسللبتا )12)
( سللنة فقللد شللكلوا نسللبة متوايللعة بلاللت 21مللن ) أكثللرمللن كانللت فبللرتهم  أمللامللن العللدد الكلللي ألفللراد العينللة. ( % 20.2)
 يكلون غالبيلة عينلة الدراسلة ملن الشلبان حلديث إللى سلنوات 1وقد يعود سبن ارت اع نسلبة ملن تقلل فبلرتهم علن  (.21.1%)

لا إللىوربملا يعلود السلبن  ،جيلزةالمن ملات بعلد تفلرجهم ب تلرة و  التفرب الذين التحقلوا بتللك ت يليل تللك المن ملات تعيلين  أيي 
 ئها.ادأشبان بدفكار ودماء جديدة لتطوير 

لرءو ( م222حيلث بللغ علددهم ) ،سلينرءو من أفراد العينة م ع مىوفيما يتعل  بالمركز الو ي ي فقد كانت الاالبية ال ا س 
ا شلكلوا ملا ( مسلتجيب  12) (رؤسلاء أقسلامأو  المشرفين )مدراء غ عدد( من العدد الكلي ألفراد العينة. وقد بل% 01بما نسبتا )

 ةأيل سلين فليرءو ن علدد المأعللى اعتبلار  مقبلوال   علدد المشلرفين إلى سينرءو لمفي عدد ا ويعتبر هذا التمثيل .(% 22نسبتا )
 .المشرفينمن  أكبرمن مة 

 :الدراسة أسئلة -اثانيا 
 :اإلداريةاالتصاالت  أبعادمستوى  -أ

لتحقي  هلدف  اإلداريةاالتصاالت  أبعادللتعرف على مستول توافر المعياري  نحراففدام المتوسط الحسابي واالتم است
د جلاء بعلد االسلتجابة وقل .يلةردناألفلي من ملات األعملال  اإلداريلةاالتصلاالت  مسلتول عللى  والمتعل  بلالتعرفاألول  الدراسة

وهللذا يللدل علللى ان المشللرفين والمللدراء  (.1.22معيللاري ) انحللرافو  (1.00بوسللط حسللابي بلللغ ) األولللىل تصللال فللي المرتبللة 
وجلاء بعللد اتصلاالت الو ي للة فلي المرتبللة الثانيللة  مللور تتعلل  بو للائ هم.أيبلدون اسللتجابة مناسلبة لكللل ملا يثيللره المو  لون مللن 

كوسلليلة  اإلداريللة ن المللدراء يسللتفدمون االتصللاالتأوهللذا يللدل علللى  ،(1.21معيللاري ) انحللراف( و 1.29وسللط حسللابي بلللغ )ب
وجللاء بعللد  هم وتللوعيتهم بللال ر  المسللتقبلية المتعلقللة بمسللارهم الللو ي ي.أعمللاللمراجعللة ال للر  التدريبيللة للمللو  ين لتطللوير 
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أو  مملللا يويلللو ان الملللدراء ،(1.22معيلللاري ) انحلللراف( و 1.22وسلللط حسلللابي بللللغ )بفلللي المرتبلللة الثالثلللة  مهملللةاتصلللاالت ال
عللللى أو  يلللة تاييلللرات تطلللرأ عليهلللاائ هم وأن بتزويلللد هلللؤالء الملللو  ين بمعلوملللات تتعلللل  بو لللالمشلللرفين عللللى الملللو  ين يقوملللو 
 ،(1.21معيللاري ) انحللراف( و 1.22وسللط حسللابي بلللغ )ب بالمرتبللة الرابعللة داءبعللد اتصللاالت األ السياسللات المرتبطللة بهللا. جللاء

م ملن فل ل بيلان نقلال القلوة واليلعو فيلا وكي يلة دائهأن المشرفين على المو  ين يقومون بتزويدهم بنتائج تقييم أوهذا يبين 
وهذا  ،(1.02معياري ) انحرافو  ،(1.22ة بوسط حسابي بلغ )فير بعد االتصاالت الشفصية في المرتبة األتحسينا. لقد جاء 

 القيلللايا غيلللرأو  حلللوالهم العائليلللةأن المشلللرفين عللللى الملللو  ين يتبلللادلون معهلللم االتصلللاالت الشفصلللية بسلللؤالهم علللن أيعنلللي 
 المرتبطة بالعمل.

 :يبداعمستوى توافر السلوك اإل -ب

حيللث بلللغ الوسللط  ،ي بدرجللة عاليلة لللدل العللاملين فللي المن مللات المبحوثللةبللداعكملا تللدل النتللائج علللى تللوافر السلللوك اإل
 ين يللة عنللد المللو بداعنمللال السلللوكية اإلوهللذه النتيجللة تللدل علللى تللوافر األ (.1.21المعيللاري ) نحللرافواال ،(1.92الحسللابي )

وسللعة  ،والقللدرة علللى التكيللو والمرونللة فللي العمللل ،ةبدرجللة كبيللرة مللن حيللث تبنللي التاييللر والمسللاهمة فللي نشللره فللي المن ملل
واسلللتفدام  ،وتحملللل المفلللاطر مشلللك توالمسلللاهمة فلللي حلللل ال ،االتصلللاالت ملللل الجهلللات الفارجيلللة والدافليلللة فلللي المن ملللة

ورفللا الرتابللة فللي  ،الجديللدة فكللاروتللوفير المعلومللات ألصللحان األ عبللدا وتشللجيل اإل ،الجديللدة فللي العمللل سللالينوتو يللو األ
 .بداعالعمل وعدم تقبل الممارسات التي تحد من اإل

 (3جدول رقم )
  والسلوك اإلبداعي اإلداريةبعاد االتصاالت ات المعيارية ألنحرافالمتوسطات الحسابية واال 

 المعياري  نحرافاال  المتوسط الحسابي المتغيرات

 1.22 1.22 المهمة اتصاالت
 1.21 1.22 اتصاالت األداء
 1.21 1.29 اتصاالت الو ي ة
 1.22 1.00 االستجابة ل تصال

 1.02 1.22 االتصاالت الشفصية
 1.21 1.92 يالسلوك اإلبداع

 :الدراسة متغيراتبين  العالقة -ثالثا
 اإلداريللةاالتصللاالت  أبعللاد جميلللبللين ي ا إحصللائارتبللال موجللن ودال  ( علللى وجللود2جللدول )تللدل النتللائج الللواردة فللي 

 ،يبلداعاتصلاالت المهملة والسللوك اإلبلين  (1،102وجود ارتبال موجن ويعيو ) ى. فقد دلت النتائج عليبداعوالسلوك اإل
وجلود ارتبلال موجلن ومتوسلط  ىوعل ،يبداعوالسلوك اإل داءبين اتصاالت األ (1،192وجود ارتبال موجن ويعيو ) ىوعل
بين االسلتجابة ل تصلال  (1،121وجود ارتبال موجن ومتوسط ) ىوعل ،يبداعن اتصاالت الو ي ة والسلوك اإلبي (1،121)

وهلللذا  بلللين االتصلللاالت الشفصلللية والسللللوك اإلبلللداعي. (1،102وجلللود ارتبلللال موجلللن ومتوسلللط ) ىوعلللل ،والسللللوك اإلبلللداعي
 ارت ل مستول السلوك اإلبداعي للعاملين.،  مةفي المن اإلداريةالنتائج تعني انا كلما توافرت أبعاد االتصاالت 
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 (4جدول رقم )
 اختبار االرتباط الخطي بين متغيرات الدارسة

