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اإلجراءات المنيجية لمدراسة
مدخل عام لمدراسة:
إن التطور الحديث لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتى نتجت عن العالقة الوثيقة بين طرفيو األساسيين
وىما :تكنولوجيا المعمومات وتكنولوجيا االتصاالت والتطورات التي طرأت عمى كل منيما فجعمتو يتجاوز
دوره التقميدي في عممية المعالجة وتوصيل البيانات ،بحيث أصبحت تمثل مزجاً لممستحدثات التي قممت من
تكمفة االتصال إلى جانب االنشطة المتضمنة في معالجة المعمومات ،وىي من الناحية العممية مزجت بين
تكنولوجيا المعمومات التي أصبحت بفضل التحسينات التي زودتيا بيا أنظمة الحاسبات اإللكترونية الرقمية
أكثر قدرة عمى الوصول ألكبر عدد من الجميور بأقل تكمفة ،وكذلك معالجة أضخم كم ممكن من البيانات
وبشكل أسرع.
ويتوقف إلى حد كبير تحقيق أىداف المنظمات والمؤسسات عمى مدى توافر إطارات من القياديين والمشرفين
األكفاء ،ذلك ألنيم يقومون بعمميات وأدوار أساسية داخل التنظيم ،كتوزيع العاممين وتوجيييم إلي طريقة
العمل المناسبة ،وكذا التدخل في الوقت المناسب لتعديل سموكيم وطرق أدائيم.
اء أشخاص في
وحتي يتمكن ىؤالء من أداء مياميم فمن الضروري وجود اتصال تنظيمي فيما بينيم سو ً

نفس المجموعة أو أفراد في التنفيذ أو كمتابعين لمياميم ،انطالقاً من خطط وبرامج محددة مسبقاً ويسمح ليم
ىذا االتصال التنظيمي في الواقع بتحقيق إمكانية الحياة والحركة في نفس اإلطار التنفيذي لما يوفره
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االتصال فيما بينيم من نقل لممعمومات بشكل نازل أو بشكل صاعد مما يؤدى إلي تيسير العمل واتقانو
وسرعة اتخاذ القرار.
وىنا يأتي دور التطبيقات اإللكترونية في أن تسيم بشكل كبير في تيسير االتصال التنظيمي داخل المؤسسة
وتعزيز العالقات الداخمية والخارجية خاصة في ظل تميز وسيمة اإلنترنت بتخطي الحواجز الجغرافية
والثقافية واستخدام لغات متعددة في ذلك.
ويبدو أن تحسين األداء في اإلدارة لن يتم بدون الثورة اإللكترونية ومن خالل المعمومات الموجودة عمي
الساحة نجد أن التطبيقات اإللكترونية تحظى بالقدر الكبير من االىتمام ألنيا تساعد عمي تبسيط اإلجراءات
وتقميل استخدام الورق إلى أقل ما يمكن ،كما يبدو جمياً أن األعمال قد تحولت أو في طريقيا إلي التحول
إلى أعمال إلكترونية اليوم ،فمجمة فورتشن ) (Fortuneوضعت شعا اًر يقول كن إلكترونياً أو تؤكل(Be ،
)Electronic or Be eaten
وليذا بات من الضروري استغالل التطبيقات اإللكترونية لمحاولة خمق جو مالئم لمعمل لتحقيق الرضا
الوظيفي لمعاممين ودفعيم إلى بذل أقصى طاقاتيم من أجل تحقيق أىداف المؤسسة وأداء األعمال بطريقة
أفضل وبإتقان مما يخمق جو عمل خالي من الصراعات التي قد تحول بين المؤسسة وتحقيق أىدافيا،
فنجاح المؤسسة يعتمد بشكل أساسي عمى مدى فاعمية أداء األفراد العاممين بيا لمياميم وواجباتيم ،وىذا
األخير يتأثر كثي اًر بمستوى رضاىم عن العمل.

أوالً :الدراسات السابقة:
المحور األول  :دراسات تناولت استخدام التكنولوجيا الحديثة في المؤسسات :
)Minh Hao Nguyen, and others, 2021) .1

:

(Digital inequality in communication during a time of physical distancing:
)The case of COVID-19

المجلة العلمية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال

العدد التاسع

يناير  -يونيو 0202

02

استخدام التطبيقات اإللكترونية في االتصال التنظيمي بالمؤسسات وانعكاساتو عمى تحقيق
الرضا الوظيفي ـ دراسة تطبيقية
ىدفت ىذه الدراسة إلى مناقشة اآلثار النظرية لعدم المساواة الرقمية في أوقات التباعد الجسدي ،كما حدث
أثناء جائحة  COVID-19حيث كان من المرجح أن يمجأ الناس إلى االتصال الرقمي الستبدال التفاعالت
الشخصية ،ومع ذلك فإن استمرار عدم المساواة الرقمية يشير إلى أنو لن يكون كل األشخاص قادرون أو
ٍ
متساو لزيادة االتصاالت الرقمية أثناء أزمة الصحة العامة ،وباستخدام بيانات استقصائية من
مستعدون بشكل
عينة وطنية من المشاركين األمريكيين بمغ عددىم ( )9692وتم جمعيم خالل األشير األولى من الوباء ،قمنا
بتحميل كيفية ارتباط الديموغرافيا االجتماعية وترتيبات المعيشة وتجارب وميارات اإلنترنت بالزيادات والنقصان
في طرق االتصال الرقمية المختمفة ،وجد أن األشخاص المتميزين في وضعيم االجتماعي واالقتصادي،
ومياراتيم عمى اإلنترنت وخبراتيم عبر اإلنترنت من المرجح أن تزداد وأنيم أقل عرضة لتقميل االتصاالت
الرقمية أثناء الوباء ،توصمت نتائج الدراسة إلى أن عدم المساواة الرقمية عرض الفئات المحرومة بالفعل
لخطر أكبر لتقمص االتصال االجتماعي أثناء أزمة الصحة العامة.
: (Waleed Mugahed Al-Rahmi, and others 2020) .2
)(Digital Communication: Information and Communication Technology (ICT
Usage for Education Sustainability) :
ىدفت ىذه الدراسة إلى التحقيق في نوايا الطالب الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،وكذلك رضاىم
موسعا لـ نموذج قبول التكنولوجيا ) (TAMكإطار
نموذجا
عن ىذا االستخدام ،لذلك استخدمت ىذه الدراسة
ً
ً

بحثي ،والبيانات الكمية المعتمدة ،وتم الجمع والتحميل من خالل مسح  209من طالب الجامعة الذين تم

اختيارىم من خالل اخذ عينة عشوائية ،باستخدام نمذجة المعادلة الييكمية ) ، (SEMكانت استجابات الطالب
مقسمة إلى ثمانية بنيات دراسة وتحميميا لشرح نواياىم تجاه استخدام التكنولوجيا وكانت نتيجة الدراسة أنو تم
العثور عمى عالقة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة الذاتية لمكمبيوتر ) ، (CSEذاتية المعايير )، (SN
والمتعة المتصورة ) ، (PEوالتي كانت من المحددات الميمة لمسيولة المتصورة من االستخدام )(PEU
والفائدة المتصورة والمواقف تجاه استخدام الكمبيوتر) (ACUوقد أثرت عمى نوايا الطالب في استخدام
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تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ) (SIUورضا الطالب  (SS).البنيات في شرح نوايا استخدام تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت بين الطالب ورضاىم عنيا.
 .3نوال بنت عمي البموشية وآخرون( ،2222واقع التحول الرقمي في المؤسسات العمانية) :
ىدفت ىذه الدراسة إلى استكشاف واقع التحول الرقمي في سمطنة عمان ،عن طريق التعرف عمى األدوار التي
تقوم بيا المؤسسات المختمفة بالسمطنة في مجال التحول الرقمي والحكومة اإللكترونية ،وتقييم مستوياتيا في
تماشيا مع التوجيات العالمية
التحول ،باإلضافة إلى التعرف عمى أبرز المشاريع المنفذة بيا في ىذا الجانب،
ً
في المجال ،واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي النوعي ،والمقابمة شبو المقننة كأداة رئيسة لجمع البيانات،
بمساندة تحميل المحتوى لموثائق في ىذا الجانب التي تم الحصول عمييا من المؤسسات عينة الدراسة ،لدعم
النتائج التي تم الحصول عمييا عن طريق المقابمة،وطبقت الدراسة عمى أربع مؤسسات حكومية وىي :و ازرة
ا لتقنية واالتصاالت وو ازرة التربية والتعميم وو ازرة الصحة وشرطة عمان السمطانية ،ومؤسسة واحدة من القطاع
الخاص ىي بنك مسقط ،ومن أبرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ىي :قيام المؤسسات بجيود وأدوار
قميا ،من توعية وتثقيف وتدريب وتكامل وجاىزية وغيرىا ،كما تفاوت مستوى التحول
واضحة لمتحول ر ً

التحول الرقمي
تقدم السمطنة في مستوى
بالمؤسسات عينة الدراسة إال أن جميعيا بذلت
جيودا ساعدت في ّ
ً
ّ
حسب آخر تقرير لألمم المتحدة لعام  ،9005وارتفاع مستواىا في مجاالت التقييم األخرى كالمشاركة

