دراسات ،العلوم اإلدارية ،المجلّد  ،34العدد 2102 ،2

أثر ال تصاالت الدارية في المسار المهني للعاملين في شركات التأمين في األردن
بندر كريم أبوتايه*

الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر االتصاالت اإلدارية في المسار المهنيللعاملينفي شركات التأمين في األردن .ومن أجل
تحقيق هدف الدراسة ،تم االعتماد على المنهج الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات واختبار
فرضيات الدراسة واإلجابة عن أسئلتها .وشملت عينة الدراسة ( )243موظفا تم اختيارهم بأسلوب العينة العشوائية البسيطة.
بينت نتائج الدراسة وجود أثر ايجابي لالتصاالت اإلدارية في المسار المهني للعاملين في شركات التأمين في األردن .وبينت
نتائج الدراسة أن أبعاد االتصاالت اإلدارية أثرت إيجابيا في التأهيل المهني واالستقاللية واإلبداع للمسار المهني .ولم تظهر
نتائج الدراسة أث ار ذا داللة إحصائية ألبعاد االتصاالت اإلدارية في األمن الوظيفي .وقد أوصت الدراسة بضرورة تنمية المسار
المهني للعاملين في شركات التأمين في األردن من خالل تطوير االتصاالت اإلدارية وذلك بفتح قنوات االتصال الشخصية
والرسمية مع العاملين ،وتوضيح سياسات العمل والفرص الوظيفية وتوفير المعلومات المتعلقة بمهام الموظف ووظيفته وأدائه
وتشجيع االستقاللية في الوظيفة وتنمية اإلبداع لديه.
الكلمات الدالة :المسار المهني ،اإلتصاالت اإلدارية ،شركات التأمين ،األردن.

المقدمة
إن مفهوم المسار المهني من المفاهيم اإلدارية الحديثة
المرتبطة بإدارة الموارد البشرية والتي باتت محور اهتمام العديد
من الباحثين خالل العقدين األخيرين .ويعود السبب في ذلك
الرتباط المسار المهني المتمثل بمدى توفر فرص التقدم
والتطور في الوظيفة للعاملين ومتطلباتها بالعديد من مخرجات
العمل كاالتجاهات والسلوك في المنظمة (.)Noe, 2013
والمسار المهني هو انتقال الفرد من وظيفة إلى أخرى أو من
موقع إلى آخر من أجل تحقيق مستقبله بالشكل الذي يتمناه
(السالم .)2118 ،ولذلك فإن إدارة المسار المهني تحتل أهمية
كبيرة لدى المنظمة من أجل اإلبقاء على الموارد البشرية التي
تحتاجها لزيادة قدرتها على التعامل مع كثرة المتغيرات
االقتصادية واالجتماعية والسياسية وازدياد المنافسة على
المستويين المحلي والعالمي .وقد كان التركيز لغالبية الباحثين
في مجال المسار المهني على العوامل التي تؤثر على مدى
نجاح الموظف في مساره المهني (Liu et al., 2010; Windles
).and Mallia, 2015
تعرف االتصاالت اإلدارية بأنها عملية تتكون من مجموعة
خطوات بين المرسل والمستقبل والتي ينتج عنها تحويل وفهم
* قسم إدارة األعمال ،كلية األعمال ،جامعة البلقاء التطبيقية ،األردن،
تاريخ استالم البحث  ،2102/12/23وتاريخ قبوله .2102/02/04

للمعاني المتعلقة بالرسالة ( ،)Robbins et al., 2013وترتبط
االتصاالت اإلدارية بالعديد من المخرجات المرتبطة بالعمل
كتطوير أداء وسلوكيات واتجاهات العاملين Abu Bakar and
) )Mustaffa, 2013وتعزيز مهاراتهم في خدمة عمالء
المنظمة ) (Park et al., 2014وزيادة وعيهم وادراكهم بمساراتهم
المهنية الحالية والمستقبلية واألدوار المطلوبة منهم ومن المدراء
ومن المنظمة ككل في تحقيق متطلبات تلك المسارات
( .)Dessler, 2015تلعب االتصاالت اإلدارية دو ار مهما في
إشباع حاجة األفراد العاملين من المعلومات الكافية والصحيحة
عن مسارهم المهني .فمن خالل االتصاالت التي تجري داخل
المنظمة يتمكن األفراد من معرفة متطلبات وظائفهم والوفاء
بالتزاماتها ،ومتطلبات التقدم والترقي في السلم الوظيفي ومدى
توفر الفرص الوظيفية المستقبلية لهم في المنظمة
).(Koekemoer and Visagie, 2013ولقد استدعت التغيرات
المتسارعة التي تعيشها المنظمات اليوم على المستوى
االقتصادي واالجتماعي والتكنولوجي تغيرات مماثلة في التعامل
مع الموارد البشرية ورغبتها في التطور والترقي وزيادة الخيارات
المتاحة أمامها .كما استلزمت تطوير وتنويع طرق االتصاالت
التي تتبعها المنظمة لزيادة وعي ورضا العاملين عن المسارات
المهنية المتاحة أمامهم مما ينعكس على كفاءتها وفعاليتها في
تحقيق أهدافها (السالم.)2118 ،
مشكلة الدراسة:
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يعد المسار المهني من األمور التي تمثل أولوية قصوى
للعاملين في الشركات الرتباطه بنجاحهم وتطورهم وتقدمهم في
المستقبل في السلم الوظيفي وتقرير مصيرهم في البقاء فيها أو
مغادرتها .ويعتمد إدراك العاملين لمسارهم المهني في أية شركة
على المعلومات التي يتلقونها منها ومن المدراء فيها حول
وظائفهم ومهامهم ومستوى أدائهم وفرص التدريب والتطور
الوظيفي بشغل مواقع أعلى أثناء فترة خدمتهم .وتعتمد تلك
المعلومات على طبيعة االتصاالت اإلدارية في الشركة التي
يفترض أن تلعب دو ار رئيسا في توضيح المسار المهني
للعاملين ومتطلبات التحرك لمستويات وظيفية عليا .وذلك الدور
لالتصاالت اإلدارية في المسار المهني لم يتم التطرق له بشكل
ٍ
كاف على مستوى الشركات في األردن .لذلك تأتي هذه الدراسة
لبحث دور االتصاالت اإلدارية في شركات التأمين في األردن
في توضيح المسار المهني للعاملين فيها .وتتمحور مشكلة
الدراسة حول األسئلة التالية:
 -0ما هي طبيعة االتصاالت اإلدارية في شركات التأمين في
األردن؟
 -2ما هو مستوى المسار المهني للعاملين في شركات التأمين
في األردن؟
 -4ما أثر االتصاالت اإلدارية في المسار المهني للعاملين في
شركات التأمين في األردن؟
أهمية الدراسة:
إن من شأن معرفة المدراء لواقع المسار المهني للعاملين
في شركات التأمين في األردن ودور االتصاالت اإلدارية فيه
تحقيق العديد من الفوائد لتلك الشركات التي تتميز بدرجة عالية
من المنافسة .فمن المؤمل أن توفر نتائج هذه الدراسة لمتخذي
القرار في شركات التأمين في األردن معلومات عن واقع المسار
المهني للعاملين والذي يرتبط بالكثير من سلوكياتهم واتجاهاتهم.
وبالتالي اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بتحسينه وتذليل العقبات التي
تمنع العاملين من التطور واالرتقاء بمسارهم المهني .كما أن
معرفة متخذ القرار في شركات التأمين في األردن لواقع
االتصاالت اإلدارية فيها ومدى تأثيره على المسار المهني
للعاملين المساهمة في تطوير االتصاالت اإلدارية بحيث تسمح
تلك المعرفة بانسيابية المعلومات بين المدير والمرؤوس وتوجيه
أنظار المدراء في تلك الشركات إلى كيفية تعزيز أبعاد
االتصاالت اإلدارية التي تساهم في تحسين المسار المهني
للعاملين فيها .وتبرز للدراسة أهمية نظرية تتمثل بقلة الدراسات
العربية التي تناولت دور االتصاالت اإلدارية في المسار
المهني .فمن الناحية النظرية تعتبر هذه الدراسة من أوائل