 يبداعالسلوك اإل اإلداريةاالتصاالت  أبعاد
 مستوى الداللة معامل االرتباط

 1.111 1.102 اتصاالت المهمة
 1.111 1.192 اتصاالت األداء
 1.111 1.121 اتصاالت الو ي ة
 1.111 1.102 االستجابة ل تصال

 1.111 1.102 االتصاالت الشفصية

 (α ≥ 1.12عند مستول )حصائي ا ** دال إ

ي تراوحللت بللين االرتبللال اليللعيو بللداعوالسلللوك اإل اإلداريللةاالتصللاالت  أبعللادوي حللظ هنللا ان معامللل االرتبللال بللين 
ي لللة واالسلللتجابة ل تصلللال واالتصلللاالت الشفصلللية( وفقلللا ( والمتوسلللط )اتصلللاالت الو داء)اتصلللاالت المهملللة واتصلللاالت األ

 (.Pallant, 2003لمقاييظ قوة االرتبال بين متايرات الدراسة )

 :اختبار فرضيات الدراسة -ارابعا 
للعلاملين  ايجابي ذو داللة إحصائية لبعد اتصاالت المهملة عللى السللوك اإلبلداعيأثر  يوجد :األولى الفرضية الرئيسة

 .األردنية عمالفي من مات األ
 (5جدول رقم )

 (يبداعالسلوك اإلالمتغير التابع )في ( اإلداريةاالتصاالت المتغير المستقل )أثر  اختبارنتائج تحليل 

R R²  قيمةF  مستوى داللةF  قيمةT  مستوى داللةT 

1،290 1،120 21،112 1،111 21،219 1،111 

Rمعامل االرتبال :   R²د: معامل التحدي 

، كما بلغ يبداعالسلوك اإل( من التباين في 1.120ما مقداره ) تفّسر  اإلداريةن االتصاالت أ (1ا الجدول رقم )يبين لن
وهلللو أقلللل ملللن مسلللتول  ،(1.111مسلللتول الدالللللة )ب( و 21,112( بلالللت )Fفلللي حلللين أن قيملللة ) ،(1.290) رتبلللالاال معاملللل

( وهلو أقلل ملن مسلتول 1.111( ومستول الداللة )218012) ( المحسوبةT(. كذلك بلات قيمة )α ≥ 1.11) الداللة المعتمد
( داللة إحصلائيا ، وبنلاء  عليلا فنننلا نقبلل ال ريلية التلي تلن  T)و (F(، وهذا يدل عللى أن قليم )α ≥ 1.11الداللة المعتمد )

االتصللاالت  تللوافر. وهللذا يعنللي أن يبللداعفللي السلللوك اإل اإلداريللةتصللاالت  لإيجللابي ذي داللللة إحصللائية أثللر  علللى وجللود
 ي للعاملين.بداعية يرفل من مستول السلوك اإلردناأل عمالفي من مات األ اإلدارية

( نتلائج 2جلدول )يبلين لنلا  المتعلدد. االنحلدار افتبلار اسلتفدامال ريليات ال رعيلة لل ريلية الرئيسلة األوللى تلم  فتبارال
 .االفتبارهذا 

للعلاملين  ة إحصائية لبعد اتصلاالت المهملة عللى السللوك اإلبلداعييجابي ذو داللإأثر  يوجداألولى:  الفرعية الفرضية
 .األردنية عمالفي من مات األ
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 (6جدول رقم )

 اإلداريةأبعاد االتصاالت  نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر
 ك اإلبداعي)اتصاالت المهمة واتصاالت األداء واتصاالت الوظيفة واالستجابة لالتصال واالتصاالت الشخصية( على السلو 

 المستقل متغيرال
 اإلداريةاالتصاالت 

 التابع متغيرال
 السلوك اإلبداعي

 B β T مستوى الداللة(Sig.) 

 1.111 1.211 1.221 1.192 اتصاالت المهمة
 1.122 1.112 1.111 1.210 اتصاالت األداء
 1.112 1.112 1.121 1.212 اتصاالت الو ي ة
 1.121 1.122 1.112 1.211 االستجابة ل تصال

 1.111 1.990 1.191 1.212 الشفصية االتصاالت

 T 1.211 =)عد اتصاالت المهمة يجابي ذو داللة إحصائية لب  إ( على وجود أثر 2تدل النتائج الواردة في جدول رقم )
عللد اتصللاالت يجللابي لب  إعلللى السلللوك اإلبللداعي. وبللذلك نقبللل ال ريللية التللي تللن  علللى وجللود أثللر  (1،111ومسللتول الداللللة 

تطلباتها والتايرات المتعلقلة بالو ي ية وبيان م ةفرت االتصاالت المتعلقانا كلما تو أالمهمة على السلوك اإلبداعي. وهذا يعني 
 زاد السلوك اإلبداعي للعاملين.، بها

للعلاملين  بلداعيعللى السللوك اإل داءايجلابي ذو دالللة إحصلائية لبعلد اتصلاالت األأثلر  يوجد الثانية:الفرعية  الفرضية
 .األردنية عمالفي من مات األ

 داءاتصلاالت األ علدبب  حصلائي ا ا وبشكل دال إي يتدثر إيجاب  بداعالسلوك اإلإلى أن  (2وتشير النتائج الواردة في جدول )
(=T 1.112  1،122ومسلللتول الدالللللة)،  داءنوعيلللة األ، وويلللحت ا تلللوافر االتصلللال المتعلللل  بلللاألداءنلللا كلملللأوهلللذا يعنلللي 

 ي للعاملين.بداعارت ل مستول السلوك اإل، الحالي داءونقال القوة واليعو في األ ،المطلون

للعلاملين  يجابي ذو داللة إحصائية لبعد اتصاالت الو ي ة على السللوك اإلبلداعيإأثر  يوجد الثالثة: الفرعية الفرضية
 .األردنية عمالفي من مات األ

 T 1.112=)علد اتصلاالت الو ي لة دالللة إحصلائية لب   يايجلابي ذأثلر  وجلود( عللى 2تدل النتلائج اللواردة فلي جلدول )
ايجللابي لبعللد اتصللاالت أثللر  علللى السلللوك اإلبللداعي. وبللذلك نقبللل ال ريللية التللي تللن  علللى وجللود (1،112ومسللتول الداللللة 

المسللار الللو ي ي  و هللر( نللا كلمللا تللوافر االتصللال المتعللل  بالو ي يللة )المهنللةأالو ي للة علللى السلللوك اإلبللداعي. وهللذا يعنللي 
 ي للعاملين.بداعارت ل السلوك اإلرت، فامتطلبات النجا  فيا وتو  وويحت

 يجلللابي ذو دالللللة إحصلللائية لبعلللد االسلللتجابة ل تصلللال عللللى السللللوك اإلبلللداعيإأثلللر  يوجلللد الرابعـــة: الفرعيـــة الفرضـــية
 .األردنية عمالللعاملين في من مات األ