اإللكترونية.
 .4جمال بن مطر السالمي ،وآخرون( ،دور إنترنت األشياء في إدارة المعرفة في مؤسسات المعمومات،
: )2222
تسعى ىذه الدراسة إلى إبراز دور تطبيقات إنترنت األشياء في دعم أنشطة إدارة المعرفة في مؤسسات
المعمومات وبالتالي تحسين خدماتيا ،ولتحقيق ىذا اليدف فإن ىذه الدراسة تعتمد المنيج الوصفي ،من خالل
أجنبيا بيدف استقراء مجاالت العالقة بين إنترنت األشياء
استقصاء وتحميل النتاج الفكري المنشور عر ًبيا و ً
وأنشطة إدارة المعرفة في مؤسسات المعمومات.
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نتائج الدراسة أشارت إلى أن مؤسسات المعمومات استفادت من إنترنت األشياء في تعقب جميع الكيانات
المادية والمعنوية الموجودة في ىذه المؤسسات وتحديد أماكنيا في حالة فقدانيا أو إزاحتيا من أماكنيا
استخداما
المحددة ،كما أنيا أضحت قادرة عمى مراقبة أعداد الزوار وتحديد ساعات الذروة والمصادر األكثر
ً
وبالتالي تمكنت ىذه المؤسسات من تقديم خدمات تفاعمية سريعة تستجيب لتطمعات المستفيدين .وعميو،
توصي ىذه الدراسة بأن تبادر مؤسسات المعمومات المختمفة إلى االستفادة من تطبيقات إنترنت األشياء لتمبية
االحتياجات المتجددة والمتغيرة لمستفيدييا.
: (Anjar Priyono and others, 2020) .2
(Identifying Digital Transformation Paths in the Business Model of SMEs
during the COVID-19 Pandemic) :
كان اليدف من ىذه الدراسة ىو تحميل كيفية عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ) ، (SMEsوتعامميا مع
التغيرات البيئية الناجمة عن جائحة  ،COVID-19من خالل اتباع نموذج األعمال بدعم من التقنيات
الرقمية ،ولتحقيق اليدف استخدمت ىذه الدراسة تصميم دراسة حالة متعددة مع تحميل نوعي لفحص البيانات
التي تم الحصول عمييا من المقابالت والمراقبة والزيارات الميدانية ،وقد تم اختيار سبع شركات تصنيع صغيرة
ومتوسطة من إندونيسيا باستخدام تقنية أخذ العينات النظرية ،بيدف تحقيق درجة معينة من التباين ،يوضح
تحميمنا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تتبنى درجات مختمفة من استخدام التكنولوجيا الرقمية ،والتي يمكن
اعتمادا عمى سياق الشركات
تمخيصيا في ثالثة مسارات،
ً
أوالً  ،الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتمتع بمستوى ٍ
عال من النضج الرقمي والتي تستجيب لمتحديات
ثانيا  ،تواجو الشركات الصغيرة والمتوسطة مشكالت السيولة ولكن
بالتسارع لمتحول نحو الشركات الرقمية ؛ ً

بمستوى منخفض من النضج الرقمي الذي يقرر رقمنة وظيفة المبيعات فقط ،وثالثاً الشركات الصغيرة

والمتوسطة التي لدييا الكثير كمحو األمية الرقمية المحدودة ولكنيا مدعومة بمستوى ٍ
عال من رأس المال
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االجتماعي ،ىذه المجموعة األخيرة من الشركات تواجو ىذه التحديات من خالل إيجاد شركاء يمتمكون قدرات
رقمية ممتازة.
: (Anne-Mari Kuusimäki, and others, 2019) . 6
(Parents’ and Teachers’ Views on Digital Communication in Finland) :
في ىذه الدراسة ،تمت دراسة آراء اآلباء الفنمنديين وعددىم ( ، )0093والمعممين وعددىم ( )005حول
االتصاالت الرقمية في المناطق الحضرية والريفية من خالل تطبيق مقياس اتصال رقمي جديد مكون من 01
عنصر تم إنشاؤه ليذا الغرض ،تم استخدام  DCSالمنظم المكون من ثالثة عوامل ،وىدفت الدراسة إلى
ًا

توضيح آراء أولياء األمور والمعممين حول الشراكة والتعميقات ووضوح الرسائل ،عمى عكس بعض العناوين

واألساطير السمبية ،كانت النتيجة الرئيسية لدراستنا ىي الرضا العام عن التواصل الرقمي ،والذي كان ُينظر
إليو عمى أنو يدعم شراكة اآلباء والمعممين ويوفر معمومات قيمة عن تنمية الطالب وقضاياىم اليومية عمى
وجو الخصوص ،بدا اآلباء الريفيون راضين عن االتصال الرقمي كأداة لبناء الشراكة ومع ذلك ،كان رأي
تشجيعا عمى أطفاليم مما اعتقد المعممون أنيم قد أعطوه ،من ناحية
أولياء األمور أنيم تمقوا ردود فعل أقل
ً

بروز بين المعممين
أخرى ،عانى المعممون من الغموض في االتصال الرقمي أكثر من اآلباء ،وكان ىذا أكثر ًا
الحضريين منو بين معممي الريف ،في النياية رأى اآلباء الريفيون والمعممون الريفيون أن االتصال الرقمي

يخدم تعاون يم بشكل أفضل من نظرائيم في المناطق الحضرية ،ومن الممكن استخدام نتائج الدراسة الحالية
لمواصمة تطوير التواصل بين الوالدين والمعممين في البيئات الرقمية.
المحور الثاني :دراسات تناولت االتصال التنظيمي.
: (Zulhamri Abdullah and others, 2020( .1
)The effects of verbal communication behaviors on communication,
Competence in the pharmaceutical industry) :
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اجتماعيا والتي تحدث في ريادة
تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى سموكيات االتصال ىذه التي يتم تعمميا
ً

شركة مستحضرات تجميل في ماليزيا ،تسترشد ىذه الدراسة بنموذج الميارة الشخصية لفحص العالقة المفظية
بين سموكيات االتصال وكفاءة االتصال في مكان العمل ،أىداف ىذه الدراسة ىي التعرف عمى آثار سموكيات

بناء عمى سموك االتصال في مكان العمل والمخزون
االتصال المفظي عمى كفاءات االتصال ليذه السموكيات ً
وأدوات كفاءة االتصال وقياس كفاءة االتصال باستخدام طريقة أخذ العينات العشوائية البسيطة.

ردودا قابمة لالستخدام ،وتم العثور عمى عامل تبادل المعمومات لتكون المفظية أكثر ممارسة
تم جمع ً 944

كمقياس فرعي لسموك االتصال ،وبالتالي تساىم ىذه الورقة في األدبيات الموجودة حول نموذج الميارات

الشخصية ،وتوصمت نتائج الدراسة إلى مدى أىمية كفاءة االتصال وعالقتيا بسموكيات االتصال المفظي في
صناعة األدوية.
: (Simpplr Research 2020).2
(State of Internal Communications During COVID-19) :
تمقي حالة االتصاالت الداخمية خالل  COVID-19نظرة عمى أنو كيف تعامل محترفو االتصاالت الداخمية
) (ICمع التغييرات األخيرة المفاجئة خاصة في عممية االنتقال نحو العمل من الحياة المنزلية ،وذلك ما إذا
كانت القيادة قد ارتقت إلى مستوى المناسبة وكيف يتم ادراكيا ،وكيف صمدت التكنولوجيا وماىي التغييرات
التي يجب اجراؤىا ،وكيف يتطمع متخصصو  ICويستعدون لعودة الموظفين إلى العمل فيما يسميو الكثيرون
ب" الجديد غير طبيعي".
شمل استطالع ىذا العام أكثر من  300مشارك سواء في  ICأو  ITلمجموعة فرعية من األسئمة  ،حوالي
 000مدير تنفيذي لتكنولوجيا المعمومات شارك في المسح ،تقع العينة في الغالب في الواليات المتحدة وتم
توزيعيا بشكل عشوائي عبر الصناعات وأحجام الشركات.
وكانت النتيجة بالنسبة لمجزء األكبر أن المنظمات قد ارتقت إلى مستوى التحدي المتمثل في معالجة
واستيعاب التغيير بشكل استباقي.
إعجابا في مكان العمل حيث أشار أكثر من نصف
ال تزال الشبكات الداخمية من بين التطبيقات األقل
ً
المستجيبين إلى عدم الرضا عنيا ،كما قامت جميع الفئات األخرى بإجراء تحسينات واسعة النطاق عمى
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األجيال في التكنولوجيا الخاصة بيم ،عمى سبيل المثال  ،تطور  Microsoft Officeإلى محرر مستندات
Googleأو  O365واستبدل  Zoomب  WebExعمى نطاق واسع ،وتعد كل من  Slackو
نسبيا ،ومع ذلك بدأت تقنية اإلنترانت اآلن في رؤية زخم قوي
 Microsoft Teamsحموالً جديدة ً

أحدث بديل.