الدراسات العربية التي تبحث في المسار المهني واالتصاالت
اإلدارية .مما يشكل مساهمة إضافية للمكتبة العربية في ظل
النقص الواضح لألبحاث العربية المنشورة التي تربط بين
االتصاالت اإلدارية والمسار المهني.
أهداف الدراسة:
تحاول هذه الدراسة تحقيق األهداف التالية:
 -0التعرف على مستوى االتصاالت اإلدارية في شركات
التأمين في األردن.
 -2التعرف على المسار المهني للعاملين في شركات التأمين
في األردن.
 -4التعرف على دور االتصاالت اإلدارية في المسار المهني
في شركات التأمين في األردن.
 -3المساهمة في تطوير شركات التأمين في األردن من خالل
تقديم توصيات ومقترحات تسهم في زيادة فاعلية وكفاءة
االتصاالت اإلدارية وتطوير المسار المهني للعاملين في
تلك المنظمات.
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة" Ho1 :ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( )0.05≤αلالتصاالت اإلدارية في المسار
المهني للعاملين في شركات التأمين في األردن" .ويتفرع منها:
الفرضية الفرعية األولى" Ho1-1 :ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αألبعاد االتصاالت اإلدارية
في التأهيل المهني للعاملين في شركات التأمين في األردن".
الفرضية الفرعية الثانية" Ho1-2 :ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αألبعاد االتصاالت اإلدارية
في اإلبداع للعاملين في شركات التأمين في األردن".
الفرضية الفرعية الثالثة" Ho1-3 :ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αألبعاد االتصاالت اإلدارية
في االستقاللية للعاملين في شركات التأمين في األردن".
الفرضية الفرعية الرابعة" Ho1-4 :ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αألبعاد االتصاالت اإلدارية
في األمن الوظيفي للعاملين في شركات التأمين في األردن".
التعريفات الجرائية لمتغيرات الدراسة:
 .0االتصاالت الدارية :هي عملية تبادل األفكار واآلراء
والمعاني داخل التنظيم بقصد إحداث تصرفات معينة
(العميان.)2101 ،
 .2اتصاالت المهمة :ويتضمن هذا البعد مدى قيام المشرفين
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بإعالم المرؤوسين عن متطلبات إنجاز مهام العمل،
ووصف التغيرات التي تط أر على عمل الموظف وشرح
سياسات تلك األعمال ).)Penley and Hawkins, 1985
 .4اتصاالت األداء :يشير إلى مدى قيام المشرفين بتوفير
معلومات كافية للمرؤوسين عن أدائهم ومتطلبات وكيفية
الوصول لنوعية األداء المطلوبة Penley and Hawkins,
).)1985
 .3اتصاالت الوظيفة :ويعنى مدى قيام المشرفين بمراجعة
الفرص واالحتياجات التدريبية مع المرؤوسين وتزويدهم
بنصائح وارشادات تساعدهم في التقدم في مساراتهم المهنية
).)Penley and Hawkins, 1985
 .2االستجابة لالتصال :يشير هذا البعد إلى مدى استماع
المشرفين إلى المرؤوسين والى درجة استعدادهم لالستجابة
للقضايا المثارة من قبل هؤالء المرؤوسين Penley and
).)Hawkins, 1985
 .2االتصاالت الشخصية :ويتفحص هذا البعد إلى أي مدى
تتم مناقشة األمور العائلية والموضوعات غير المرتبطة
بالعمل في أثناء التفاعل بين المشرف والعامل Penley and
).)Hawkins, 1985
 .3المسار المهني :مجموعة الوظائف التي يشغلها الفرد خالل
فترة عمله والتي تتوافق بين قدراته وامكانياته وحاجات
الشركة وتحركه في السلم الوظيفي الذي يكسبه المزايا
المادية والمعنوية في الشركة التي يعمل بها (الفهداوي،
.)2112
 .9التأهيل :مدى امتالك الفرد للمؤهالت الوظيفية والعلمية
والفنية والتي تمكنه من االستمرار في عمله وترقيه لكي
يتحمل مسؤوليات أعلى في الشركة (الفهداوي.)2112 ،
 .8البداع :قيام الفرد بإيجاد وتطوير أفكار جديدة وريادية من
خالل تفاعل الفرد مع اآلخرين في المنظمة مما يؤدي إلى
تميزه داخل الشركة (الفهداوي.)2112 ،
 .01الستقاللية :مدى شعور الفرد بالخصوصية وامتالك
الصالحية في عمله وممارسة عمله بحرية بدون قيود
(الفهداوي.)2112 ،
 .00األمن الوظيفي :درجة إحساس الفرد باألمان والطمأنينة
على حقوقه الوظيفية واالحتفاظ بوظيفته دون خوف من
االستغناء عن خدماته في المستقبل (الفهداوي.)2112 ،
الطار النظري:
أوالً :االتصاالت الدارية:
المفهوم واألهمية:

عرف االتصاالت بأنها نقل وفهم للمعاني (
ت ّ
 )Coulter, 2007تعتبر االتصاالت اللبنة األساسية التي تستخدم
لتحقيق التماسك بين أجزاء المنظمات (جرينبيرج وبارون،
 .) 2113كما تعد االتصاالت نشاطا إداريا واجتماعيا داخل
المنظمة تسهم في نفل المفاهيم واألفكار واآلراء بين مكونات
المنظمة ( ،)Aubert et al., 2013كما وتعتبر االتصاالت
اإلدارية وسيلة مهمة لتحسين األعمال وتطويرها ( Smith and
 )Font, 2015وتشير الدراسات واألبحاث إلى أن االتصاالت
تمثل  %32من إجمالي نشاطات المنظمة (الشامي.)2112 ،
ويشير البعض إلى أن االتصال الفعال هو السبيل إلى توحيد
نشاط المنظمة ووسيلة لتغيير السلوك وتحقيق األهداف (ابو
كريم وطناش.)2119 ،
تتعدد المداخل في دراسة االتصاالت اإلدارية في أدبيات
اإلدارة .فهناك من يقسمها إلى اتصاالت رسمية وغير رسمية
(جودة .)2119 ،واألساس هنا في التقسيم هو نقل المعلومات
وتبادلها في المنظمة بشكل رسمي أو غير رسمي .فيعتبر
االتصال رسميا إن جرى تبادل للمعلومات بين أعضاء المنظمة
بشكل رسمي وضمن القنوات الرسمية في المنظمة .ويوجد
مدخل آخر لدراسة االتصاالت باعتبارها اتصاالت عمودية أو
اتصاالت أفقية (الدهان وآخرون .)2102 ،فاالتصاالت
العمودية هي تلك االتصاالت التي يتم تبادل المعلومات فيها
بين الرئيس والمرؤوس .وأما االتصاالت األفقية فهي تلك
االتصاالت التي يجري فيها تبادل المعلومات بين الموظفين
على نفس المستوى اإلداري .أما المدخل اآلخر في االتصاالت
فهو المدخل الذي يتناول االتصاالت على أساس تبادل
المعلومات من خالل القنوات الشخصية أو غير الشخصية
( .)Robbins and Coulter, 2007فمثال المحادثة واالتصاالت
الهاتفية هي أمثلة على االتصاالت الشخصية ،بينما تعتبر
االتصاالت التي تجري فيها نقل وتبادل المعلومات عن طرق
وسائل اإلعالم على أنها اتصاالت غير شخصية.
وهناك من يرى بأن الغاية من االتصاالت اإلدارية في
المنظمة هي تزويد األفراد باألطر المرجعية والمهارات التي
يحتاجونها للقيام بأعمالهم لتحقيق النجاح &(Satterwhite
) .Sutton, 2003ويعتبر الهدف األساسي من عملية االتصال
هو إنتاج وتجميع البيانات والمعلومات الضرورية الستمرار
العملية اإلدارية ونقلها وتبادلها أو إذاعتها أو التأثير في سلوك
األفراد والجماعات أو التغيير أو التعديل في هذا السلوك
وتوجيهه وجهة معينة (حجاب .)2113 ،أما األهداف الفرعية
لالتصاالت اإلدارية على المستوى الوظيفي فتشمل شرح أهداف
وخطط المنظمة للعاملين ونقل المعلومات والتأكد من تحقيق
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التعاون بين األفراد وتوجيههم والتنسيق بين جهودهم وحفزهم
للعمل (الصيرفي.)2113 ،
ويؤكد البعض على أن االتصاالت اإلدارية تعتبر وسيلة
المدراء في إدارة أنشطتهم ووظائفهم اإلدارية المختلفة وذلك
على اعتبار أن االتصاالت اإلدارية تساعد المدير في تحديد
األهداف الواجب تنفيذها وتحديد المشاكل وسبل عالجها
(حجاب.)2113 ،
أبعاد االتصاالت الدارية:
تتعدد المداخل التي يستخدمها الباحثون لدراسة االتصاالت
اإلدارية ولذلك سيتم التركيز هنا على األبعاد التي قدمها
( )Penley and Hawkins, 1985والتي تم االعتماد عليها في
هذه الدراسة على النحو التالي وذلك الرتباط أبعادها بشكل
مباشر بالوظيفة والمهام المنبثقة عنها في أي شركة وهذه
األبعاد الخمسة كالتالي:
 -0اتصاالت المهمة:
وتتمحور االتصاالت حول المهمة التي يقوم بها الموظف.
وتبين إلى أي مدى يقوم المدير أو المشرف المباشر على
الموظف بتزويده بالمعلومات الضرورية المطلوبة للعمل
ووصف التغيرات في مكان العمل وبيان السياسات المتبعة في
الوظيفة .ويتم ذلك من خالل توضيح التغيرات التي تط أر على
السياسات المتبعة في الوظيفة وكيفية أداء المهام ومناقشة
العقبات التي تعترض مهام الموظف ومعالجتها.
 -2اتصاالت األداء:
وتهدف اتصاالت األداء إلى تقييم قدرة المدير أو المشرف
المباشر على الموظف على تزويده بالمعلومات حول جودة
أدائه ،ويتم في هذا النوع من االتصاالت بيان نقاط الضعف
في أداء الموظف وكيفية تحسين ذلك األداء وبيان مدى الجودة
والتميز فيه.
 -4اتصاالت الوظيفة:
تتمحور االتصاالت المتعلقة بالوظيفة (المهنة) حول قياس
قدرة المدير أو المشرف المباشر على مراجعة الحاجات
والفرص التدريبية للموظف وتقديم النصح والمشورة له في
مهنته .يقوم المدير هنا بتشجيع الموظف على التطور في
مهنته وبيان كيفية الحصول على الفرص التدريبية وتوسيع
مدارك هذا الموظف حول المتطلبات المستقبلية المتعلقة بمساره
الوظيفي.
 -3االستجابة لالتصال:
يتمحور هذا النوع من االتصاالت حول مدى قيام
المشرفين باالستماع إلى الموظفين واالستجابة للقضايا المثارة

من قبلهم .وتكون االستجابة في االتصال عالية إذا كان هناك
قناعة لدى الموظف بأن المدير أو المشرف عليه لديه الرغبة
باالستماع لمشاكل الموظف .كما تتضح عند قيام المدير ببذل
الجهد لالستجابة للتساؤالت التي يطرحها الموظف.
 -2االتصاالت الشخصية:
يتمثل هذا النوع من االتصاالت في مناقشة االهتمامات
العائلية للموظف أو االهتمامات غير المرتبطة بالعمل في
العالقات التي تربط الموظف بمديره ،ويتوافر هذا النوع من
االتصاالت إذا قام المدير أو المشرف بسؤال الموظف عن
عائلته أو تجاذب الحديث معه حول قضايا غير رسمية في
أثناء العمل.
ثانياً :المسار المهني:
يعتبر المسار المهنيمن المفاهيم التي بدأت تنال االهتمام
من الباحثين خالل العقدين الماضيين بهدف معرفة العوامل
التي تؤثر فيه والتغيرات التي طرأت عليه (Windles and
Mallia, 2015; Ciuhan, 2014;Parsa et al., 2014, Liu et al.,