علللد االسلللتجابة بب  حصلللائي ا ا وبشلللكل دال إي يتلللدثر إيجاب لللبلللداعالسللللوك اإلإللللى أن  (2تشلللير النتلللائج اللللواردة فلللي جلللدول )
بلللة نلللا كلملللا تلللوافرت االسلللتجابة ل تصلللال ملللن فللل ل الرغأوهلللذا يعنلللي  ،(1،121ومسلللتول الدالللللة  T 1.122=ل تصلللال )

 ي للعاملين.بداعزاد مستول السلوك اإل، واالستعداد ل ستماع للعاملين
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 علد االتصلاالت الشفصلية عللى السللوك اإلبلداعيدالللة إحصلائية لب   ييجلابي ذإأثلر  يوجدالخامسة:  الفرعيةالفرضية 
 .األردنية عمالللعاملين في من مات األ

 T=)علللد االتصلللاالت الشفصلللية دالللللة إحصلللائية لب   ييجلللابي ذإأثلللر  ( عللللى وجلللود2تلللدل النتلللائج اللللواردة فلللي جلللدول )
عللد يجللابي لب  إأثللر  لوك اإلبللداعي. وبللذلك نقبللل ال ريللية التللي تللن  علللى وجللودعلللى السلل (1،111ومسللتول الداللللة  1.990

يلر الرسلمية بلين العملال نلا كلملا تلوافرت االتصلاالت الشفصلية غأاإلبداعي. وهلذا يعنلي  االتصاالت الشفصية على السلوك
 ي للعاملين.بداعالسلوك اإل ارت ل، والمشرفين

 ،ا في السلوك اإلبداعي( كان األكثر تدثير  β =1.191االتصاالت الشفصية )عد ن ب  أوتبين النتائج في الجدول الساب  
= β) اتصلللاالت األداء فلللي المرتبلللة الثالثلللة ثلللم جلللاء بعلللد (،β =1.112وجلللاء بعلللد االسلللتجابة ل تصلللال فلللي المرتبلللة الثانيلللة )

واحتللل  ،(β =1.121الرابعللة )فللي المرتبللة وجللاء بعللد اتصللاالت الو ي للة  ( فللي مقللدار التللدثير علللى السلللوك اإلبللداعي.1.111
 .(β =1.221) عد اتصاالت المهمة المرتبة األفيرة في التدثير على السلوك اإلبداعيب  

اتجاهات أفراد عينة الدراسلة في  (α ≥ 1.11)عند مستول  ئيةإحصاذات داللة  فرو  : توجد رئيسة الثانيةالفرضية ال
 ،المركللز الللو ي ي ،المؤهللل العلمللي ،العمللر ،للعللاملين )الجللنظ والو ي يللة الديمارافيللة متايللراتي تعللزل للبللداعالسلللوك اإلنحللو 

 الفبرة الو ي ية(. ويت رع منها:و 

اتجاهلات أفلراد عينلة الدراسلة فلي  (α ≥ 1.11)عند مستول  ئيةإحصاذات داللة  فرو  : توجد األولىال ريية ال رعية 
 ي تعزل لجنظ المو و.بداعالسلوك اإلنحو 

( نتلللائج هلللذا 2ويبلللين الجلللدول ) ،Independent-Samples T-Testيلللية باسلللتفدام افتبلللارتلللم افتبلللار هلللذه ال ر 
( وهللو أكبللر 1.920بلللغ ) اإلحصللائية وأن مسللتول الداللللة ،(1،121بلاللت ) (T)لنللا الجللدول السللاب  أن قيمللة االفتبللار. يبللين

علدم وجلود فلرو  ذات دالللة إحصلائية مملا يعنلي  ،(α ≥ 1.11) فلي الدراسلة الحاليلة من مستول الداللة اإلحصائية المعتمد
ن مستول السللوك اإلبلداعي ال أوهذه النتيجة تعني  ،ي تعزل لمتاير جنظ المو و. وبذلك نقبل ال رييةبداعفي السلوك اإل

 يفتلو بين الذكور واإلناث في المن مات المبحوثة.

 (7جدول رقم )
 حسب الجنس السلوك اإلبداعي ة الدراسة نحوعين أفرادالفروق في اتجاهات الختبار  T-testنتائج اختبار 

 T ئية لقيمةحصاالداللة اإل مستوى  Tقيمة المتوسط الحسابي العدد الجنس

 ذكر
 أنثى

222 
20 

1.92 
1.92 

1.121 1.920 

اتجاهلات أفلراد عينلة الدراسلة فلي  (α ≥ 1.11)عنلد مسلتول  ئيةإحصاذات داللة  فرو  : توجد الثانيةال ريية ال رعية 
 .عمري تعزل للبداعسلوك اإلالنحو 

( المسللتفدم الفتبللار هللذه ال ريللية. One-Way ANOVA( نتللائج افتبللار تحليللل التبلاين األحللادي )0جللدول )يبلين 
( تعلزل لمتايلر العملر. α ≥ 1.11ي عند مستول )بداعذات داللة إحصائية في السلوك اإل ا  فروق أ هرتونتائج هذه التحليل 
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ملللن مسلللتول الدالللللة أقلللل  ( وهلللو1.112كملللا بللللغ مسلللتول الدالللللة اإلحصلللائية ) ،(2.212)المحسلللوبة  (F)حيلللث بلالللت قيملللة
في السلوك اإلبداعي بين ال ئات العمرية المفتل لة. وبالتلالي حصائي ا (، مما يشير إلى وجود فرو  دالة إα ≥ 1.11المعتمد )

 ترفا ال ريية بصياتها العدمية.

 (8جدول رقم )
 (One-Way ANOVAدي )نتائج تحليل التباين األحا

 ي حسب متغير العمربداعالسلوك اإل عينة الدراسة نحو أفراداتجاهات  الختبار الفروق في
 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين

 1.112 2.212 1.291 1.121 1 بين المجموعات

   1.292 19.211 110 دافل المجموعات

    21.219 122 مجموعال

ل العلمللي للمبحللوثين بللين فئللات المؤهلل للمقارنللات البعديللة (Tukey HSDولمعرفللة هللذه ال للرو  تللم اسللتفدام افتبللار )
 (.9جدول )الواردة في 

 (9جدول رقم )
 (Tukey HSDنتائج اختبار )

 يداعببين فئات متغير العمر لعينة الدراسة فيما يتعلق بالسلوك اإل للمقارنات البعدية
 سنة 52أكثر من  سنة 52-52 سنة 52-52 سنة فأقل 52 الفئات العمرية

 1.192 1.221 *1.111 - سنة فدقل 11
 1.110 18191 - *1.111 سنة 12-11
 1.212 - 18191 1.221 سنة 12-21

 - 1.212 1.110 1.192 سنة 21أكثر من 
 (α ≥ 1.11عند مستول )حصائي ا * دال إ

سلنة فدقللل( وال ئلة العمريللة التللي  11بلين ال ئللة العمريللة ) ي( هلل1.111) رو  فللي السلللوك اإلبلداعيت هلر النتللائج أن ال ل
إن ال ئللة  إلللى وقللد يعللود السللبن فللي افللت ف مسللتول السلللوك اإلبللداعي سللنة( ولصللالو ال ئللة األفيللرة. 11-12تليهللا مباشللرة )
يللزات أكثللر م لللديهمفر اسللنة( تتللو  11-12هم مباشللرة )سللنة فدقللل( ربمللا تشللعر أن المللو  ين الللذين يكبللرون 11العمريللة ال تيللة )

 تساعدهم على إ هار السلوك اإلبداعي.