: (Leadership communications During covid-19) , (Orangefiery, 2020) .3
أجري البحث لفيم كيفية تأثير جائحة  Covid-19عمى المنظمات وكيفية ممارسة االتصاالت الخاصة
بيم ،وتحديد أنواع منظمات االتصاالت التي تنفذىا ،وكذلك فيم تأثير تمك االتصاالت عمى الموظفين وفيم
توقعاتيم لالتصاالت المستقبمية المنيجية في ظل أزمة ىذا الوباء.
أجري االستطالع عبر اإلنترنت لمموظفين البالغين في الواليات المتحدة األمريكية والذين تتراوح أعمارىم بين
05و  13عاماً في الفترة من  92مارس إلى  96مارس  ،9090واستجاب  121منيم وكان مستوى الثقة
 ، %62وىامش الخطأ  ، %1.3 -/+ونتج عن الدراسة أن  %52من المبحوثين قالوا أن منظماتيم قد
استخدمت قنوات التواصل الصحيحة لموصول إلييم خالل األزمة ،وأن  %46من المبحوثين قالوا أن
االتصاالت لدييم كانت متكررة بما فيو الكفاية ،وأن  %13منيم قالوا أن االتصاالت لدييم كانت أكثر توات ار
من المعتاد.
: (Zdenko Stacho, and others . 2019) .4
their

increases

organisations

in

Communication

(Effective

)competititveness
تم إجراء تحميل مستوى انفتاح عمميات االتصال في عام  9005عمى  901منظمة سموفاكية من خالل
إحصائيا  ،بينما تم استخدام طريقة
استبيان إلكتروني ،تم الحقًا معالجة البيانات التي تم جمعيا من االستبيان
ً
تحميل االرتباط ،وخاصةً اختبار ارتباط بيرسون اإلحصائي ) ، (rباإلضافة إلى اإلحصاء الوصفي .وتوصمت

النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين تكرار حضور تدريبات االتصال من قبل المديرين ومستوى
أيضا مستوى التأثير عمى االتصال غير الرسمي في
دعم الموظفين في االتصال من أسفل إلى أعمى و ً

المنظمات.
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الرضا الوظيفي ـ دراسة تطبيقية
: ( Ashish Mohanty 2018) .5
(The impact of communication and group dynamics on teamwork
effectiveness, Case of service sector organization) :
تحاول ىذه الدراسة دراسة ديناميات فعالية العمل الجماعي ،واالتصاالت وديناميكيات المجموعة عبر البنوك
الخاصة والفنادق وقطاع التجزئة ،كما حاولت التأكد من األىمية النسبية لمتواصل وديناميات المجموعة في
تحديد فعالية العمل الجماعي في البنوك والفنادق وقطاع التجزئة ،وتمت من خالل ثالثة استبيانات موحدة:
وىي استبيان رضا التواصل واستبيان عمل المجموعة والفريق ،وتم استخدام استبيان قياس تقييم الفعالية
لجمع البيانات ،كان حجم العينة مائتان وسبعة وتسعون ( )964من البنوك الخاصة والفنادق وسالسل البيع
بالتجزئة في مدينة بوبانسوار ،وأوديشا ،وكانت األدوات اإلحصائية المستخدمة ىي التحميل الوصفي ،تحميل
التباين ) (ANOVAوتحميل االنحدار المتعدد لتحميل البيانات ،وجاءت النتائج تؤكد أىمية التطوير التنظيمي
واستراتيجياتو المقترحة فى تعزيز فعالية العمل الجماعي في قطاع الخدمات.
المحور الثالث :دراسات تناولت الرضا الوظيفي:
 .1رضا عطية عبدالمعطي (تأثير العدالة التوزيعية عمى الرضا الوظيفي لمعاممين بالتطبيق عمى أكاديمية
التدريب بشركة مصر لمطيران: )2221 ،
ىدفت ىذه الدارسة إلى بحث أثر العدالة التوزيعية عمى مستوى الرضا الوظيفى لجميع العاممين بأكاديمية
مصر لمطيران وعددىم  920مفردة ،وبإستخدام أساليب التحميل اإلحصائى المناسبة ،أسفرت النتائج عن وجود
تأثير معنوى لمعدالة التوزيعية التى يشعر بيا العاممون عمى مستوى رضائيم الوظيفى ،إضافة إلى وجود فروق
ذات دالة إحصائية بين العاممين نحو إدراكيم لتأثير العدالة التوزيعية عمى الرضا الوظيفى تعزى إلى
المتغيرات الديموجرافية (النوع اإلجتماعى ،المؤىل العممى ،سنوات الخبرة)  ،وفى ضوء ما أسفرت عنو الدراسة
من نتائج ،فقد اقترحت مجموعة من التوصيات التى تستيدف تحسين مستوى شعور العاممين بالرضا
الوظيفى.
: (Chizoba Okolocha) .2
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(Effect of job satisfaction on job performance of University lectures in
SOUTH-EAST, NIGERIA, 2021) :
بحثت ىذه الدراسة في تأثير الرضا الوظيفي عمى األداء الوظيفي لممحاضرين الجامعيين في جنوب شرق
نيجيريا عمى وجو التحديد ،أكدت الدراسة التأثير الكبير لممسؤولية والتقدم الوظيفي عمى األداء الوظيفي
ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات الحكومية في جنوب شرق نيجيريا ،تمت صياغة أسئمة البحث وفرضياتو
بما يتماشى مع أىداف الدراسة ،وتم اعتماد تصميم البحث المسحي لمدراسة ،تم اشتقاق عينة من ألف
وسبعمائة وثمانين ( )0،450من أعضاء ىيئة التدريس من عدد  6،936من أعضاء ىيئة التدريس
األكاديميين في الجامعات العامة في واليات جنوب شرق نيجيريا ،وقد تم جمع البيانات من خالل االستبيانات
الموزعة بين أعضاء ىيئة التدريس في واليات جنوب شرق الجامعات الحكومية النيجيرية  ،وتحميميا باستخدام
مقياس من خمس نقاط ليكرت .استخدمت الدراسة تحميل االنحدار ومعامل ارتباط بيرسون الختبار الفرضيات
بناء عمى البيانات التي تم تحميميا وأظيرت نتائج الدراسة أن
المصاغة بمساعدة  SPSSاإلصدار ً .90.0
المسؤولية والتقدم الوظيفي ،ليا تأثير كبير إيجابي عمى األداء الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعات

وبناء عمى النتائج أوصت الدراسة بتمكين أعضاء ىيئة التدريس من
الحكومية في جنوب شرق نيجيريا،
ً

مسؤوليات ذات مغزى فيما يتعمق بتوسيع الوظيفة واثراء الوظائف والسمطة التي تأتي معيا ،حيث سيؤدي ذلك

إحساسا بالمسئولية والسمطة عمى عمميم
إلى تعزيز الرضا الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس ألنو سيولد لدييم
ً
وعمل اآلخرين ،من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى أداء أفضل بين أعضاء ىيئة التدريس ألنيم يشعرون بالتمكين

في عمميم.
: (Adriana AnaMaria Davidescu, and others) .3
(Work Flexibility, Job Satisfaction, and Job Performance among Romanian
Employees —Implications for Sustainable Human Resource Management,
2020) :
تيدف ىذه الدراسة إلى التحقيق في الصمة بين تطوير الموظفين ووقت العمل ومرونة مساحة العمل
كخصائص ذات صمة بإدارة الموارد البشرية المستدامة والرضا الوظيفي والوظيفة واألداء بين الموظفين
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الرومانيين من أجل تحديد كيفية إعادة تصميم إدارة الموارد البشرية في مواجية تحديات "العمل المستقبمي".
باإلضافة إلى ذلك ،تيدف الدراسة إلى دراسة تأثير أنواع مختمفة من المرونة  -التعاقدية والوظيفية ووقت
العمل ومرونة مساحة العمل  -من أجل إبراز أىمية تطوير الموظفين ومرونة الموظفين كجوانب ميمة
الستدامة إدارة الموارد البشرية في زيادة المستوى العام لمرضا الوظيفي لمموظف ،تم تطويره باستخدام التعميقات
الواردة من الموظفين الرومانيين  ،والتي تم جمعيا من قبل أحد المواطنين حيث تم إجراء مقابالت مع
الموظفين الذين أظير ثمثيم فقط مستويات عالية من المرونة.
استخدمت الدراسة منيج المسح التمثيمي باستخدام تحميل المراسالت المتعددة ،عالوة عمى ذلك تم قياس مرونة
الفرد والموظف عمى المستوى العام لمرضا الوظيفي باستخدام النظام الثنائي ضمن البحث ،وكان ىناك تركيز
خاص عمى تأثير األنواع الجديدة من مساحات العمل (المكتب المرن ،العمل المشترك ،المكتب المنزلي
الكمي ،المكتب المنزلي الجزئي)  ،وتأثيره عمى األداء الوظيفي والرضا الوظيفي واألداء التنظيمي والنمو
الميني والتطوير ،والعالقات االجتماعية والمينية ،واألداء الميني الشخصي وكذلك بشكل عام مستوى الدافع
لمعمل ،كشفت النتائج التجريبية أن ىذه األنواع الجديدة من مساحات العمل تحظى بتقدير كبير من قبل
ايدا بينيم ،تم اعتبار المزيج بين العمل من المنزل والعمل في مكتب الشركة
الموظفين ،مما يولد
اىتماما متز ً
ً
الحل األمثل في زيادة األداء التنظيمي والعالقات االجتماعية والمينية.
:(Merridy V. Macutay) .4
(Quantitative analysis of job satisfaction and job performance of teaching
personal of Isabela State University, 2020) :
تناولت الدراسة العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي وكانت العينة ىي أعضاء ىيئة التدريس بجامعة
والية إيزابيال ،إيكاج ،الفمبين ،وتم استخدام المنيج الوصفي الترابطي لمبحث لتحديد ما إذا كانت ىناك عالقة
أو ارتباط بين الرضا الوظيفي واألداء الوظيفي ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة ،وأظيرت نتيجة الدراسة أنو
في حالة رضا أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عن وظيفتيم ،فإنيم سيصمون إلى مستوى أعمى من األداء
الوظيفي ،قد تقارن األبحاث المستق بمية بين الرضا الوظيفي وأداء أعضاء ىيئة التدريس والموظفين اإلداريين
بالنظر إلى المتغيرات األخرى.
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الرضا الوظيفي ـ دراسة تطبيقية
: (Donny Susilo) .5
(Revealing the Effect of Work-From-Home on Job Performance during the
Covid-19 Crisis: Empirical Evidence from Indonesia, 2020) :
تيدف ىذه الدراسة إلى تحديد تأثير العمل من المنزل عمى األداء الوظيفي وتقترح بيئة العمل والرضا
الوظيفي والعمل الدافع كمتغيرات وسيطة ،وتجيب الدراسة عمى كيفية العمل من المنزل ومدى تأثيره عمى
أداء الموظف ،الدراسة ليا آثارعمى ممارسي األعمال الذين يعتزمون قياس فعالية سياسات العمل من
المنزل ،وتتضح أىمية ىذا بشكل خاص خالل أزمة فيروس كورونا ،تكمن المساىمة األصمية ليذه الدراسة
في استبيان تم مواءمتو مع التغييرات التي تسببيا  ، COVID-19تم االنتياء من جمع البيانات عن طريق
توزيع استبيان عبر اإلنترنت عمى عمال في اندونيسيا ،تم إرسال االستبيان إلى ما يقرب من  9490موظفًا
أيضا مشاركة رابط عمى وسائل التواصل االجتماعي ،اجتذب االستطالع 330
عبر البريد اإللكتروني وتم ً