) .2010ويحتل المسار المهني أهمية لدى الموظف لما يرتبط
بهذا المسار من فوائد مالية تتمثل بزيادة في الرواتب واألجور
والتأمين الصحي والوظيفي وفوائد معنوية تتمثل في زيادة
السلطة والقوة والمكانة في المنظمة التي يعمل بها (Fernando
) .et al., 2014فالموظف يبدأ حياته المهنية عادة بوظيفة تكون
في أدنى المستويات اإلدارية ثم يتدرج في تلك الوظيفة رأسيا أو
أفقيا وفقا للفرص المتاحة في المنظمة وعادة ينتهي به المطاف
في آخر حياته المهنية في أعلى وظيفة في مستويات إدارية
أعلى من تلك التي بدأ بها وظيفته األولى .وكلما ارتقى في
السلم الوظيفي زادت امتيازاته ومسؤولياته .ويرتبط المسار
المهني بالتخطيط للمهنة من خالل دراسة تفصيلية تجعل
الموظف أكثر إدراكا لمهاراته واهتماماته وحوافزه ومعرفته بحيث
يضع خطة لتحقيق أهدافه المحددة في المنظمة (Dessler,
) .2015وقد طرأت العديد من التغيرات على الوظيفة والمسار
المرتبط بها خالل الفترة األخيرة (.)Lyons et al., 2015
وتعتبر إدارة وتخطيط المسار المهني مسؤولية مشتركة بين
المنظمة ومدير الموظف المعني والموظف نفسه؛ فتقع على
عاتق المنظمة مسؤولية توفير توضيح الفرص المتاحة أمام
الموظف لالرتقاء والتطور في وظيفته (Koekemoer and
) .Visagie, 2013وتقوم المنظمة بدورها في المسار المهني من
خالل توضيح رسالة المنظمة وسياستها للموظفين ،وتوفير
التدريب وبرامج التطور الوظيفي ،وتزويد الموظفين بالمعلومات
حول الوظائف الحالية والمستقبلية ومتطلباتها ،وتوفير الخيارات
المتاحة للمسار المهني للموظفين .وتقومالمنظمة بهذا الدور
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إيمانا منها بالفوائد التي تنجم عنها مساعدة األفراد في تحديد
مسارهم المهني والنجاح فيه .فيتحقق للمنظمة إيجاد التناغم
واالنسجام بين أهدافها وأهداف العاملين فيها مما يترتب عليه
استغالل المنظمة لقدرات ومهارات واهتمامات عامليها لتحقيق
الجوانب اإليجابية كزيادة إنتاجية العاملين ووالئهم للمنظمة
وتقليل الجوانب السلبية مثل ارتفاع معدل دوران العمل
وانخفاض الروح المعنوية (القطاونة.)2112 ،
ويساهم المدير في تطوير المسار المهني لموظفيه من
خالل االنخراط في مجموعة من النشاطات الرسمية وغير
الرسمية التي تتمثل بتوفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب
عن أداء الموظف وبيان نقاط قوته وضعفه وتوفير فرص التقدم
والتطور الوظيفي وتقديم النصح والمشورة للموظف ودعمه في
خططه لالرتقاء بوظيفته (.)Dessler, 2015
ويقع العبء األكبر على الموظف في تطوير مساره المهني
في المنظمة التي يعمل بها؛ فالموظف الذي يطمح إلى االرتقاء
في السلم الوظيفي عليه أن يقيِّم مهاراته واهتماماته وفيما إذا
كانت تلك المهارات واالهتمامات تناسب الوظيفة المستقبلية،
وعليه قبول المهام والمسؤوليات التي تلقى على عاتقه ،وأن
يبحث دائما عن المعلومات التي تساهم في توضيح المسارات
المهنية المتاحة أمامه ،وأن يضع خطط واقعية لمستقبله المهني
والوظيفي في منظمته .فالفرد مسؤول عن تخطيط مساره
المهني والذي ينتج عنه إدراكه ووعيه لقدراته ومهاراته ومعرفته
التي يمتلكها ثم يضع الخطط الالزمة لتحقيق أهدافه في التقدم
الوظيفي ) .(Dessler, 2015ويساعد المسار المهني الموظفين
على تطوير قدراتهم وتحسين مهاراتهم واثراء معارفهم .كما
ويساهم في زيادة إدراك الموظفين ألهدافهم مما يساعدهم على
استيعاب أدوارهم التنظيمية وتقييم مستوى أدائهم بشكل سليم
ومستمر وربط ذلك كله بالفرص الوظيفية المتاحة والمسارات
الوظيفية المحتملة والنجاح فيها (القطاونة.)2112 ،
ثالثاً :العالقة بين االتصاالت الدارية والمسار المهني:
يمكن القول من الناحية النظرية أن االتصاالت اإلدارية
تعتبر إحدى العوامل الرئيسة التي تساهم في إثراء وتطوير
المسار المهني للعاملين في أي منظمة؛ حيث أن األدوار
الرئيسة للمنظمة والمدراء والعاملين في تطوير المسار المهني
تتطلب نوعا من االتصاالت بينهم؛ فالمنظمة والمدير يؤديان
دورهما في المسار المهني من خالل االنخراط بأنماط وقنوات
اتصاالت إدارية تهدف إلى توضيح رسالة المنظمة وسياسة
التوظيف فيها ومدى توفر برامج التدريب والتطور الوظيفي
وزيادة وعي الموظفين عن طريق تزويدهم بالمعلومات حول
الوظائف الحالية والمستقبلية ومتطلباتها ،وتوفير المعلومات عن

أدائهم وفرص التقدم الوظيفي لهم ( .)Dessler, 2015ويعتقد
البعض أن النجاح في الوفاء بمتطلبات الوظيفة والتقدم فيها
مسؤولية مشتركة بين المنظمة والموظف؛ فالمنظمة يجب أن
توفر فرص الترقية من خالل الوظائف التي تحتوي على تحد
لقدرات الموظف ،كما تقع على مسؤولية الموظف بناء عالقات
شخصية جيدة واالرتقاء بأدائه لوظيفته (Koekemoer and
) .Visagie, 2013فاالتصال يعتبر وسيلة لتبادل األفكار
والمعاني ويسهم في إيجاد فهم مشترك بين أعضاء المنظمة
لمهامهم ووظائفهم (العميان.)2101 ،وقد بينت الدراسات أن
االتصاالت اإلدارية تلعب دو ار كبي ار في تطور الموظفين
األصغر سنا داخل المنظمة من خالل تعلمهم ومشاركتهم
الموظفين األكبر سنا تجاربهم وخبراتهم واالستفادة من التغذية
العكسية اإليجابية التي يزودهم بها كبار الموظفين عن مستوى
أدائهم ( .)Wok and Hashim, 2013ويرى البعض أن
االتصاالت اإلدارية تلعب دو ار مهما في عملية المواءمة بين
الفرد والجماعة التي يعمل معها في المنظمة وبالتالي تؤثر على
رره في البقاء في عمله أو مغادرته (Feldman and Ng,
قا
) .2007ويبدو أثر االتصاالت اإلدارية في المسار المهني
واضحا عند النظر ألبعاد االتصاالت اإلدارية المستخدمة في
الدراسة الحالية ( .)Penley and Hawkins, 1985حيث تدور
تلك األبعاد حول المعلومات التي يحصل عليها الموظف من
مشرفه أو مديره المباشر فيما يتعلق بمهامه ووظيفته ومستوى
أدائه واالستجابة لكل ما يثيره الموظف حول عمله .إن من
شأن تلك المعلومات التي يوفرها االتصال أن تساهم في زيادة
وعي وادراك الفرد لعمله ومهامه واهتماماته وفرص التقدم
الوظيفي المتاحة أمامه.
رابعاً :قطاع التأمين في األردن:
تعتبر شركات التأمين شركات تجارية تهدف إلى تحقيق
الربح من خالل األموال الناتجة من تجميع األقساط من المؤمن
لهم واستثمارها من أجل توفير األموال الالزمة التي تدفع على
شكل تعويضات للمؤمن لهم أو المستفيدين عند وقوع المخاطر
للمؤمن ضدها ( .)www.joif.orgبدأ نشاط التأمين في األردن
مبك ار منذ أربعينيات القرن الماضي بالرغم من صغر حجم
السوق في ذلك التاريخ .وقد تبع تلك البداية نمو بطيء في
عدد الشركات التي دخلت حقل التأمين خالل فترة الخمسينات
وزيادة في عددها خالل فترة الستينات من القرن الماضي.
واستمر حال قطاع التأمينات في األردن على حاله منذ
السبعينات حتى منتصف الثمانينات وبلغ عدد الشركات ()24
شركة محلية و( )01فروع لشركات أجنبية .وبسبب الركود
االقتصادي والمنافسة العشوائية تعرضت العديد من شركات
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التأمين إلى خسائر كبيرة األمر الذي أدى إلى تخفيض عددها
إلى ( )03شركة تأمين محلية وشركة تأمين أجنبية واحدة .وبلغ
عدد تلك الشركات في عام ( )2103ما مجموعه ( )22شركة
في سوق صغير مما يدل على المنافسة في قطاع التأمين في
األردن (.)www.joif.org
يساهم قطاع التأمين في األردن بما مقداره  % 2109من
الناتج المحلي اإلجمالي .ويبلغ عدد العاملين فيه ()2221
عامال موزعين على الكوادر الفنية واإلدارية والكوادر اإلنتاجية.
ويتولى إدارة وتنظيم هذا القطاع االتحاد األردني لشركات
التأمين والذي يهدف إلى النهوض بالعمل التأميني واالرتقاء به
والتنسيق مع الجهات المحلية واألجنبية ذات العالقة بقطاع
التأمين ووضع أسس وطرق تبادل المعلومات والخبرات
والبيانات بين شركات التأمين (.)www.joif.org
الدراسات السابقة:
أوالً :الدراسات العربية:
دراسة الرواشدة ( )2104وقد هدفت إلى معرفة أثر
ممارسات إدارة الموارد البشرية في اتجاهات العاملين نحو
برامج التطوير للمسار المهني للعاملين في قطاع البنوك في
األردن .وقد شملت عينة الدراسة  021مدي ار يعملون في
اإلدارات العامة في البنوك التجارية في األردن .وقد توصلت
الدراسة إلى وجود عالقة لممارسات إدارة الموارد البشرية
المتمثلة في التخطيط للموارد البشرية والتوظيف واالختيار
وتحليل الوظائف وتقييم األداء في المسار المهني .وأوصت
الدراسة ضرورة ربط برامج التطوير للعاملين (المسار المهني)
بممارسات وأنظمة الموارد البشرية المتبعة في البنوك التجارية
في األردن.
دراسة البلوشي والطراونة ( )2101والتي هدفت إلى معرفة
أثر ممارسات إدارة الموارد البشرية في المسار الوظيفي
للعاملين في و ازرة المالية في األردن .وقد ضمت عينة الدراسة
( )402موظفا .وقد بينت نتائج الدراسة وجود أثر إيجابي ذي
داللة إحصائية لممارسات إدارة الموارد البشرية المتمثلة في
التدريب والتطوير للعاملين ونقل الموظفين وتقييم األداء
والمكافأة على األداء في المسار الوظيفي للعاملين في الو ازرة.
وأوصت الدراسة باالهتمام بالمسار الوظيفي من خالل توفير
فرص التطور والتقدم المهني للموظفين من خالل إشراكهم
بدورات تدريبية وتحسين أنظمة الحوافز وتوفير أسس موضوعية
لقياس وتقييم األداء.
دراسة (مصلح )2118 ،التي بحثت أثر نظام االتصاالت
اإلدارية في األداء من وجهة نظر الموظفين اإلداريين