اتجاهلات أفلراد عينلة الدراسلة فلي  (α ≥ 1.11)عنلد مسلتول  ئيةإحصاذات داللة  فرو  : توجد الثالثةال ريية ال رعية 
 .للمؤهل العلمي ي تعزل بداعالسلوك اإلنحو 

 (، ويبللين الجللدول رقللمOne-Way ANOVAافتبللار تحليللل التبللاين األحللادي )الفتبللار هللذه ال ريللية تللم اسللتفدام 
( تعزل α ≥ 1.11فرو  ذات داللة إحصائية في السلوك اإلبداعي عند مستول ) ة( نتائج هذا التحليل الذي لم ي هر إي21)

( وهلو أعللى 1.221ئية )كملا بللغ مسلتول الدالللة اإلحصلا ،(1.110)المحسوبة  (F)لمتاير المؤهل العلمي. حيث بلات قيمة
 ،(، مما يشير إلى علدم وجلود فلرو  فلي السللوك اإلبلداعي بلين فئلات المؤهلل العلمليα ≥ 1.11من مستول الداللة المعتمد )

 وبالتالي تقبل ال ريية بصياتها العدمية.
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 (10جدول رقم )
 (One-Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )

 ي حسب متغير المؤهل العلميبداعالسلوك اإل عينة الدراسة نحو أفراداتجاهات  في الختبار الفروق 
 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين

 1.221 1.110 1.212 1.021 1 بين المجموعات
   1.292 22.112 119 دافل المجموعات

    21.219 122 المجموع

اتجاهلات أفلراد عينلة الدراسلة فلي  (α ≥ 1.11)عند مستول  ئيةإحصاذات داللة  فرو  : توجد عةالرابال ريية ال رعية 
 للمركز الو ي ي. ي تعزل بداعالسلوك اإلنحو 

المسلتفدم لمعرفلة ال لرو  فلي السللوك اإلبلداعي  Independent-Samples T-Test( نتائج افتبار 22جدول )يبين 
( 1.120بللغ ) اإلحصلائية وأن مسلتول الدالللة ،(1،220بلالت ) (T) الجدول أن قيمة نتائجسين. تدل رءو بين المشرفين والم

مما يعني عدم وجود فرو  ذات داللة إحصائية في السلوك  ،(α ≥ 1.11)وهو أكبر من مستول الداللة اإلحصائية المعتمد 
لسللللوك اإلبلللداعي ال يفتللللو بلللين ن مسلللتول اأوهللذه النتيجلللة تعنلللي  ،اإلبللداعي تعلللزل لمركلللز المو لللو. وبلللذلك نقبلللل ال ريلللية

 .سين في المن مات المبحوثةرءو المشرفين والم
 (11جدول رقم )

 الختبار العالقة بين المركز الوظيفي والسلوك اإلبداعي Tنتائج اختبار 
 Tئية لقيمة حصامستوى الداللة اإل Tقيمة المتوسط الحسابي العدد الجنس

 مشرف
 ظرءو م

12 
222 

1.91 
1.90 

1.220 1.120 

اتجاهلللات أفلللراد عينلللة فلللي  (α ≥ 1.11)عنلللد مسلللتول  ئيةإحصلللاذات دالللللة  فلللرو  : توجلللد الفامسلللةال ريلللية ال رعيلللة 
 .للفبرة الو ي ية ي تعزل بداعالسلوك اإلالدراسة نحو 

(، ويويلو الجلدول رقللم One-Way ANOVAالفتبلار هلذه ال ريلية تللم اسلتفدام افتبلار تحليلل التبللاين األحلادي )
( تعللزل α ≥ 1.11فللي السلللوك اإلبللداعي ذات داللللة إحصللائية عنللد مسللتول ) ا   هللر فروقللأا التحليللل الللذي ( نتللائج هللذ21)

وهو أقلل  ،(1.112كما بلغ مستول الداللة اإلحصائية ) ،(1،112)المحسوبة  (F) . حيث بلات قيمةةالو ي ي الفبرةلمتاير 
 ،و  فلي مسلتول السللوك اإلبلداعي تعلزل لفبلرة المو لو(، مملا يشلير إللى وجلود فلر α ≥ 1.11ملن مسلتول الدالللة المعتملد )

 وبالتالي نرفا ال ريية بصياتها العدمية.

 (12جدول رقم )
 (One-Way ANOVAنتائج تحليل التباين األحادي )

 الوظيفية ي حسب متغير الخبرةبداعالسلوك اإل عينة الدراسة نحو أفراداتجاهات  ختبار الفروق فيال
 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات مجموع المربعات حريةدرجات ال مصدر التباين

 18112 1.112 1.212 2.021 1 بين المجموعات
   1.292 21.112 110 دافل المجموعات

    21.219 122 المجموع
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ن. وثيبللين فئللات الفبلرة الو ي يللة للمبحلل للمقارنللات البعديلة (Tukey HSDولمعرفلة هللذه ال لرو  تللم اسللتفدام افتبلار )
بلين فئلة الفبلرة )اقلل  (1.122) ت هلر بشلكل وايلو( أن ال لرو  فلي السللوك اإلبلداعي 21جلدول )ت هر النتائج الواردة فلي 

وقللد يعللود السللبن فللي افللت ف مسللتول  سللنة( ولصللالو ال ئللة األفيللرة. 21مللن  أكثللر) األكبللرمللن فمللظ سللنوات( وفئللة الفبللرة 
 اإلدارةوال تللوفر لهللم  ،يبللذلون مع للم جهللدهم فللي التكيللو مللل المن مللة ألقلللا ن المللو  ين ذوي الفبللرةأ إلللى السلللوك اإلبللداعي

واللذين  الفبلرة األكثلر أصلحان  ر للمو  ينتبينما تلك االمتيازات تتو  ،العهد في العمل وعتبار أنهم حديثعلى ا  ،اإلبداعسبل 
 .ا في من ماتهماستقرار   أكثرهم 

 (13جدول رقم )
 (Tukey HSDنتائج اختبار )

 يبداعرنات البعدية بين فئات متغير الخبرة لعينة الدراسة فيما يتعلق بالسلوك اإلللمقا
 سنة 02أكثر من  سنة 02-00 سنوات 01-2 سنوات فأقل 2 الخبرة الوظيفية

 *-1.122 -18122 -1.221 - سنوات فدقل 1
 -1.112 1.129 - 1.221 سنوات 2-21

 -1.121 - 1.129 18122 سنة 22-21
 - 1.121 1.112 *1.122 سنة 21أكثر من 

 (α ≥ 1.11عند مستول )حصائي ا * دال إ

 :مناقشة النتائج والتوصيات

 :مناقشة نتائج الدراسة
ي فللي من مللات بللداعوالسلللوك اإل اإلداريللةلقللد كللان الهللدف الللرئيظ لهللذه الدراسللة هللو فحلل  الع قللة بللين االتصللاالت 

 ،داءواتصلللاالت األ ،اتصلللاالت المهملللة :هلللي ،رئيسلللة أبعلللادفلللي فمسلللة  اإلداريلللةيلللة. وقلللد تمثللللت االتصلللاالت ردناأل عملللالاأل
كللان السلللوك إذا  مللاكمللا هللدفت هللذه الدراسللة إلللى معرفللة واالسللتجابة ل تصللال.  ،واالتصللاالت الشفصللية ،واتصللاالت المهنللة