مستجيبا لإلجابة عمى أسئمة البحث ،استخدمت ىذه الدراسة نمذجة المعادالت الييكمية ،وأظيرت نتائج

الدراسة أن الموظفون يكونون في حالة أكبر من التمتع والرضا والتحفيز من خالل العمل من المنزل،
وبالتالي تعزيز األداء الوظيفي لدييم ،في حين أن صحة ىذا البحث مقيدة في نطاق كيفية تجمى ىذه الفوائد
في إندونيسيا ،قد تكون ىناك صالحية خارجية من بين البمدان األخرى المتضررة من .COVID-19

التعقيب عمى الدراسات السابقة:
من خالل استعراض أىم أىداف الدراسات السابقة ومناىجيا البحثية وأىم ما نتج عنيا ،يمكننا التوصل إلى
مايمي:
0ـ أكدت جميع الدراسات عمى أىمية استخدام التطبيقات اإللكترونية المتنوعة المتاحة عبر شبكة اإلنترنت
كوسائل يتم من خالليا االتصال التنظيمي ويمكن االستفادة منيا في الوصول إلي حالة من الرضا الوظيفي
داخل المؤسسات.
9ـ أكدت جميع الدراسات عمى أىمية مواكبة الثورة التكنولوجية الحديثة وتوظيف ذلك في العالقات العامة
لمؤؤسساتنا داخمياً وخارجياً.
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3ـ ركزت غالبية الدراسات عمى إدارة الييكل التنظيمي داخمياً وخارجياً ،محمياً ودولياً من خالل استخدام
التطبيقات الحديثة لفعالية األداء وسرعة اتخاذ القرار.
 1ـ كان الرضا الوظيفي ىو المبتغى األساسي من وراء غالبية ىذه الدراسات ،حيث أن كفاءة اإلنتاج لن
تنجم إال عن حالة من الرضا الوظيفي داخل المؤسسة.

ثانياً :مشكمة الدراسة:
ال شك أن أىمية اإلدارة اإللكترونية وتطبيقاتيا تتمثل في قدرتيا عمى تقديم الخدمات التي تتسم بالسرعة
اء في المؤسسات الحكومية أو غير الحكومية ومدى قدرتيا عمي مواكبة كم
والفعالية وكفاءة األداء سو ً

التطور اليائل في نظم المعمومات والثورة التكنولوجية المتصاعدة حتي أصبحت مطمباً ضرورياً لتقدم
المجتمعات التي توصف بالمؤسسية.
إزاء ذلك نحاول أن نحدد المشكمة التي يدور حوليا البحث بالسؤال التالي :ـ
ـ ما تأثير استخدام التطبيقات اإللكترونية في تطوير االتصال التنظيمي وما مدي تأثير ذلك عمى تحقيق
الرضا الوظيفي داخل المؤسسة؟

ثالثاً :أىمية الدراسة:
تتناول الدراسة أحد المعطيات العممية الميمة والمتمثمة في التطبيقات اإللكترونية واستخداميا في االتصال
التنظيمي ومدي انعكاس ذلك عمي الرضا الوظيفي داخل المؤسسة ومن ثم أصبح استثمار تمك التطبيقات
ضرورة لمتقدم في خدمة مؤسساتنا الحكومية والخاصة عمي حد السواء ،بما يسيم في انجاز أعماليا بأقل
التكاليف المادية والجيود البشرية وبما يخفف من عناء شبكة االتصاالت الداخمية ومن اإلدارة التقميدية التي
يجب أن تضمحل في ظل التقدم التكنولوجي السريع في مجال االتصاالت التكنولوجية الحديثة.

رابعاً :أىداف الدراسة :
1ـ التعرف عمى دور التطبيقات اإللكترونية في االتصال التنظيمي وتأثيرىا في إدارة المؤسسات حديثاً.
2ـ التعرف عمى معوقات االتصال التنظيمي واستخدام التطبيقات اإللكترونية في المؤسسات.
3ـ التعرف عمى العالقة بين استخدام التطبيقات اإللكترونية والرضا الوظيفي داخل المؤسسة.
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استخدام التطبيقات اإللكترونية في االتصال التنظيمي بالمؤسسات وانعكاساتو عمى تحقيق
الرضا الوظيفي ـ دراسة تطبيقية
 4ـ الوقوف عمى حقيقة استخدام التطبيقات اإللكترونية في االتصال التنظيمي داخل المؤسسات عينة
الدراسة.
 5ـ الوقوف عمى مدى تمكن التطبيقات الخدمية من إجراء معامالت المستخدمين عمى تنوعيا واختالفيا
بسرعة وسيولة ووقت قياسي.

خامساً :تساؤالت الدراسة:
1ـ ما مدى كفاية استخدام التطبيقات اإللكترونية داخل المؤسسة ؟
2ـ ماىي العوامل المؤثرة في اختيار المؤسسة لمتطبيقات اإللكترونية المستخدمة داخل ىيكميا التنظيمي؟
3ـ ما مدي كفاية المخصصات المالية الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال داخل المؤسسة ؟
4ـ ىل يعود استخدام التطبيقات اإللكترونية بالنفع عمى االتصال التنظيمي داخل المؤسسة مقارنةً بطرق
االتصال التقميدية ؟
 5ـ إلى أي مدى توفر المنظمة المعطيات التي تتيح استخدام التطبيقات اإللكترونية بشكل جدي وجيد ،كـ
(أجيزة الكمبيوتر ،اليواتف الذكية ،اإلنترنت)؟
6ـ ما المتوقع بخصوص مستقبل التطبيقات اإللكترونية واستخداماتيا وانعكاساتيا عمى المؤسسات ؟
7ـ ىل يؤدى استخدام التطبيقات اإللكترونية إلى الوصول إلى حالة من الرضا الوظيفي بين العاممين
بالمؤسسة؟

اإلطار النظري لمدراسة:
النظرية الموحدة لقبول واستخدام التقنية:
تعتمد ىذه الدراسة عمى "النظرية الموحدة لقبول واستخدام التقنية "
توجد العديد من النماذج النظرية التي تساعد عمى فيم العوامل المؤثرة في تقبل تقنية المعمومات ،وقد تم
تطوير النظرية الموحدة لقبول التقنية واستخداميا عمى يد فنجاتش عام  ،9003وتدعم النظرية الموحدة
لقبول واستخدام التقنية باألخص نموذج " تقبل التقنية " ،الذى قدم عام  ،0656حيث يعتبر ىذا النموذج من
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استخدام التطبيقات اإللكترونية في االتصال التنظيمي بالمؤسسات وانعكاساتو عمى تحقيق
الرضا الوظيفي ـ دراسة تطبيقية
النماذج القوية في مجال تقنية المعمومات وفى مجال قبول تقنية االتصال ،كما يؤدى دو اًر ىاماً في فيم
العوامل المؤثرة في تبنى تقنية المعمومات.
وقد أُعدت النظرية الموحدة لقبول التقنية واستخداميا لدراسة نظم وتقنية المعمومات في شركات األعمال،
وتيدف ىذه النظرية إلى تفسير نية وسموك االستخدام ،وتستخدم النظرية النية السموكية كمؤشر لسموك
استخدام التقنية ،وتقترح النظرية أن األداء المتوقع ،والجيد المتوقع ،والتأثير االجتماعي ،يؤثر بشكل مباشر
عمى سموك االستخدام جنباً إلى جنب مع نية االستخدام.
كما يسعى ىذا النموذج إلى توضيح ما إذا كانت االختالفات الفردية (النوع ،السن ،الخبرة ،طواعية
االستخدام) تؤثر عمى قبول واستخدام التقنية.