والمشرفين األكاديميين في جامعة القدس المفتوحة في
محافظات الشمال في فلسطين .هدفت الدراسة إلى تحليل أثر
االتصاالت اإلدارية في األداء للعاملين في جامعة القدس
المفتوحة في محافظات الشمال .وقد ضمت الدراسة ()029
موظفا ومشرفا أكاديميا .لقد توصلت الدراسة إلى أن هناك أث ار
إيجابيا لنظام االتصاالت اإلدارية في جامعة القدس المفتوحة
في األداء .كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروقات
ذات داللة إحصائية ألثر نظام االتصاالت اإلدارية في األداء
تبعا للمتغيرات الديموغرافية للموظفين المشمولين في الدراسة.
دراسة (ابوكريم وطناش )2119 ،التي بحثت فاعلية
االتصال اإلداري لدى القيادات األكاديمية في الجامعات
األردنية الرسمية .وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على درجة
فاعلية االتصال اإلداري لدى القيادات األكاديمية في الجامعات
الرسمية األردنية .وقد ضمت الدراسة ( )412قياديا .وقد بينت
نتائج الدراسة وجود درجة متوسطة في فاعلية االتصال اإلداري
لدى القيادات األكاديمية في مجاالته المختلفة (انفتاح ووضوح
االتصال ،ومصداقية وحجم المعلومات ،واختيار وسيلة
االتصال) .وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات
داللة إحصائية في تقدير فاعلية االتصال اإلداري لدى القيادات
األكاديمية تعزى لكلياتهم األكاديمية ولمستوياتهم اإلدارية .بينما
لم توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لجنسهم وللجامعة
التي تخرجوا منها.
دراسة القطاونة ( )2112وهدفت إلى الكشف عن أثر كل
من العوامل التنظيمية (الثقافة التنظيمية ،والهيكل التنظيمي،
وسياسات الموارد البشرية) والعوامل الفردية (الجنس ،والعمر،
والمستوى التعليمي) للمسار المهني في السلوك اإلبداعي لدى
العاملين في قطاع المصارف التجارية في األردن .وشملت
عينة الدراسة  311موظفا إداريا عامال في تلك المصارف.
وتوصلت الدراسة إلى أن العوامل التنظيمية والفردية للمسار
المهني تؤثر في السلوك اإلبداعي للعاملين في المصارف.
وأوصت الدراسة بضرورة إتاحة الفرص الوظيفية والتطويرية
للعاملين التي تتالءم مع أهدافهم وقدراتهم الشخصية وبما
يتناسب مع األهداف التنظيمية .وأن تعمل المصارف المبحوثة
على ربط الترقية والتقدم الوظيفي بالسلوك اإلبداعي واإلنجاز
وليس بسنوات الخدمة كأساس للتقدم الوظيفي.
ثانياً :الدراسات األجنبية:
دراسة قام بها ( )Zur and Walega, 2015وتناولت أثر
االتصاالت اإلدارية الداخلية على الريادة في المنظمة .وقد
هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على دور االتصاالت اإلدارية
في المنظمة على مستوى الريادة داخل المنظمة ،وقد شملت
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الدراسة  23شركة من أفضل الشركات في بولندا .،وقد تميزت
تلك الشركات بكبر حجمها وتميزها على مستوى الربحية والنمو
خالل العامين األخيرين لها .وقد تم االعتماد على المدراء في
اإلدارة الوسطى لتلك الشركات في تعبئة أداة الدراسة وهي
االستبانة .وقد بينت نتائج الدراسة وجود عالقة إيجابية بين
االتصاالت اإلدارية ومستوى الريادة في الشركات البولندية
المشمولة في الدراسة .كما أثبتت النتائج أن حجم االتصاالت
اإلدارية لعب دو ار أكبر من أنواع االتصاالت في رفع مستوى
الريادية في تلك الشركات .وقد أوصت الدراسة ضرورة االعتماد
على االتصاالت المفتوحة داخل الشركات لزيادة مستوى
الريادة.
دراسة قام بها ( )Mazzei, 2014وبحثت أثر استراتيجيات
االتصاالت الداخلية في المنظمة على تمكين الموظفين في
الواليات المتحدة األمريكية وايطاليا .وقد هدفت الدراسة إلى
معرفة عالقة االتصاالت الداخلية على تحفيز الموظفين للقيام
بدور إيجابي في االتصاالت اإلدارية لتكوين صورة إيجابية عن
الشركة وبالتالي خلق ميزة تنافسية .وقد ضمت الدراسة 01
شركات أمريكية و 02شركة إيطالية .وقد بينت النتائج أن
استراتيجيات االتصاالت الداخلية قد ساهمت في جعل
اتصاالت الموظفين فعالة في الشركات المبحوثة .وقد أوصت
الدراسة بضرورة أن تكون اتصاالت المدراء موجهة نحو
المرؤوسين والمدراء في اإلدارة الدنيا وأن تؤدي تلك االتصاالت
إلى جعل العمليات اإلدارية في الشركات ذات معنى وأهمية
لدى الموظفين وأن تهدف تلك االتصاالت الداخلية إلى بناء
اتصاالت إدارية ذات جودة في تلك الشركات.
دراسة قام بها ( )Dasgupta et al., 2013التي تناولت أثر
نمط االتصاالت اإلدارية على سلوك واتجاهات العاملين في
الهند .وقد هدفت الدراسة إلى معرفة أنماط االتصاالت اإلدارية
المرتبطة بنمط القيادة المتساهلة والمتسلطة واإلنسانية لدى
المدراء وأثرها في الوالء التنظيمي والغياب واألداء .وقد شملت
الدراسة ( )311عامال في ( )01شركات في الهند .وقد
توصلت الدراسة إلى أن نمط االتصاالت المرتبطة بالقيادة
اإلنسانية أثَّر بشكل إيجابي على إدراك العامل للدعم التنظيمي
المرتبط بالمنظمة التي يعمل بها والمشرف عليه .وقد أدى ذلك
إلى الرضا عن نمط االتصاالت الذي أدى بدوره إلى ارتفاع
مستوى أداء العاملين وارتفاع مستوى الوالء التنظيمي لهم
وانخفاض مستوى الغياب .وقد أوصت الدراسة بتصميم برامج
تدريبية للمدراء والمشرفين لتدعيم نمط القيادة اإلنسانية من أجل
تحسين اتجاهات وسلوك العاملين في تلك المنظمات.
دراسة قام بها ()Koekemoer and Visagie, 2013