ل صللياغة مللن فلل  هللدافهللذه األ الشفصللية والتن يميللة. وقللد تللم تحقيلل ي للمللو  ين يفتلللو بللافت ف فصائصللهم بللداعاإل
 إحصائي ا.وتحليلها مجموعة من ال رييات 

وعنلللد مقارنتهلللا المشلللمولة بالدراسلللة.  عملللالي للعلللاملين فلللي من ملللات األبلللداعارت لللاع السللللوك اإلبينلللت نتلللائج الدراسلللة 
سابقة في الدراسات ال بداععلى من مستويات اإلأ ي للعاملين في هذه الدراسة هو بداعبالدراسات السابقة ن حظ ان السلوك اإل

فلللي الدراسلللة طبيعلللة المن ملللات المبحوثلللة  إللللى (. وقلللد يعلللود السلللبن فلللي ذللللك1110 ،الفواللللدة والحنيطلللي ؛1119 ،)الزعبلللي
نتلائج الدراسلة ارت لاع مسلتول  أ هلرتكملا  وتدعملا. بلداعنها تشجل اإلأ ث تتكون من من مات قطاع فا  يبدوحي ،الحالية

فللي من مللاتهم هللي  اإلداريللةن تصللورات العللاملين عللن االتصللاالت أمللا يعنللي م ،فللي المن مللات المبحوثللة اإلداريللةاالتصللاالت 
 (.1112 ،المنجي ؛2999 ،سابقة )اللوزي  دراسات عديدة وتت   هذه النتائج مل نتائج .يجابيةإتصورات 

فلي رفلل  ريلةاإلدااالتصلاالت  أبعلادلكافلة  ايجلابيأثلر  فقد أ هلرت النتلائج وجلود ،أما فيما يتعل  بافتبار فرييات الدراسة
 جنبيةفي البيئة األو  ،(1121 ،ية )الزعبيالعرب الدراسات السابقةي. وتت   نتائج هذه الدراسة مل نتائج بداعمستول السلوك اإل
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(Mazzei, 2014 ; Dasgupta et al. 2013 ; Koc, 2011, García-Morales et al., 2011 ; Linke 

and Ansgar, 2011 ; Vilaseca-Requena et al., 2007 ; Markides and Anderson, 2006 ; Scozzi et 

al., 2005 ; Brandyberry, 2003 ; Lievens et al., 1999). 

ي للعللاملين. ويمكللن ت سللير هللذه بللداعا فللي رفللل مسللتول السلللوك اإلالمهمللة تللؤثر ايجاب للن اتصللاالت أفقللد بينللت النتللائج 
ملللات تتعلللل  و سلللن معلرءو الم بنعطلللاءملللة تتيلللمن قيلللام المشلللرفين ن االتصلللاالت المتعلقلللة بالمهأالنتيجلللة ملللن فللل ل معرفلللة 

ثنلاء تدديللة أ تللواجههموكي يلة معالجللة المشلك ت التلي  ،بمتطلبلات العملل وبيللان التايلر فلي سياسللتا الحاليلة والمطلوبللة مسلتقب   
 ي.بداعمما يساهم في تطوير سلوكهم اإل ،وهذه المعلومات ستساعدهم في تطوير قدراتهم ومهاراتهم ،مهامهم

تتيلللللمن تزويلللللد  داء. واتصلللللاالت األداءا باتصلللللاالت األيجاب لللللإي يتلللللدثر بلللللداعن السللللللوك اإلأوأويلللللحت نتلللللائج هلللللذه الدراسلللللة 
ي ملن فل ل بيلان بلداععملهم في المن مة. وهذه المعلومات تسلاهم فلي تطلوير سللوك العلاملين اإلمعلومات حول جودة بسين رءو الم

وتزويلدهم  داءكي يلة تحسلين األ حلول بنرشلاداتوكذلك عن طري  تزويلدهم  ،دائهمأتطوير  علىمما يساعد  داءنقال اليعو في األ
 لديا. بداعدائا مما ينعكظ على مستول اإلأ تطوير إلى يسعىوبمحصلة ذلك فنن المو و س ،دائهمأ عن جودةبمعلومات 

للا إلللى أن نتللائج الدراسللة  أشللارتقللد و  ا باتصللاالت المهنللة. وهللذه النتيجللة يمكللن جاب لليإي لللدل العللاملين يتللدثر بللداعالسلللوك اإلأيي 
بمعلومللات ونصللائو عللن فللر  ومتطلبللات التطللوير فللي مهنتللا.  لعاملللالمشللرفين ل ت سلليرها بللالقول بللدن اتصللاالت المهنللة تتيللمن تزويللد

ناقشللة فللر  كي يللة تطللويره لمهنتللا ومهللا تللزوده بمعلومللات كافيللة عللن حيللث إن ،العامللل لللدل بللداعهللذه االتصللاالت ترفللل مللن مسللتول اإل
وكللل ذلللك يللدفل  ،ومللاهي متطلبلات الو للائو المسللتقبلية فللي مسللاره المهنللي ،عللن كي يللة التطللوير المهنللي بنرشللاداتوتزويللده  ،التلدرين لهللا
 بمتطلباتا وكي ية تطوير ن سا للنجا  في مستقبلا المهني. السابقةن يبدع في عملا لمعرفتا العامل أل

ا باالسلتجابة ل تصللال. ويمكلن ت سللير ذللك بللدن يجاب للإي للدل العللاملين يتلدثر داعبللن السللوك اإلأ علللىدلللت النتلائج  كملا
واالستجابة للقيايا المثارة من قلبلهم. فعنلدما يكلون للدل ي يتدثر بمدل استعداد المشرفين ل ستماع للمو  ين بداعالسلوك اإل

عللن تسللاؤالتهم  جابللةقصللارل جهللدهم لإل بللذلون وعنللدما ي ،وهمللوم العللاملين مشللك تباالسللتماع ل المشللرفين االسللتعداد والرغبللة
اعد العاملين في التالن على المعوقلات التلي تلواجههم وبالتلالي سفنن ذلك سي ،هم الوقت الكافي ل ستماع لما يقولونانويعطو 

 دائهم واإلبداع فيا.أسينعكظ على جودة 

ا أن  الدراسة نتائج أ هرت ،ما سب إلى  يافةباإلو   ي للعلاملين.بلداعة تزيلد ملن مسلتول السللوك اإلاالتصاالت الشفصليأيي 
ن مناقشللة القيللايا الشفصللية والعائليللة والقيللايا غيللر المرتبطللة بالعمللل فللي الع قللة التللي تللربط بللين العللاملين أوهللذه النتيجللة تعنللي 

والعلاملين بالتحلدث  ني لدل هلؤالء العلاملين. ويمكلن ت سلير ذللك بلدن قيلام المشلرفيبداعتساهم في رفل مستول السلوك اإل، ومشرفيهم
لللاالهوعلللن ا علللائ تالسلللؤال علللن كال بعلللا علللن أملللور بعيلللدة علللن العمللللإللللى بعيلللهم  اللللروابط  ت الفارجلللة علللن العملللل سللليقوي تمام 

 واإلبداع فيا. مدائهأا لتطوير دافع   لديهمويفل   افقها من ياولجواء العمل وما ير أالشفصية ويفرجهم من 