ـ فروض النظرية :
 1ـ تفترض أن العالقة بين كل من األداء المتوقع والجيد المتوقع والعوامل االجتماعية والنية السموكية تختمف
باختالف العمر والجنس.
2ـ اختالف العالقة بين النية السموكية وكل من الجيد المتوقع والعوامل االجتماعية تختمف باختالف الخبرة.
3ـ وجود عالقة بين التأثير االجتماعي والنية السموكية تختمف باختالف طواعية االستخدام.
4ـ توجد عالقة بين سموك االستخدام والتسييالت المتاحة تختمف باختالف العمر والخبرة.
ـ باإلضافة إلى النية السموكية وسموك االستخدام ،يتكون نموذج ىذه النظرية من أربعة عناصر :
1ـ األداء المتوقع:
ويقصد بو الدرجة التي يعتقد فييا األفراد أن استخداميم لمتكنولوجيا سوف يؤدي إلي تحيق مكاسب في
األداء الوظيفي أو تحقيق األىداف المدركة من استخدام التكنولوجيا.
2ـ الجيد المتوقع :
ويقصد بو سيولة استخدام التكنولوجيا .فعمى سبيل المثال قد يقارن الفرد الجيد والوقت الذي يبذلو لمتسوق
عبر اإلنترنت مقارنةً بالطريقة التقميدية لمتسوق.
3ـ العوامل االجتماعية :
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استخدام التطبيقات اإللكترونية في االتصال التنظيمي بالمؤسسات وانعكاساتو عمى تحقيق
الرضا الوظيفي ـ دراسة تطبيقية
ويقصد بيا إلى أي مدى يعتقد األفراد أىمية أن اآلخرين يعتقدون أنو ينبغي عمييم استخدام التقنيات الحديثة
في العمل ،ويؤكد ىذا العامل عمى ما إذا كان ممارسو العالقات العامة يتوقعون أن يقدر اآلخرون ( رؤساء
العمل ،الزمالء في العمل ،الجميور الخارجي) استخداميم لمتطبيقات االلكترونية لمواكبة التقنيات الحديثة
في العمل.
4ـ التسييالت المتاحة:
يتعمق ىذا المتغير بتوفير اإلمكانات الالزمة لموظفي العالقات العامة لتيسير استخداميم لمتطبيقات
االلكترونية ،ومدى استعداد البنية التحتية لممؤسسات لتييئة البيئة المناسبة ليم الستخدام التقنيات التكنولوجية
الحديثة وتشمل ىذه اإلمكانات ( الحواسب ،اليواتف الذكية ،شبكات اإلنترنت).
5ـ النية السموكية :
ىي نية الفرد لإلستفادة من أداة معينة في المستقبل.
سادسا :فروض الدراسة:
الفرض األول  :توجد عالقة ارتباطية بين كفاية استخدام التطبيقات اإللكترونية وتحقيق الرضا الوظيفي
لمعاممين.
الفرض الثاني  :توجد عالقة ارتباطية بين حث المؤسسة التي تعمل بيا عمى استخدام التقنية الحديثة
بتطبقاتيا اإللكترونية وتكوين عالقات شخصية تعزز من ثقة العاممين مما يعود بالنفع عمى المؤسسة0
الفرض الثالث  :توجد عالقة ارتباطية بين حث المؤسسة التي تعمل بيا عمى استخدام التقنية الحديثة
بتطبيقاتيا اإللكترونية وبين تمكين المبحوثين من متابعة األخبار واألحداث اليامة أوالً بأول وتوفير كم كاف
من المعمومات لممساعدة عمى سرعة اتخاذ القرار.
الفرض الرابع  :توجد فروق ذات داللة احصائية بين المبحوثين_عينة الدراسة_ في مدى رضاىم عن
استخدام التطبيقات اإللكترونية والتعامل معيا وتداوليا داخل الييكل التنظيمي بالمؤسسة تبعاً لممتغيرات
الديموغرافية.
ويندرج من ىذا الفرض عدة فروض فرعية تتمثل في التالي:
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استخدام التطبيقات اإللكترونية في االتصال التنظيمي بالمؤسسات وانعكاساتو عمى تحقيق
الرضا الوظيفي ـ دراسة تطبيقية
الفرض الفرعي األول :توجد فروق ذات دالة احصائية بين المبحوثين_عينةالدراسة_ في مدى رضاىم عن
استخدام التطبيقات اإللكترونية والتعامل معيا وتداوليا داخل الييكل التنظيمي بالمؤسسة تبعاً لمتغير النوع.
الفرض الفرعي الثاني :توجد فروق ذات دالة احصائية بين المبحوثين_عينةالدراسة_ في مدى رضاىم عن
استخدام التطبيقات اإللكترونية والتعامل معيا وتداوليا داخل الييكل التنظيمي بالمؤسسة تبعاً لمتغير
المؤىل.
الفرض الفرعي الثالث :توجد فروق ذات دالة احصائية بين المبحوثين_عينةالدراسة_ في مدى رضاىم عن
استخدام التطبيقات اإللكترونية والتعامل معيا وتداوليا داخل الييكل التنظيمي بالمؤسسة تبعاً لمتغير الخبرة.
الفرض الفرعي الرابع :توجد فروق ذات دالة احصائية بين المبحوثين_عينةالدراسة_ في مدى رضاىم عن
استخدام التطبيقات اإللكترونية والتعامل معيا وتداوليا داخل الييكل التنظيمي بالمؤسسة تبعاً لمتغير العمر.
الفرض الفرعي الخامس  :توجد فروق ذات دالة احصائية بين المبحوثين_عينةالدراسة_ في مدى رضاىم
عن استخدام التطبيقات اإللكترونية والتعامل معيا وتداوليا داخل الييكل التنظيمي بالمؤسسة تبعاً لمتغير
نوع المؤسسة.
الفرض الخامس  :توجد عالقة ارتباطية بين دعم المؤسسة لإلنترنت وعالقتيا بمتابعة األخبار واألحداث
اليامة أوالً بأول وتوفير كم كاف من المعمومات لممساعدة عمى سرعة اتخاذ القرار.
سابعا :نوع الدراسة:
ىي دراسة وصفية تسعى إلى وصف الظاىرة موضوع الدراسة من خالل التعمق فييا وتحميميا لموصول إلى
نتائج يعتد بيا في إحداث تعديالت مرغوبة لالرتقاء بمستوى الممارسات محل الدراسة.
تم استخدام المنيج الوصفي في الجانب النظري لمبحث ،وىو ما يساىم في تشكيل خمفية عممية يمكن أن
تفيد في إثراء الجوانب المختمفة لمبحث ،أما فيما يتعمق بالجانب التطبيقي فقد تم االعتماد عمى المنيج
اإلحصائي واالستداللي باستعمال برنامج التحميل اإلحصائي(spss) .

ثامناً :منيج الدراسة:
بحكم دراستنا والتي تتمحور حول استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في االتصال التنظيمي فإنيا تندرج
ضمن الدراسات الوصفية التي تقوم عمى دراسة وتحميل وتفسير الظاىرة من خالل تحديد خصائصيا وأبعادىا
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استخدام التطبيقات اإللكترونية في االتصال التنظيمي بالمؤسسات وانعكاساتو عمى تحقيق
الرضا الوظيفي ـ دراسة تطبيقية
ووصف العالقات القائمة بينيا بيدف الوصول إلى وصف عممي متكامل ،وفى ىذا السياق استخدمت ىذه
الدراسة منيج المسح في اتجاىين:
ـ االتجاه األول  :مسح لمجموعة المؤسسات عينة الدراسة التي تستخدم التطبيقات اإللكترونية في االتصال
التنظيمي.
ـ االتجاه الثاني  :مسح التجاىات العاممين داخل المؤسسات عينة الدراسة ومعرفة مدى وصوليم لحالة
الرضا الوظيفي.

تاسعاً :مجتمع وعينة الدراسة:
شمل العاممين باألجيزة الحيوية بالمؤسسات عينة الدراسة وىم الذين جرى البحث والتقصي عنيم ،وتم ىنا
اختيار عينة عمدية طبقاً لماتوافر فييا من سمات وخصائص تخدم موضوع البحث بشكل مباشر ،حيث تم
اختيار المؤسسات محل الدراسة بطريقة مدروسة ومناسبة لتختبر النتائج من خالل ىذه العينة المختارة :
ـ الييئة العامة لالستعالمات ( مؤسسة حكومية ).
ـ مصنع سكر أرمنت ( مؤسسة صناعية انتاجية ).
ـ الديوان العام لمحافظة األقصر ( ىيئة خدمية ).
ـ شركة مياه الشرب والصرف الصحي باألقصر (مؤسسة حكومية).

مجتمع الدراسة:
ينحصر مجتمع الدراسة في عينة عمدية من العاممين بالمؤسسات حتى يتم التعرف عمى مدى استخداميم
لمتطبيقات اإللكترونية وكيفية تفعيميا داخل االتصاالت التنظيمية بالمؤسسة ،ومدى انعكاس ذلك عمى
مستوى الرضا الوظيفي الذي تم الوصول إليو داخمياً.
عينة الدراسة:
تتمثل عينة الدراسة الميدانية في ( )330مفردة من العاممين بالمؤسسات التي تم اختيارىا كعينة لمدراسة.
عاش ارً :األدوات المستخدمة في جمع البيانات( :استمارة االستبيان ،المقابمة المقننة)
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استخدام التطبيقات اإللكترونية في االتصال التنظيمي بالمؤسسات وانعكاساتو عمى تحقيق
الرضا الوظيفي ـ دراسة تطبيقية
ومن خالل ىذه الدراسة تمت المقابمة المقننة مع ( )330مفردة من موظفي ومسئولي العالقات العامة
وغيرىم بالمؤسسات_عينة الدراسة_ وسوف يتم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمعموم اإلجتماعية
)(SPSSفى االحصاءات الخاصة بالدراسة .