التيحاولت استكشاف دور كل من المنظمة والموظف في تحقيق
النجاح في الوظيفة .وقد شملت الدراسة  23مدي ار في شركتين
ماليتين دوليتين في جنوب إفريقيا .وقد بينت الدراسة التي
اتبعت المنهج النوعي واستخدمت فيها المقابالت شبه المهيكلة
أن المنظمة التي توفر الوظائف التي تتميز بالتحدي مع توفر
فرص الترقية تحسن من النجاح الوظيفي لموظفيها .كما بينت
الدراسة أن الموظف الذي ينجح في بناء عالقات شخصية
متينة داخل المنظمة ويفي بمتطلبات التقدم الوظيفي غالبا ما
يكون ناجحا في وظيفته .وبالتالي فإن المسؤولية متبادلة بين
الموظف والمنظمة للنجاح والتقدم الوظيفي .وأوصت الدراسة
بأن تقوم المنظمة بعمل نقاشات ولقاءات حول الوظائف
والتخطيط لها وخلق المواءمة بين الوظيفة والفرد الذي يؤديها
والموازنة بين متطلبات العمل والوظيفة.
دراسة ( )García-Morales et al, 2011التي هدفت إلى
تحليل أثر االتصاالت الداخلية على التقدم التكنولوجي والتعلم
التنظيمي واإلبداع التنظيمي في قطاع الصيدلة .وقد ضمت
الدراسة ( )023منظمة تعمل في قطاع الصيدلة في أوروبا
والواليات المتحدة األمريكية .وقد اظهرت نتائج الدراسة أن
االتصاالت الداخلية تؤثر بشكل إيجابي على كل من التقدم
التكنولوجي والتعلم التنظيمي واإلبداع التنظيمي .وكان التأثير
الكلي (التأثير المباشر وغير المباشر) لالتصاالت الداخلية
أكبر على اإلبداع التنظيمي مقارنة مع ذلك األثر الذي تركته
تلك االتصاالت على المتغيرات األخرى .كما بينت نتائج
الدراسة أن التعلم التنظيمي أثَّر إيجابا على اإلبداع التنظيمي.
وقد أوصت الدراسة بأن تطور منظمات قطاع الصيدلة يتطلب
نظاما فعاال من االتصاالت الداخلية التي تحفز األفراد العاملين
فيها على االنخراط في العملية اإلبداعية والتغلب على العقبات
التي تمنعهم من اإلبداع.
دراسة قام بها ( )Linke and Ansgar, 2011وتناولت
االتصاالت الداخلية وثقافة اإلبداع وتطوير إطار إلدارة
التغيير .وقد هدفت الدراسة إلى إيجاد إطار إلدارة التغيير
لتطبيق ثقافة إبداعية من خالل وسائل االتصال الداخلي .وقد
استخدمت الدراسة األسلوبين النوعي من خالل المقابالت
والكمي باالعتماد على االستبانة في إحدى المنظمات الدوائية.
وقد أثبتت الدراسة التي شملت ( )331عامال استجابوا
لالستبانة أن المنظمة المبحوثة تستخدم مختلف أنواع
االتصاالت الداخلية في كل مرحلة من مراحل العملية اإلبداعية
(الوعي والفهم والقبول والتنفيذ) .كما وأظهرت الدراسة وجود أثر
لمختلف طرق االتصال في تطوير اإلبداع في كل مراحله ،مما
يوضح أهمية االتصاالت في خلق ثقافة اإلبداع في المنظمة.
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وقد أوصت الدراسة بضرورة اهتمام المدراء باالتصاالت لمزيد
من اإلبداع في أي منظمة.
دراسة قام بها ( )Griffith et al., 2009وتناولت العالقة بين
التفكير السلبي للفرد حول وظيفته ومستوى االرتباك والقلق في
االتصاالت لديه .وهدفت إلى معرفة العالقة بين أربعة أبعاد
تمثل القلق الفردي نحو االتصاالت من جهة وهي النقاشات
الجماعية والمشاركة في االجتماعات والمحادثات الثنائية
والمحادثات العامة وبين التفكير السلبي للفرد حول وظيفته
والمتمثلة باالرتباك في صناعة الق اررات المتعلقة بالوظيفة
واالرتباك في االلتزام بالق اررات التي يتخذها حول وظيفته،
والصراع الخارجي الذي يحدث نتيجة عدم قدرة الفرد على
الموازنة بين تصوره لوظيفته وبين ما يطرحه األفراد المهمين
بالنسبة له حول تلك الوظيفة .وقد شملت الدراسة ( )032طالبا
منخرطين في مادة تدريسية عن الوظيفة في إحدى الجامعات
األمريكية .وتوصلت الدراسة إلى أن األفراد الذين يعانون من
مستوى متوسط ومرتفع من القلق المرتبط في االتصاالت لديهم
مستوى ٍ
عال من االرتباك في صناعة الق اررات حول وظائفهم
وااللتزام بتلك الق اررات ،ومستوى صراع خارجي ٍ
عال بين ما
يدركونه حول وظائفهم وما يعرضه اآلخرون حولها .وأوصت
الدراسة بضرورة توفير خبراء ومستشارين ومشرفين أكاديميين
إلرشاد الطلبة لتحسين إدراكهم لوظائفهم وعقد لقاءات معهم
لتحسين مستوى االتصال لديهم بما ينعكس إيجابا على
اختيارهم لوظائفهم المستقبلية.
ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
يتضح من الدراسات السابقة في البيئة العربية أن بعضها
ركز على التعَّرف على واقع االتصاالت اإلدارية (ابو كريم
وطناش )2119 ،أو على ربط االتصاالت اإلدارية باألداء
(مصلح .)2118 ،وفيما يتعلق بالدراسات التي تناولت المسار
المهني (الوظيفي) فبعضها ربطه بممارسات الموارد البشرية
(الرواشدة ،2104 ،والبلوشي والطراونة )2101 ،أو بعوامل
فردية وتنظيمية (القطاونة .)2112 ،ولذلك تعد هذه الدراسة من
أوائل الدراسات العربية التي تربط بين االتصاالت اإلدارية
والمسار المهني مما يشكل إضافة علمية للمكتبة العربية.
ويتضح من مراجعة الدراسات في البيئة األجنبية أنها ركزت
على ربط االتصاالت اإلدارية بمتغيرات تنظيمية كالريادة
واالتجاهات والسلوك واإلبداع ;(Zur and Walega, 2015
Mazzei, 2014; Dasgupta et al., 2013; García-Morales et