ن أفقد بينلت نتلائج الدراسلة  ،للعوامل الديمارافية ي وفقا  بداعبال رو  في السلوك اإلوفيما يتعل  بسؤال الدراسة المتعل  
الحنيطللي الفوالللدة و وتللدتي هللذه النتيجللة متوافقللة مللل دراسللة ) ،الجللنظ لمتايللر يفتلللو بللين العللاملين وفقللا  ي لللم بللداعالسلللوك اإل

 ،والبشاشللللة ،(1111) ،والن يعللللي (1112) مللللن دراسللللة ال للللاعوري والبكللللار ومفتل للللة مللللل كللللل ((1119والقطاونللللة )( 1110)
لمتايلللر المركلللز اللللو ي ي  ي وفقلللا  بلللداعئية فلللي السللللوك اإلإحصلللا (. كملللا للللم ت هلللر الدراسلللة فروقلللا  1119( والزعبلللي )1110)
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( وتفتلللو 1110) ،الفوالللدة والحنيطلليو  (1119الزعبللي )) وهللذه النتللائج تت لل  مللل بعللا الدراسللات السللابقة ،علملليوالمؤهلل ال
 .(1110والبشاشة ) (1111) ،الن يعي) فراآ بعيهامل 

 نتيجللة هللذه الدراسللة مللل نتللائج ات قللتوقللد  ،لعمللرهم ي افتلللو وفقللا  بللداعن سلللوك العللاملين اإلأالدراسللة  بينمللا بينللت نتللائج
أن  حيث بينلت النتلائج. (1119والقطاونة ) ،(1119) والزعبي ،(1110) والبشاشة ،(1111)الن يعي  ،سابقة دراسات عديدة

 11-12( سللنة فدقللل وبللين ال ئللة العمريللة التللي تليهللا مباشللرة )11) عمللاراأل ذوي ت هللر بشللكل وايللو بللين المللو  ين   للرو  ال
ا ينصللن مع للم جهللدها علللى التكيللو مللل المن مللة ومعرفللة ثقافتهللا قللل عمللر  ويمكللن ت سللير ذلللك بللدن ال ئللة العمريللة األ ،سللنة(

المو  ين الذين يتلونهم مباشرة  في حين أن ،همإبداعا ينعكظ على مستول مم ،المن مة باعتبار حداثتهم فيعرافها أ وقيمها و 
 إ هلاروجلودهم ملن فل ل  إلثبلات ،ملا عنلدهم أفيللوتقلديم  بلداعمرحللة اإل إلى وانتقلوا ،ا مرحلة التكيو مل المن مةو تجاوز 

وقللد جللاءت هللذه  ،بللرتهم الو ي يللةلف ي افتلللو وفقللا  بللداعسلللوك العللاملين اإلإلللى أن  الدراسللة أشللارتكمللا  ي.بللداعسلللوكهم اإل
 ،1119 ،الزعبلي ،1110 ،والبشاشلة ،1111 ،والن يعلي ،1112 ،النتيجة موافقة لجميل الدراسلات السلابقة )ال لاعوري والبكلار

سللنوات(  1قلل ملن أقللل )العلاملين ذوي الفبلرة األت هللر بلين   لرو  الأن  عللى قلد دلللت النتلائج(. و 1110 ،الفواللدة والحنيطلي
فرت لللديهم التجللارن اتللو  كثللرويمكللن ت سللير ذلللك بللدن العللاملين ذوي الفبللرة األسللنة(. 21مللن  أكثللرفبللرة ) كثللراأل ولئللكأوبللين 
 أصللحانالللذي ي تقللده األمللر  وهللو ،همإبللداعدائهللم ورفللل مسللتول أللتعامللل مللل متطلبللات العمللل وتطللوير االسللتق لية  وأالكافيللة 
 ن سلا مسلتول بال بلداعالحريلة والتجلارن الكافيلة لإلفر لديهم امن مة ولم تتو في طور التكيو مل ال ال يزالون قل الذين الفبرة األ

 فبرة. كثرالمو  ين األ بداعإل

   :توصيات الدراسة
وأفكللار جديللدة فللي  أسللاليني مللن فلل ل تشللجيعهم علللى اقتللرا  بللداعتطللوير سلللوك العللاملين اإلب االهتمللام علللى المللدراء -2

 ،وتحمللل مفاطرهللاملين الصلل حيات ال زمللة لتقللديم المقترحللات المبدعللة العللا من مللة ومسللاعدتهم علللى تجريبهللا. ومللنوال
 العليا. اإلداريةتبنيها في المستويات من ثم و 

وبيللان متطلبلللات العمللل وكي يللة تحقيقهلللا  ،باسللتمرار هللاالعمللل والتاييللرات التللي تطلللرأ علي علللى المللدراء تويلليو سياسلللات -1
 .ي للعاملينبداعللمساهمة في تطوير السلوك اإل

ي لللدل بللداعالسلللوك اإل إبللرازوالتللي تسللاهم فللي  ،العللاملين دداءالمرتبطللة بلل اإلداريللةيهللتم المللدراء باالتصللاالت أن  ورةيللر  -1
المطلوبللة  داءبيللان مللا هللي مسللتويات األهللؤالء العمللال. ولتحقيلل  ذلللك يجللن علللى المللدراء الحللر  فللي اتصللاالتهم علللى 

 .داءألوكي ية االرتقاء بهذا ا داءوتوييو نقال اليعو في األ
ي للعللاملين. ويللتم ذلللك مللن فلل ل بللداععلللى المللدراء الللربط فللي اتصللاالتهم المهنيللة مللا بللين التطللور المهنللي والسلللوك اإل -2

زمللة  للعللاملين وتشللجيعهم علللى تطللوير مهللنهم واستشللراف مسللتقبلها وتللوفير فللر  التللدرين التويلليو المسللار المهنللي 
 لنجاحهم في مسارهم المهني.

ويلللتم ذللللك ملللن فللل ل  اإلبلللداع،باالسلللتجابة ل تصلللاالت القادملللة ملللن الملللو  ين لتشلللجيعهم عللللى  يلللرورة اهتملللام الملللدراء -1
 العللاملين، مشللك توبللذل مسللاعيهم ل سللتماع ل ،الحللر  علللى الرغبللة واالسللتعداد ل سللتماع للعللاملين وتحقيلل  مطللالبهم

 فر لدل العاملين الثقة والقناعة باستجابة المدراء لكل تساؤالتهم.ابحيث يتو 
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الملدراء ب لتو قنلوات االتصلال غيلر الرسلمية ملل العلاملين وتشلجيعهم عللى التحلدث علن القيلايا الشفصلية  اهتملاميادة ز  -2
تهم غيلر املتمابالمبلادرة علن سلؤال العلاملين علن علائ تهم والتحلدث علن اه قيلام الملدراءملن فل ل في العمل. ويتم ذللك 

يل اء ت العاملين فارب تمام اومناقشة اه ،المرتبطة بالعمل نطا  العمل. مما يساعد على توسيل مدارك هؤالء العملال وا 
 المبدعة دون فوف. فكارتشجل العاملين على طر  األ التيل ة والراحة في العمل و جو من األ