حادي عشر :مفاىيم الدراسة:
تعريف التطبيقات االلكترونية:
أوالً :المفيوم االصطالحي :ىي واحدة من الخدمات التي تقدميا اليواتف الذكية وبرامج تم تصميميا من
قبل الشركات المصنعة لميواتف ،أو شركات أخرى مختصة بصناعة التطبيقات ،ويتم تنزيميا عمى الياتف
من قبل المشترك من متاجر شركات اليواتف العالمية تبعاً لنظام تشغيل كل ىاتف ،وتقوم ىذه التطبيقات
بتقديم خدمات لممستخدمين تفيدىم في حياتيم اليومية فى مجاالت مختمفة كالتطبيقات اإلخبارية والرياضية
وكذلك تطبيقات التواصل االجتماعي ،ومنيا التطبيقات الدينية والترفييية والتعميمية والسياحية وغيرىا.
ثانياً :المفيوم اإلجرائي :التطبيقات اإللكترونية ىي تطبيقات خدمية تمكن المستخدمين من إجراء معامالتيم
عمى تنوعيا واختالفيا بسرعة وسيولة ووقت قياسي ،الستثمار الوقت بشكل أفضل ،وفى الوقت الذي يستفيد
المصممة ليا ،فإن البعض اآلخر يستخدميا بما ينسجم وغاياتو الشخصية في
البعض منيا وفق األىداف ُ
المراقبة والتتبع أو نشر سموم فكرية ،وغيرىا.
تعريف االتصال التنظيمي:
أوالً :المفيوم اإلصطالحي :االتصال التنظيمي ىو وسيمة ىادفة تستخدميا المؤسسة أو المنظمة لتحقيق
أىدافيا ،حيث أن كافة العاممين بالمنظمة يتعاممون مع بعضيم البعض من خالل وسائل اتصال مختمفة،
بيدف تيسير كافة األنشطة المراد إنجازىا ،حيث يعد االتصال الوسيمة المجتمعية التي من خالليا يحقق
األفراد سبل التفاىم والتفاعل في سبيل تحقيق األىداف المرجوة.
واالتصال التنظيمي ىو ذلك االتصال المفعال في المؤسسة ،ينحدر من السمطات وييتم بتسيير األفراد،
والمعني بالتأثير في دافعية األفراد وترابط المؤسسة اجتماعياً ،وتسخر ليذه االتصاالت العديد من الوسائل
الالزمة كالسجالت الداخمية ولوائح اإلعالنات.
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استخدام التطبيقات اإللكترونية في االتصال التنظيمي بالمؤسسات وانعكاساتو عمى تحقيق
الرضا الوظيفي ـ دراسة تطبيقية
ثانياً :المفيوم اإلجرائي  :االتصال التنظيمي ىو عممية نقل وتبادل المعمومات الخاصة بالمنظمة صعوداً
وىبوطاً ،داخمياً وخارجياً ،لتبادل األفكار واالتجاىات والرغبات والتوجييات والق اررات والمقترحات بين أعضاء
التنظيم ،بيدف تدفق المعمومات الالزمة الستمرار العممية اإلدارية ،مما يساعد عمى االرتباط والتماسك ،ومن
خاللو يحقق الرئيس األعمى ومعاونوه التأثير المطموب في تحريك الجماعة نحو اليدف ،كما أن االتصال
أداة ىامة إلحداث التغيير في السموك البشري.
تعريف الرضا الوظيفي:
أوالً :المفيوم اإلصطالحي  :ىو حالة من االقتناع واالطمئنان يشعر بيا الفرد تجاه عممو ويترتب عمييا
سموك إيجابي لمفرد نتيجة إلشباع عممو وبيئتو لحاجاتو وتوقعاتو مادياً ومعنوياً.
ثانياً :المفيوم اإلجرائي :الرضا الوظيفي ىو مجموعة من األحاسيس الجميمة (القبول ،السعادة ،االستمتاع)
التي يشعر بيا الموظف تجاه نفسو ووظيفتو والمؤسسة التي يعمل بيا ،والتي تحول عممو ومن ثم حياتو كميا
إلى متعة حقيقية (متعة العمل ومتعة الحياة).
الفوائد المترتبة عمى تطبيق تكنولوجيا المعمومات واالتصال بالمؤسسة:
0ـ رفع مستوى األداء.
9ـ زيادة قيمة المؤسسة.
3ـ فعالية اتخاذ الق اررات.
1ـ تنمية العمل وفق نظم واضحة وطرق محددة.
2ـ إعادة ىندسة الكمبيوتر.
3ـ تدعيم نجاح المنظمات ذات المجاالت اإلدارية ،والتنظيمية المعقدة.
4ـ تنمية السموك اإليجابي لألفراد.
معوقات تطبيق اإلدارة اإللكترونية داخل المنظمات:
 0ـ معوقات إدارية.
 9ـ معوقات سياسية وقانونية.
 3ـ معوقات مالية وتقنية.
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استخدام التطبيقات اإللكترونية في االتصال التنظيمي بالمؤسسات وانعكاساتو عمى تحقيق
الرضا الوظيفي ـ دراسة تطبيقية
 1ـ المعوقات البشرية.

ـ معوقات االتصال التنظيمي:
تواجو عممية االتصال التنظيمي داخل المؤسسات العديد من العوائق التي قد تحد من فعاليتيا وتحول بينيا
وبين تحقيق أىدافيا المنشودة داخل المنظمة ،وقد توصمت الدراسات إلى أنو ىناك ثالثة أنواع من المعوقات
متمثمة في:
1ـ المعوقات النفسية ( :تباين االدراك ،االدراك االنتقائي ،االنطواء ،المغة ،االنفعاالت ،االختالفات الوراثية،
تنقية وغربمة المعمومات ،التجريد)
2ـ المعوقات االجتماعية والثقافية (:التباعد االجتماعي ،االختالفات الثقافية)
3ـ المعوقات التنظيمية:
ويمكن تقسيم ىذه العوائق كاآلتي( صعوبات خاصة بالتدرج اليرمى ،صعوبات متعمقة بالتخصص في
العمل ،مشاكل مترتبة عمى التمسك بالرسميات ،صعوبات تتعمق بالتنظيم وربطو بالبيئة الخارجية).

طرق قياس الرضا الوظيفي:
عندما كان الرضا الوظيفي أحد أىم األسباب التي تسعى برامج التنمية البشرية إلييا فإن قياسو أصبح
ضرورة لمساعدة ىذه البرامج في تحقيق أىدافيا0
ولقد أشارت األبحاث العممية إلى وجود طريقتين أساسيتين لقياس الرضا الوظيفي ىما:
1ـ الطريقة المباشرة( :طريقة تقسيم الحاجات ،طريقة تقسيم العناصر)
ويمكن قياس محتوى الطريقتين السابقتين باستخدام عدة أساليب:
أ ـ طريقة التدرج التجميعي ل ليكارت.
ب ـ طريقة الفروق الفردية ذات الداللة ألوزجود وزمالؤه.
ج ـ طريقة الوقائع الحرجة لييرزبرج.
2ـ الطريقة غير المباشرة :
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استخدام التطبيقات اإللكترونية في االتصال التنظيمي بالمؤسسات وانعكاساتو عمى تحقيق
الرضا الوظيفي ـ دراسة تطبيقية
تعتمد ىذه الطريقة في قياس الرضا الوظيفي عمى حساب العديد من معدالت نواتج العمل ونذكر من أىميا
(معدل دوران العمل ،معدل التغيب عن العمل ،معدل االنتاج المرفوض)
3ـ مقياس مينسوتا لمرضا الوظيفي ): ( MSQ Minnesota
ىو مقياس شائع االستخدام ،حيث يعبر الفرد في ىذا المقياس عن مدى رضاه عن بعض النـواحي
المتعمقة بالعمل مثل األجر وفرص الترقية ،ويعتبر رضاء العاممين واحـداً مـن أكثـر المقـاييس الوصفية أىميةً
(ىي الفوائد أو األضرار المرتبطة مباشرةً ببرنامج الموارد البشرية والتي لـم يـتم تحويميا إلى قيم مالية ).

أعد مقياس مينسوتا ويمز وزمالئو عام 0634م وسمى نسبة إلى جامعة مينسوتا التي صمم فييا بغرض
قياس الرضا الوظيفي ،وقد استخدم المقياس عمى قطاعات مختمفة من العاممين في الميادين المختمفة مثل

الصناعة والتربية وغيرىا  ..ويتكون من نموذجين يشتمل األول منيما عمى ( )30بند ويشتمل عمى:
(الوظيفة نفسيا ،العالقة بالعاممين ،الراتب والحوافز المادية ،األمن واالستقرار الوظيفي ،اإلدارة المباشرة
واالشراف ،النمو الميني والتقدم الوظيفي)
ـ وفى النياية ..
ال يمكن أن يكون لديك عمالء سعداء يخدميم موظفون غير سعداء ،حيث أن الرضا الوظيفي واألداء
تربطيما عالقة وثيقة ،فعندما نجد أن الموظفون السعداء ىم أكثر إنتاجيةً ،كان من الضروري تكريس
الدراسات التي تعني بمشاعر الموظفين وقياسيا ،ومن ثم كان من الضروري التعرض لطرق قياس الرضا
الوظيفي والبحث فييا لموصول بالموظف والعميل والعممية اإلنتاجية إلى الشكل األمثل .

نتائج الدراسة:
يتناول ىذا المبحث اإلجابة عمى تساؤالت الدراسة والتك اررات المتعمقة باستمارة االستبيان بنسبيا المئوية
المختمفة لموصول الي نتائج تفيد البحث.
حاليا داخل
جدول ( :)1يوضح العوامل المؤثرة في اختيار المؤسسة لمتطبيقات اإللكترونية المستخدمة ً
ىيكميا التنظيمي

المجلة العلمية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال

العدد التاسع

يناير  -يونيو 0202

42

استخدام التطبيقات اإللكترونية في االتصال التنظيمي بالمؤسسات وانعكاساتو عمى تحقيق
الرضا الوظيفي ـ دراسة تطبيقية
العوامل المؤثرة في اختيار المؤسسة لمتطبيقات اإللكترونية المستخدمة

ك

%

حاليا داخل ىيكميا التنظيمي
ً
تقوم المؤسسة باختيار التطبيقات األكثر تداوًال

188

52.2

استخداما في المؤسسات
تقوم المؤسسة باختيار التطبيقات األكثر
ً

150

41.7

الموازية

تقوم المؤسسة باختيار التطبيقات التي قامت بتدريب العاممين عمييا

149

41.4

تقوم المؤسسة باختيار التطبيقات األحدث

136

37.8

تقوم المؤسسة باختيار التطبيقات التي يتفق عمييا العاممين بالمؤسسة

75

20.8

ن= 362
تشير بيانات ىذا الجدول إلى ما يمي:
أن المؤسس ــة "تق ــوم باختي ــار التطبيق ــات األكث ــر ت ــداوالً" ج ــاءت ف ــي مقدم ــة العوام ــل الم ــؤثرة ف ــي اختي ــار
حاليــا داخــل ىيكميــا التنظيمــي مــن وجيــة نظــر المبحــوثين
المؤسســة لمتطبيقــات اإللكترونيــة المســتخدمة ً
بنســبة بمغــت  ،%29.9بينمــا جــاء عامــل "أن المؤسســة تقــوم باختيــار التطبيقــات األكثــر اســتخداماً فــي
المؤسســات الموازيــة" فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة بمغــت %10.4؛ فــي حــين جــاء عامــل "أن المؤسســة تقــوم
باختيــار التطبيقــات التــى قامــت بتــدريب العــاممين عمييــا" فــي المرتبــة الثالثــة ضــمن العوامــل المــؤثرة فــي
حاليـ ــا داخ ــل ىيكمي ــا التنظيمـ ــي م ــن وجي ــة نظـ ــر
اختي ــار المؤسس ــة لمتطبيقـ ــات اإللكتروني ــة المس ــتخدمة ً
المبحوثين بنسبة بمغت  ،%10.1في حـين جـاء عامـل "أن المؤسسـة تقـوم باختيـار التطبيقـات األحـدث"

فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة بمغــت %34.5؛ فــي حــين حــل عامــل "أن المؤسســة تقــوم باختيــار التطبيقــات
التي يتفق عمييا العاممين بالمؤسسة" في المرتبة الخامسة واألخيرة بنسبة بمغت .%90.5
جدول ( :)2يوضح مدي كفاية المخصصات المالية الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصال داخل
المؤسسة
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استخدام التطبيقات اإللكترونية في االتصال التنظيمي بالمؤسسات وانعكاساتو عمى تحقيق
الرضا الوظيفي ـ دراسة تطبيقية
مــدي كفايــة المخصصــات الماليــة الســتخدام

ك

%

تكنولوجيــــــا المعمومــــــات واال تصــــــال داخــــــل

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

المؤسسة
غير كافية

96

26.7

كافية إلى حد ما

204

56.7

كافية لمغاية

60

16.7

اإلجمالي

360

100.0

.9000

.65155

توضح بيانات ىذا الجدول ما يمي:
تصــدرت فئــة " كافيــة إلــى حــد مــا" مقدمــة الفئــات لــدى المبحــوثين – عينــة الد ارســة – حــول مــدي كفايــة
المخصصات المالية الستخدام تكنولوجيـا المعمومـات واالتصـال داخـل المؤسسـة بنسـبة بمغـت ،%23.4
بينما جاءت فئة "غير كافية" فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة بمغـت  ،%93.4بينمـا جـاءت فئـة "كافيـة لمغايـة"
في المرتبة الثالثة لدى المبحوثين حول مدي كفاية المخصصات المالية الستخدام تكنولوجيـا المعمومـات
واالتصــال داخــل المؤسســة بنســبة بمغــت  ،%03.4وذلــك عنــد متوســط حســابي بمــغ  ،.6000بينمــا بمــغ
االنحراف المعياري .32022
جدول ( :)3يوضح ىل استخدام التطبيقات اإللكترونية يعود بالنفع عمى االتصال التنظيمي داخل
المؤسسة مقارًنة بطرق االتصال التقميدية
ىل استخدام التطبيقات اإللكترونية يعود بالنفع عمى االتصال

ك

%

التنظيمي داخل المؤسسة مقارًنة بطرق االتصال التقميدية
ال

9

2.5

نعم

351

97.5

اإلجمالي

360

100.0
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استخدام التطبيقات اإللكترونية في االتصال التنظيمي بالمؤسسات وانعكاساتو عمى تحقيق
الرضا الوظيفي ـ دراسة تطبيقية
تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي:
تصدرت اإلجابات "بنعم" مقدمة إجابات المبحوثين – عينة الدراسة – حول أن استخدام التطبيقات
اإللكترونية يعود بالنفع عمى االتصال التنظيمي داخل المؤسسة مقارًنة بطرق االتصال التقميدية بنسبة بمغت
 ،%64.2في جاءت إجاباتيم "بال" في المرتبة الثانية بنسبة بمغت .%9.2

جدول رقم ( :)4يوضح الفائدة التي قد تعود عمى ىيكل االتصال التنظيمي وموظفيو من استخدام
التطبيقات اإللكترونية الحديثة
الفائدة التي قد تعود عمى ىيكل االتصال التنظيمي وموظفيو من

ك

%

استخدام التطبيقات اإللكترونية الحديثة
سرعة وسيولة التواصل بين أعضاء الييكل التنظيمي

204

56.7

كل ما سبق

140

38.9

القدرة عمى متابعة المتغيرات والتحديثات الداخمية والخارجية

120

33.3

زيادة اإلنتاجية

117

32.5

المساىمة في خمق وعى تكنولوجي جماعي

77

21.4

الوصول إلى حالة من الرضا الوظيفي

71

19.7

تعزيز سمعة المؤسسة

48

13.3

ن= 362
تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي:
تصدرت فائدة "سرعة وسيولة التواصل بين أعضاء الييكل التنظيمي" مقدمة الفوائد التي قد تعود عمى
ىيكل االتصال التنظيمي وموظفيـو مـن اسـتخدام التطبيقـات اإللكترونيـة الحديثـة بنسـبة بمغـت ،%23.4
بينما جاءت فئة " كل ما سبق" في المرتبة الثانية بنسبة بمغت %35.6؛ في حين جـاءت فائـدة " القـدرة
عمــى متابعــة المتغيـرات والتحــديثات الداخميــة والخارجيــة" فــي المرتبــة الثالثــة ضــمن الفوائــد التــي قــد تعــود
عم ــى ىيك ــل االتص ــال التنظيم ــي وموظفي ــو م ــن اس ــتخدام التطبيق ــات اإللكتروني ــة الحديث ــة بنس ــبة بمغ ــت
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استخدام التطبيقات اإللكترونية في االتصال التنظيمي بالمؤسسات وانعكاساتو عمى تحقيق
الرضا الوظيفي ـ دراسة تطبيقية
 ،%33.3بينمـا جـاء ىـدف " زيـادة اإلنتاجيـة" فـي المرتبـة الرابعـة بنسـبة بمغـت %39.2؛ فـي حـين حــل
ىـدف " المسـاىمة فــي خمـق وعــي تكنولـوجي جمــاعي" فـي المرتبــة الخامسـة ضــمن الفوائـد التــي قـد تعــود
عم ــى ىيك ــل االتص ــال التنظيم ــي وموظفي ــو م ــن اس ــتخدام التطبيق ــات اإللكتروني ــة الحديث ــة بنس ــبة بمغ ــت
 ،%90.1بينما جاء ىدف " الوصول إلى حالة مـن الرضـا الـوظيفي" فـي المرتبـة السادسـة بنسـبة بمغـت
%06.4؛ في حين حمت فائدة " تعزيز سمعة المؤسسة" في المرتبة السابعة واألخيرة ضمن الفوائد التـي
قــد تعــود عمــى ىيكــل االتصــال التنظيمــي وموظفيــو مــن اســتخدام التطبيقــات اإللكترونيــة الحديثــة بنســبة
بمغت .%03.3
جدول ( :)5يوضح مدى حث المؤسسة التي تعمل بيا عمى استخدام التقنية الحديثة بتطبيقاتيا
اإللكترونية
مدى حث المؤسسة التي تعمل بيا

ك

%

عمى استخدام التقنية الحديثة

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

بتطبيقاتيا اإللكترونية
تدعميا بدرجة ضعيفة

30

8.3

تدعميا بدرجة متوسطة

201

55.8

تدعميا لمغاية

129

35.8

اإلجمالي

360

100.0

2.2750

.60586

تشير بيانات الجدول السابق إلى ما يمي:
تصدرت فئة "أن المؤسسة تعمل عمى استخدام التقنيـة الحديثـة بتطبيقاتيـا اإللكترونيـة بدرجـة متوسـطة
"مقدمة إجابات المبحوثين حول مدى حث المؤسسة التي يعمل بيا المبحوثين عمى اسـتخدام التقنيـة
الحديثــة بتطبيقاتي ــا اإللكتروني ــة بنس ــبة بمغ ــت  ،%22.5بينمــا ج ــاءت فئ ــة "أن المؤسس ــة تعم ــل عم ــى
اســتخدام التقنيــة الحديثــة بتطبيقاتيــا اإللكترونيــة بدرجــة عاليــة لمغايــة" فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة بمغــت
%32.5؛ ف ي حين حمت فئة أن "المؤسسة تعمل عمى استخدام التقنية الحديثة بتطبيقاتيـا اإللكترونيـة
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بدرجة ضعيفة" في المرتبة الثالثة واألخيرة حول مدى حث المؤسسـة التـي يعمـل بيـا المبحـوثين عمـى
اســتخدام التقنيــة الحديثــة بتطبيقاتيــا اإللكترونيــة بنســبة بمغــت  ،%5.3وذلــك عنــد متوســط حســابي بمــغ
 ،9.9420بينما بمغ االنحراف المعياري .30253
جدول ( :)6يوضح ىل يؤدى استخدام التطبيقات اإللكترونية إلى الوصول إلى حالة من الرضا الوظيفي
لدى المبحوثين
ىل يؤدى استخدام التطبيقات اإللكترونية إلى الوصول إلى حالة من

%

ك

الرضا الوظيفي لدى المبحوثين
ال

12

3.3

نعم

348

96.7

اإلجمالي

330

000

تشير بيانات الجدول إلى ما يمي:
تصدرت إجابات المبحوثين – عينة الدراسة – بالموافقة عمى أن استخدام التطبيقات اإللكترونيـة يـؤدي
إلى الوصول إلى حالة مـن الرضـا الـوظيفي لـدييم بنسـبة بمغـت  ،%63.4بينمـا جـاء عـدم الموافقـة فـي
المرتبة الثانية وبفارق كبير جداً وبنسبة بمغت .%3.3
جدول رقم ( :)7يوضح مدى اتفاق المبحوثين عمى أن استخدام التطبيقات اإللكترونية يميد لتكوين
عالقات شخصية تعزز من ثقة العاممين مما يعود بالنفع عمى المؤسسة
مدى اتفاق المبحوثين عمى أن استخدام