) .al, 2011وقلة من الدراسات األجنبية ربطت االتصاالت
اإلدارية بالمسار المهني وبالوظيفة بشكل عام
) .(Koekemoerand Visagie, 2013; Griffin2t al., 2009ولذلك

تشكل هذه الدراسة إضافة إلى الدراسات السابقة وتبني عليها.
وهناك ميزة أخرى لهذه الدراسة تتعلق بأبعاد االتصاالت
اإلدارية المستخدمة والتي لم تستخدم سابقا في البيئة العربية
(اتصاالت المهمة والوظيفة واألداء واالتصاالت الشخصية
واالستجابة لالتصال) حيث تدور حول الوظيفة ومتطلبات
النجاح والتقدم فيها.
منهجية الدراسة:
اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،حيث تم
بناء اإلطار النظري للدراسة من المصادر الثانوية من خالل
الرجوع إلى الدراسات السابقة واألدب النظري المنشور .كما تم
تطوير استبانة لجمع البيانات من عينة الدراسة كمصادر أولية
من أجل معرفة أثر االتصاالت اإلدارية في المسار المهني
للعاملين في شركات التأمين في األردن.
أوالً :مجتمع الدراسة وعينتها:
يشمل مجتمع الدراسة الحالية كافة العاملين في المراكز
الرئيسة لمجموع ( )8شركات تأمين في األردن وافقت على
االشتراك في الدراسة من أصل ( )22شركة تعمل في قطاع
التأمين في األردن (.)www.joif.orgوقد تم اختيار قطاع
التأمين كون الشركات فيه تعمل في بيئة تنظيمية تتميز
بتنافسية عالية ( )www.joif.orgمما يساهم في إبراز أهمية
االتصاالت اإلدارية والمسار المهني في تطوير أدائها وهي
المتغيرات التي ترتكز عليها هذه الدراسة .وقد بلغ عدد العاملين
في الشركات التي وافقت على االشتراك في الدراسة ما يقارب
( )0121عامال وفقا لدوائر إدارة الموارد البشرية والعالقات
العامة فيها .وقد تم استخدام أسلوب العينة العشوائية البسيطة
في اختيار عينة الدراسة .وقد تحدد حجم عينة الدراسة بناء
على مدى تعاون المنظمات المشمولة في الدراسة بتحديد عدد
االستبانات المطلوب توزيعها ،حيث تراوحت أعداد االستبانات
الموزعة بين ( )42إلى ( )21استبانة .وقد تم توزيع االستبانات
على عينة الدراسة من خالل موظفي دوائر العالقات العامة أو
موظفي إدارة الموارد البشرية .حيث تم توزيع ( )420استبانة
بشكل عشوائي على العاملين في المنظمات المشاركة في هذه
الدراسة .تم استرداد ( )239استبانة ،وتبين أن ( )00منها غير
صالحة ألغراض التحليل اإلحصائي لوجودها فارغة أو لوجود
نقص كبير في البيانات ،وبذلك بلغ عدد االستبانات التي
خضعت للدراسة ( )243استبانة شكلت ما نسبته ()%2222
من مجتمع الدراسة.
ثانياً :أداة الدراسة:
اعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة
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األولية من األفراد العاملين .وقد تم قياس االتصاالت اإلدارية
باالعتماد على األداة التي طورها Penley and Hawkins,
) ،)1985وشملت تلك االداة ( )08فقرة لقياس خمسة أبعاد
لالتصاالت اإلدارية وهي اتصاالت المهمة ()3
فقرات،واتصاالت األداء ( )4فقرات ،واتصاالت الوظيفة ()2
فقرات واالستجابة لالتصال ( )3فقرات ،واالتصاالت الشخصية
( )4فقرات .وفيما يتعلق بالمسار المهني فقد تم قياسه
باالعتماد على األداة التي طورها (الفهداوي )2112 ،وتكونت
تلك األداة من ( )09فقرة لقياس أربعة أبعاد للمسار المهني هي
التأهيل المهني ( )2فقرات ،واإلبداع ( )4فقرات ،واالستقاللية
( )2فقرات ،واألمن الوظيفي ( )2فقرات.
صدق األداة:
قام الباحث باختبار الصدق الظاهري ألداة الدراسة ومدى
عكس متغيرات الدراسة وفقراتها في االستبانة ألهداف وتساؤالت
الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من أعضاء هيئة
التدريس المتخصصين في الجامعات األردنية وعدد من
المشرفين العاملين في شركات التأمين في األردن ،حيث تم أخذ
مالحظاتهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بصياغة بعض فقرات
االستبانة لتالئم مجتمع الدراسة الحالية.

ثبات أداة الدراسة:
للتأكد من ثبات أداة الدراسة تم استخدام اختبار كرونباك
الفا ((Cronbach’salphaوتبين النتائج الواردة في الجدول ()0
معامالت الثبات الخاصة بكل بعد من أبعاد الدراسة .بلغت
قيمة كرونباك الفا لبعد االتصاالت الكلي ( )1291ولبعد المسار
المهني الكلي ( .)1232كما بلغت قيمة كرونباك الفا لألبعاد
الفرعية لمتغير االتصاالت اإلدارية كالتالي :بعد اتصاالت
المهمة ( ،)1222واتصاالت األداء ( ،)1229واتصاالت
الوظيفة ( ،)1230واالستجابة لالتصال ( ،)1232واالتصاالت
الشخصية ( ،)1223وألبعاد المسار المهني الفرعية كالتالي :بعد
التأهيل المهني ( ،)1292واإلبداع ( ،)1233واالستقاللية
( ،)1232واألمن الوظيفي ( ،)1293وهذه القيم تشير إلى أن
أداة الدراسة تمتاز بدرجة مقبولة من الثبات (.)Pallant, 2003
نتائج التحليل االحصائي:
أوالً :وصف خصائص عينة الدراسة الديموغرافية:
يتناول هذا الجزء وصفا للخصائص الديمغرافية لعينة
الدراسة وهي :جنس الموظف ،والعمر ،والمؤهل العلمي والخبرة
الكلية ،والمركز الوظيفي .والجدول ( )2يبين تلك الخصائص.