. األكلاديميكالقطلاع العلام والقطلاع  أفرل في بيئات دراسية  اإلداريةي واالتصاالت بداعللسلوك اإلجراء دراسات أفرل إ -2
ي كالعداللة التن يميلة وسللوك بلداعبالسللوك اإلجديلدة مرتبطلة بدراسة متايرات  األكاديميينو ي الدراسة الباحثين كما توص

جللراء دراسللات مقارنللة بللين الللدول العربيللة والللدول الاربيللة فيمللا يتعللل  بالسلللوك  المواطنللة التن يميللة والللتعلم التن يمللي. وا 
كاالتصللاالت الفارجيللة  اإلداريللةبدفللذ متايللرات جديللدة ل تصللاالت  توصللي الدراسللةي ومقدماتللا ومفرجاتللا. كمللا بللداعاإل

 ي.بداععلى السلوك اإل أثرهاالتي تربط بين المن مة وبيئتها الفارجية وفح  
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 المراجـــــع
 :العربيةباللغة مراجع  -أوالا 
فللي فاعليللة االتصللال  وأثرهمللاات مللدل تللوافر مهللارتي الحللديث واالنصلل . "(1119) .وسللالم فللالو المعايطللة ؛بللو الاللنم، فالللد محمللدأ -

ــ، "دبللادالحكوميللة فللي محاف للة م داري لللدل الرؤسللاء: مللن وجهللة ن للر المرءوسللين فللي مراكللز األجهللزةاإل للبحــوو والدراســات   ةمؤت
 .101-129.     1 ع، 12 مج، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 سكندرية.الدار الجامعية، اإل .يق الميزة التنافسيةالموارد البشرية: مدخل لتحق. (1112) .و بكر، مصط ى محمودأب -
كاديميلللة فلللي الجامعلللات داري للللدل القيلللادات األفاعليلللة االتصلللال اإل . "(1110) .وسللل مة يوسلللو طنلللاش ؛كلللريم، أحملللد فتحلللي بلللوأ -

 .110-291     .2ع، 11 مج، "دراسات  العلوم التربويةاألردنية الرسمية، 
داري فلي تعزيللز اإلبلداع التن يملي للدل العلاملين فلي سللطة منطقلة العقبللة التمكلين اإل "أثلر .(1110) .البشابشلة، سلامر عبلد الحميلد -

 .112-121     .1 ع، 21 مج، اإلداريةالمجلة العربية للعلوم ، "االقتصادية
فللي المؤسسللات أثللر اسللتفدام تكنولوجيللا المعلومللات علللى اإلبللداع االداري . "(1110) .الحنيطلليمحمللد و  عبللد  ؛الفوالللدة، ريللاا  -

 .112- 111   . 1، ع11، مجاإلداريةت  العلوم دراسا، "العامة األردنية
مركلز  ، األردن:عملان .الحديثـة اإلداريـةالمفـاهيم (. "1121رميلان؛ ومحسلن مفلامرة. ) سالم؛ وزيلادالدهان، أميمة؛ وفؤاد الشي   -

 .الكتن األردني
، 21، ملج البصـائر، "دويلة األردنيلةفي اإلبداع: دراسة تطبيقية في شركات األثر الثقافة التن يمية أ. "(1119) .الزعبي، حسن علي -

 .110-222.     2ع
 نيةاألرد نجأورا كةرش على سيةدرا حالةن: للعاملي عيداباإل وكلسلا على يميظلتنا خلمناا رث( أ1121الزعبلللللللللللللللللللللللي، محملللللللللللللللللللللللد. ) -

 .192-122  .  1. ع 21مج  ،يةدارإلا وملعلا ت سادرا". دبإر ينةدم في تل تصاال
الع قللة بللين أبعللاد تصللميم العمللل والسلللوك اإلبللداعي للعللاملين: دراسللة ميدانيللة فللي منشللدة صللناعية (. "2999)سللعيد. السللالم، مؤيللد  -

 .221-90     .2 ، ع12، مج العلوم اإلداريةدراسات  ، "عراقية
 .اليازوري العلمية للنشر والتوزيلدار  ، األردن:نعما. سس العلميةالمبادئ واأل العالقات العامة:. (1111)هاتو. الشامي، لبنان  -
دراسلة تطبيقيلة عللى  :الت كيلر اإلبلداعي وأثلره فلي فاعليلة فلر  العملل" .(1121باسلم، الفواللدة. )وريلاا  ؛الشلبي، فراظ، الفرابشلة -

 .122-291.     21مج ، 1ع  ،يةدارإلا وملعلا ت سادرا "،شركات الفلوية في المملكة األردنية الهاشمية
مللن الجنللائي فللي منطقللة ودورهللا فللي األداء الللو ي ي مللن وجهللة ن للر منسللوبي األ اإلداريللةاالتصللاالت " .(1111) .الشللهري، علللي -

 مير نايو العربية للعلوم األمنية. : جامعة األالرياا ،رسالة ماجستير غير منشورة. "الرياا

 "،لدل عمداء الكليات فلي الجامعلات السلورية: دراسلة ميدانيلة دور رأظ المال المعرفي في تحقي  االبتكار"( 5105). الشي ، حسن -
 .1، ع 12. مج اإلداريةسالمية للدراسات االقتصادية و إلمجلة الجامعة ا

أثللر و للائو إدارة المللوارد البشللرية فللي اإلبللداع التن يمللي كمللا يراهللا . "(1121). الاريللنورويللدة فلللو  ؛كللثم عبللد المجيللدأالصللرايرة،  -
 .129-290  .   2، ع2، مجالمجلة األردنية في إدارة األعمال، "االتصاالت األردنية: دراسة حالةالعاملون في شركة 

 .دار الريا للنشر . دمشق:نولوجية وطرائق التطبيقكسس التاأل: واإلبداع إدارة االبتكار. (1111) .الصرن، رعد حسن -
دور المنلاخ التن يملي فلي تحقيل  . "(1119). جلراداتحمد وعبد الناصر أ؛ العجلونيومحمود محمد ؛ ماعيلالص ار، أحمد عبد اس -

، 1، ملجالمجلة األردنية في إدارة األعمـال، "األداء اإلبداعي وتعزيز القدرة التنافسية: دراسة تحليلية في المصارف التجارية األردنيلة
 .129-112  .   1ع
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 .ظ الدولية للنشر والتوزيلسسة حور مؤ  :سكندريةاإل .اإلداريةاالتصاالت . (1112) .الصيرفي، محمد -
 .دار وائل للنشر ، األردن:عمان .السلوك التنظيمي في منظمات األعمال (1121محمود. ) العميان، -
 .جامعة الدول العربية ،اإلداريةالمن مة العربية للتنمية  :القاهرة .إدارة اإلبداع التنظيمي. (1111) .ال اعوري، رفعت عبد الحليم -
. "إدارة اإلبداع في المن مات المتعلمة: دراسة ميدانية لشركة موبايلكم األردنية" .(1112) .وبراء بكار الحليم،عبد  ال اعوري، رفعت -

 2279-2237  .    48 ، ع11 مج .أبحاو اليرموك  سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
ــة ، "ة ميدانيللة للمللدراء فللي الللوزارات األردنيللةثللره علللى السلللوك اإلبللداعي: دراسللأالمنللاخ التن يمللي و " .(1119)منللار. القطاونللة،  - مجل