%

ك

التطبيقات اإللكترونية يميد لتكوين

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

عالقات شخصية تعزز من ثقة العاممين
مما يعود بالنفع عمى المؤسسة
اتفق

207

57.5

اتفق جداً

153

42.5
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اإلجمالي

360

100.0

توضح بيانات ىذا الجدول ما يمي:
تصـ ــدرت فئـ ــة "اتف ـ ــق" مقدمـ ــة إجابـ ــات المبح ـ ــوثين – عينـ ــة الد ارسـ ــة -ح ـ ــول أن اسـ ــتخدام التطبيق ـ ــات
اإللكترونيــة لتكــوين عالقــات شخصــية تعــزز مــن ثقــة العــاممين ممــا يعــود بــالنفع عمــى المؤسســة بنســبة
بمغت  ،%24.2بينما جاء في المرتبة الثانية فئة "اتفق جداً" بنسبة بمغت  ،%19.2وذلك عند متوسط
حسابي بمغ  ،0.1920بينما بمغ االنحراف المعياري .16203

النتائج العامة لمدراسة:
 -0توصمت نتائج الدراسة إلى التحقق من األىمية القصوى الستخدام التطبيقات اإللكترونية داخل اليياكل
التنظيمية بالمؤسسات ،وضرورة العمل عمى استبداليا تدريجياً بطرق ووسائل االتصال التقميدية.
 -9توصمت نتائج الدراسة إلى أن استخدام التطبيقات اإللكترونية داخل المؤسسات عينة الدراسة يعمل عمى
سيولة االتصال وسرعتو و توفير الوقت والجيد ،كذلك مواكبة التطور التكنولوجي.
 -3أشارت نتائج الدراسة إلى أن المخصصات المالية التي تحددىا الشركات لتطبيق التكنولوجيات الحديثة
ليست كافية بالقدر المطموب الذي يتطمع إلية العاممين بالمؤسسات عينة الدراسة ،كما أن الدورات التدريبية
لمعاممين بيا ليست كافية أيضاً بالقدر الذي يسمح ليم بالتعامل مع تمك التطبيقات داخل اليياكل التنظيمية
بالشكل األمثل.
 -1أوضحت نتائج الدراسة أنو من أىم المجاالت التي يتم تدريب العاممين عمييا داخل المؤسسات ىو
استخدام التطبيقات اإللكترونية في التواصل داخل الييكل التنظيمي ،ثم مجال استخدام اإلنترنت بشكل عام
في االتصال التنظيمي.
 -2أوضحت نتائج الدراسة أن المؤسسات عينة الدراسة توفر المعطيات التي تتيح استخدام التطبيقات
اإللكترونية داخميا مثل (أجيزة الكمبيوتر ،واليواتف الذكية ،واإلنترنت) بشكل متوسط.
 -3أشارت نتائج الدراسة إلى أن استخدام التطبيقات اإللكترونية يرفع من حالة الرضا الوظيفي لمعاممين
داخل المؤسسات عينة الدراسة ،لما يييئو من تفاعل بين المؤسسات ،ولما يوفره ليم من متابعة آنية لألخبار
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اليامة وبالتالي توفير الكم الكافي من المعمومات التي تساعد عمى سرعة اتخاذ القرار ،وكذلك لما يوفره من
وقت وجيد وتكمفة.
 -4أوضحت نتائج الدراسة أن (دعم شبكات اإلنترنت ،وتدريب العاممين عمى استخدام مستحدثات تكنولوجيا
االتصال)  ،من أىم الطرق التي يمكن من خالليا تفعيل استخدام التطبيقات بالشكل األمثل داخل
المؤسسات عينة الدراسة.
 -5توصمت نتائج الدراسة إلى أن الفائدة التي قد تعود عمى العاممين بالمؤسسات عينة الدراسة من تفعيل
استخدام التطبيقات اإللكترونية بالشكل األمثل ىي (سيولة التواصل وسرعتو ،القدرة عمى متابعة المتغيرات
والتحديثات الداخمية والخارجية ،زيادة اإلنتاجية ،والمساىمة في خمق وعي تكنولوجي جماعي يصل بيم إلى
حالة الرضا الوظيفي ومن ثم تعزيز سمعة المؤسسة) .
التوصيات والمقترحات
()0العمل عمى التوسع فى دراسة أثر التطبيقات اإللكترونية عمى تيسير العمل باليياكل التنظيمية
بالمؤسسات.
( )9ابتكار تطبيقات خاصة بتيسير عمل العالقات العامة تيسر العمل داخل اليياكل التنظيمية بالمؤسسات.
( ) 3توعية وتثقيف العاممين بمؤسسات الدولة الحكومية والخاصة بأىمية تطوير العمل من خالل استخدام
التطبيقات اإللكترونية الحديثة.
( )1انشاء مواقع تدريب فعمية والكترونية لتدريب المدراء والعاممين بالمؤسسات عمى العمل من خالل
الوسائل التكنولوجية الحديثة.
( ) 2دعوة المتخصصين في العالقات العامة وخاصة األكاديمين إلى االىتمام بدراسة مضامين تكنولوجيا
االتصال ومدي انعكاساتيا عمى وظائف العالقات العامة.
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المصادر والمراجع
 -0القزالن ،منى ،أنماط القيادة وعالقتيا بمستوى الرضا الوظيفي لمموظفين ،بالتطبيق عمى وكالة و ازرة
الداخمية لشئون المناطق بالمممكة العربية السعودية ( ،الرياض ،السعودية :جامعة نايف العربية لمعموم
األمنية)9001 ،
 _ 9برياح محمد األمين ،موساوي يحي ،تأثير الرضا الوظيفي عمى أداء الموارد البشرية دراسة حالة
المؤسسة العمومية اإلستشفائية بمغنية ،رسالة ماجستير غير منشورة( ،الجزائر :جامعة أبى بكر بمقايد،
تممسان ،كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير والعموم التجارية. )9003 ،
 _3بمغوثي محمد ،االتصال التنظيمي وتحسين األداء الوظيفي في المؤسسة الجامعية ،رسالة ماجستير غير
منشورة( ،مستغانم :جامعة عبد الحميد بن باديس. )9006 ،
 _ 1بمقاسم بوشكيوه ،إيمان بو معقودة ،مساىمة تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في تطوير الخدمة
المصرفية ،رسالة ماجستير غير منشورة ( ،الجزائر :جامعة العربي التبسي ،كمية العموم االقتصادية،
)9003
 _2بن موفق الميمود ،بن صافي عبد الكريم ،الرضا الوظيفي وأثره عمى أداء المعمم ،رسالة ماجستير غير
منشورة( ،الجزائر :جامعة زيان عاشور ،الجمفة ،كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية قسم عمم االجتماع
والديموغرافيا. )9004 ،
 _3جمال الدين العاشوري ،االتصال التنظيمي والسالمة الصناعية لممؤسسة الصناعية الجزائرية دراسة
ميدانية ،شركة اسمنت عين الكبيرة ،رسالة ماجستير منشورة (الجزائر :جامعة محمد لمين ،دباغين،
سطيف ،9كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ،قسم عمم االجتماع. )9002 ،
 _4جمال بن مطر السالمي ،وآخرون ،دور إنترنت األشياء في إدارة المعرفة في مؤسسات المعمومات،
رسالة ماجستير غير منشورة( ،عمان :مسقط ،جامعة السمطان قابوس. )9090 ،
 _ 5خالد عبد دىميز ,عبد اهلل عمي اليعقوبي ,يوسف حسين عاشور ،أثر خصائص العمل عمى الدافعية
والرضا الوظيفي لمعاممين بشكل حر عبر اإلنترنت في مجال تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في قطاع
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غزة ،دراسة ماجس تير غير منشورة( ،غزة ،فمسطين :الجامعة اإلسالمية ،عمادة شئون البحث العممي
والدراسات العميا. )9005 ،
 _ 6شرف الدين آدم ،االتصال التنظيمي لمعالقات العامة وفاعميتو في تطوير المؤسسات الحكومية دراسة
مسحية بالتطبيق عمى و ازرة الثقافة واالعالم واالتصاالت ،رسالة ماجستير غير منشورة (السودان :جامعة
السودان لمعموم والتكنولوجيا ،كمية الدراسات العميا وعموم االتصال ،عالقات عامة واعالن. )9003 ،
 _ 00عبد اهلل محمد عبد الرحمان ،إدارة المؤسسات االجتماعية بين االتجاىات النظرية والممارسات
الواقعية( ،مصر :دا عبد المعطى محمد عساف ،السموك اإلداري التنظيمي في المنظمات المعاصرة،
(عمان :دار زىران لمنشر والتوزيع. )9009 ،
 _ 00كريمة رماش ،أمينة عمران ،استخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة في االتصال اإلداري ،رسالة
ماجستير غير منشورة( ،الجزائر :جامعة العربي بن مييدي ،أم البواقي ،كمية العموم االجتماعية واالنسانية،
.)9002
 _09محمود يوسف مصطفى ،العالقات العامة في المجال التطبيقي( ،القاىرة :الدار العربية لمنشر
والتوزيع. )9006 ،
 _ 03محمد عرفات زيدان ،عادل مسغوني ،دور تطبيقات تكنولوجيا المعمومات واالتصال عمى أداء
المؤسسات ،رسالة ماجستير غير منشورة( ،الجزائر :جامعة الشيد حمو لخضر ،كمية العموم االقتصادية
والتجارية. )9005 ،
 _ 01نوال بنت عمي البموشية وآخرون ،واقع التحول الرقمي في المؤسسات العمانية ،رسالة ماجستير غير
منشورة( ،عمان :جامعة السمطان قابوس. )9090 ،
1- Alenezi, A. R. An Adoption of the TAM Model to Determine Factors Affecting
Students' Acceptance of e-Learning in Institutions of Higher Education in Saudi
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