 .111-129    . 219 االزهر، ع، جامعة التربية
، ملج أبحـاو اليرمـوك، "فلي المؤسسلات الحكوميلة األردنيلة: دراسلة تحليليلة ميدانيلة اإلداريةاالتصاالت " .(2999) . اللوزي، موسى -

 .212-221     .2، ع 21
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 االستبيان() الدراسةأداة 

 للمستجين  غرافيةو التعرف على الفصائ  الديم إلى يهدف هذا الجزء :عامةمعلومات  -األولالجزء 
 أنثى  (   )   ذكر  (   ) الجنس: -0

 سنة 21( أكثر من    ) سنة 21-12(    ) سنة 11-12(    )    سنة فما دون  11(    )    العمر: -1

                      دراسات عليا  (   )    بكالوريوظ  (   )    ن ثانوية عاما فما دو   (   ) المؤهل العلمي: -1
                ظرءو م  (   ) رئيظ قسم   (   )  مدير  (   ):الوظيفي ركزالم -2
 سنة 21من  أكثر (   )    سنة 21-22  (   )    سنوات 21 - 2 (   )   سنوات فما دون  1 (   )  :الخبرة الوظيفية -1

 .في المن مة التي تعمل بها اإلداريةفقرات تعبر عن االتصاالت : اإلداريةاالت االتص -الجزء الثاني

موافق  الفقرة التسلسل
ال  محايد موافق بشدة

 أوافق
ال أوافق 

 بشدة
  اتصاالت المهمة 
 2 1 1 2 1 يشر  مشرفي بويو  التايرات التي تطرأ على السياسات الو ي ية 0
 2 1 1 2 1 ايرات التي ستطرأ في العمل في المستقبليطلعني مشرفي في العمل على الت 5
 2 1 1 2 1 العمل إكماليعلمني مشرفي في العمل عن متطلبات  5
 2 1 1 2 1 في العمل مشك تكي ية معالجة ال عن يتناقش المشرف علي في العمل 5
  داءاتصاالت األ 
 2 1 1 2 1 دائيأنقال اليعو في  يطلعني مشرفي في العمل عن 2
 2 1 1 2 1 دائيأيفبرني مشرفي في العمل عن متطلبات تحسين  2
 2 1 1 2 1 دائيأيفبرني مشرفي في العمل عن مستول جودة  7
      اتصاالت الوظيفة 
 2 1 1 2 1 يشجعني المشرف علي في العمل على التطور الو ي ي 8
 2 1 1 2 1 و ي تييناقش المشرف علي في العمل كي ية الحصول على تدرين ايافي في  9
 2 1 1 2 1 يوفر لي المشرف على و ي تي النصائو المتعلقة بتطوير و ي تي 01
 2 1 1 2 1 يطلعني مشرفي في العمل على المتطلبات المستقبلية ال زمة للتطور في المسار الو ي ي 00
 2 1 1 2 1 يزودني مشرفي بالمعلومات ال زمة عن ال ر  الو ي ية المتاحة لي  05
       االستجابة لالتصال   
 2 1 1 2 1 ي في العملمشك تفر لدل مشرفي في العمل الرغبة ل ستماع لايتو  05
 2 1 1 2 1 سدلا في العمل أما  عن جابةي عل المشرف علي في العمل ما يستطيل لإل 05
 2 1 1 2 1 طلبا أحول ما  مشرفي في العمل للحصول على استجابتا في االعتماد علىالقناعة لدل  فراتتو  02
 2 1 1 2 1 المشرف على في العمل الوقت الكافي ل ستماع لما اقولا في العمل ييمنحن 02
 2 1 1 2 1   االتصاالت الشخصية   
 2 1 1 2 1 حوالي العائليةيطمئن مشرفي في العمل على أ 07
 2 1 1 2 1 تبطة في العملغير المر  أنشطتاتا و تمام ايتحدث المشرف علي في العمل عن اه 08
 2 1 1 2 1 تي فارب نطا  العمل تمام ايسدلني مشرفي في العمل عن اه 09

 .التي تعبر عن رأيك جابةيرجى ويل دائرة أمام اإل ،في المن مة التي تعمل بها يبداعالسلوك اإل فقرات تعبر عن يبداعالسلوك اإل :لوالجزء الثا 

موافق  الفقرة التسلسل
ال  محايد قمواف بشدة

 أوافق
 أوافقال 

 بشدة
 2 1 1 2 1 الجديدة في العمل عندما تستدعي اليرورة ذلك ساليناستفدم األ 2
 2 1 1 2 1 كان متطابقا مل ميوليإذا  تقبل الجديد في العملأ 1
 2 1 1 2 1 الجديدة طالما اجدها قد نيجت فكارطر  األأ 1
 2 1 1 2 1 ة في العملالجديد فكارعلى تقديم األ فريندفل اآأ 2
 2 1 1 2 1 التاييرات ال زمة ألداء العمل إجراءالمن مة على  إدارة أشجل 1
 2 1 1 2 1 عمالاأل إنجازتجاوز التن يم الرسمي إلتمام  أستطيل 2
 2 1 1 2 1 تكيو مل كل ما هو جديد في مجال العملأ 2
 2 1 1 2 1 ذلك طلن منيإذا  حلوال مبتكرة للمشك ت التن يمية أقدم 0
 2 1 1 2 1 الجديدة باا الن ر عن المفاطر المتوقعة فكارفي تطبي  األ أساهم 9

 2 1 1 2 1 حارن الجمود في طريقة ادائي للعملأ 21
 2 1 1 2 1 واألسالين الجديدة فكارستعين بالع قات الشفصية لتن يذ األأ 22
 2 1 1 2 1 ياعبدوفر المعلومات ال زمة لمساندة السلوك اإلأ 21
 2 1 1 2 1 واألسالين الجديدة فكارالقدرة على افتبار األلدل  فراتتو  21
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ABSTRACT 

This study aimed to examine the effect of managerial communications on innovative 

behavior in some business firms in Jordan. This study also aimed to investigate whether the 

innovative behavior differ according to the demographic characteristics of employees 

including gender, age, education, job level, and experience. To fulfill these aims, a 

questionnaire was employed to collect data and test research hypotheses. The study 

population consisted of all employees working in headquarters of (12) private Jordanian firms 

located in Amman. The number of this population was (1433) employees. On the basis of 

simple random sampling, the study sample consisted of (212) employee. 

Results showed that employees rated their innovative behavior as high and they rated the 

managerial communications in the form of task communication, performance communication, 

career communication, communication responsiveness, and personal communication as high. 

Results revealed that the highest perceptions of managerial communication was of 

communication responsiveness, then of career communication, task communication, personal 

communication, and last of performance communication. 

The results revealed that all managerial communication dimensions were positively 

related to innovative behavior. Among these dimensions, the results showed that 

communication responsiveness had the greatest effect on innovative behavior. Further, the 

results reveal that innovative behavior level did not differ according to the following 

employee gender, education, and job level. Results showed that employee innovative behavior 

level differed according to experience and age. Specifically, employees aged (26-35) and 

those with experience more than (15) years showed higher levels of innovative behavior 

On the basis of results, the study recommended that decision makers in the researched 

firms in Jordan should pay attention to the managerial communications in order to encourage 

innovative behavior in these firms. Finally, the study recommended future research on 

managerial communication to examine its effect on other organization outcomes and in 

different setting. 

Key words: Innovative Behavior, Managerial Communication, Business Firms, Jordan. 