الجدول ()1

معامل كرونباك الفا ) (Cronbach’s alphaلقياس ثبات أداة الدراسة
معامل الثبات )(Cronbach’s alpha
عدد الفقرات
المتغير
1222
3
اتصاالت المهمة
1229
4
اتصاالت األداء
1230
2
اتصاالت الوظيفة
1232
3
االستجابة لالتصال
1223
4
االتصاالت الشخصية
1291
08
االتصاالت اإلدارية كمتغير كلي
1292
2
التأهيل المهني
1233
4
اإلبداع
1232
2
االستقاللية
1293
2
األمن الوظيفي
1232
09
المسار المهني كمتغير كلي

-933-

بندر كريم أبوتايه

أثر االتصاالت اإلدارية....

المتغير
الجنس
العمر

المؤهل العلمي

الخبرة الوظيفية

المركز الوظيفي

الجدول ()2
وصف خصائص عينة الدراسة
العدد
فئات المتغير
023
ذكر
34
أنثى
22
 22سنة فأقل
010
 42-22سنة
38
 32-42سنة
20
أكثر من  32سنة
29
الثانوية /دبلوم
022
بكالوريوس
04
دراسات عليا
013
 2سنوات فأقل
22
 01-2سنوات
23
 02-00سنة
33
أكثر من  02سنة
03
مدير
48
رئيس قسم
090
مرؤوس

يبين الجدول ( )2أن عدد الذكور في عينة الدراسة بلغ
( )023عامال مشكال ما نسبته ( ،)%2812في حين أن عدد
اإلناث بلغ ( )34أي ما نسبته ( )%4119من العدد الكلي
ألفراد العينة.وهذه النسبة تعكس النسبة الطبيعية لمساهمة
الذكور في القوى العاملة في األردن والتي تتجاوز  .%91وفيما
يتعلق بالفئات العمرية لعينة الدراسة ،فقد كانت غالبية أفراد
العينة هي من فئة الشباب ،حيث بلغت نسبة من تقل أعمارهم
عن  42سنة ( .)% 3113أما من تزيد أعمارهم عن ( )42سنة
فقد بلغ عددهم ( )31مستجيبا أي ما نسبته ( )%2812من
العدد الكلي للعينة .والمالحظ هنا أن غالبية أفراد العينة هي
من فئة الشباب مما يعكس الطبيعة الديموغرافية للسكان في
األردن الذي يشكل الشباب الغالبية العظمى فيه .كما تدل
النتائج الواردة في الجدول ( )2أن هناك ( )04مستجيبا ضمن
فئة من يحمل مؤهال علميا عاليا (ماجستير أو دكتوراه)
مشكلين ما نسبته ( )% 212من أفراد العينة .وتلك نسبة متدنية
تدل على ضعف إقبال أصحاب المؤهالت العلمية العالية
للعمل لدى شركات التأمين في األردن .وقد بلغ عدد من
يحملون مؤهالت علمية أقل من درجة البكالوريوس وتحديدا
الثانوية العامة والدبلوم ( )29فردا وهو ما نسبته  %2913من
العدد الكلي ألفراد العينة مما يدل على توافر الوظائف الفنية

النسبة المئوية
%2812
%4119
%2319
%3212
% 2113
% 918
%2913
%2219
%212
%3210
%2212
%0110
%0912
%312
%0212
%3213

التي ال تحتاج مؤهالت علمية عالية في شركات التأمين في
األردن .أما حملة درجة البكالوريوس فقد شكلوا غالبية عينة
الدراسة وبلغ عددهم ( )022فردا أي ما نسبته (،)% 2219
ويعكس هذا االرتفاع توفر خريجي الجامعات األردنية من حملة
شهادة البكالوريوس أمام سوق العمل ومنها شركات التأمين.
وفيما يتعلق بالخبرة الوظيفية فقد كانت غالبية خبرة أفراد
العينة ( 2سنوات فأقل) حيث بلغ عددهم ( )013مستجيبا بما
نسبته ( )%3210من العدد الكلي ألفراد العينة .وقد بلغ عدد
الذين تبلغ خبرتهم الوظيفية بين ( )01-2سنوات ()22
مستجيبا شكلوا ما نسبته (، )%2212وقد بلغ من كانت خبرتهم
( )02-00سنة ( )23مستجيبا شكلوا ما نسبته ( )%0110من
العدد الكلي ألفراد العينة .أما من كانت خبرتهم أكثر من ()02
سنة فقد شكلوا ما نسبته ( .)%%0912وقد يعود سبب ارتفاع
نسبة من تقل خبرتهم عن  2سنوات مقارنة مع ذوي الخبرات
األكبر إلى ارتفاع معدل دوران العمل في شركات التأمين في
األردن أو إلى تفضيل تلك الشركات االعتماد على الشباب
لضخ دماء جديدة تساهم في تطوير أداء تلك الشركات.
وفيما يتعلق بالمركز الوظيفي فقد كانت الغالبية العظمى
من أفراد العينة مرؤوسين حيث بلغ عددهم ( )090مرؤوسا بما
نسبته ( )%3213من العدد الكلي ألفراد العينة .وقد بلغ عدد
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المدراء ( )03مستجيبا شكلوا ما نسبته ( .)%312وقد بلغ عدد
رؤساء األقسام ( )48مشكلين ما نسبته ( )%0212من عدد
أفراد العينة .ويعتبر هذا التمثيل في عدد المرؤوسين إلى عدد
المدراء ورؤساء األقسام مقبوال على اعتبار أن عدد المرؤوسين
في أية منظمة أكبر من عدد المدراء ورؤساء األقسام.
ثانياً :وصف متغيرات الدراسة:
مستوى أبعاد االتصاالت الدارية:
لتحقيق هدف الدراسة األول المتعلق بالتعرف على مستوى
االتصاالت اإلدارية في شركات التأمين في األردن تم استخدام
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري .وقد جاء بعد اتصاالت
المهمة في المرتبة األولى بوسط حسابي مرتفع بلغ ()4180
وانحراف معياري ( .)1122وهذا يدل على أن المدير أو
المشرف المباشر على الموظف يزوده بالمعلومات الضرورية
المطلوبة للعمل ووصف التغيرات في مكان العمل وبيان
السياسات المتبعة في أداء المهمة وكيفية أدائها ومناقشة
العقبات التي تعترض مهام الموظف ومعالجتها .وجاء بعد
اتصاالت الوظيفة في المرتبة الثانية بوسط حسابي مرتفع بلغ
( )4132وانحراف معياري ( ،)1129مما يبرهن على قيام
المشرف على الموظف بمراجعة الفرص واالحتياجات التدريبية
مع المرؤوسين وتزويدهم بنصائح وارشادات تساعدهم في التقدم
في مساراتهم المهنية .وجاء بعد اتصاالت األداء بالمرتبة الثالثة
بوسط حسابي مرتفع بلغ ( )4132وانحراف معياري (،)1191
مما يشير إلى مدى قيام المشرفين بتوفير معلومات كافية
للمرؤوسين عن أدائهم ومتطلباته وكيفية الوصول لنوعية األداء
المطلوبة .وجاء بعد االستجابة لالتصال بالمرتبة الرابعة بوسط

حسابي مرتفع بلغ ( )4122وانحراف معياري ( ،)1131مما يدل
على استماع المشرفين إلى المرؤوسين واستعدادهم لالستجابة
للقضايا المثارة من قبلهم .وجاء بعد االتصاالت الشخصية
بالمرتبة الخامسة واألخيرة وبوسط حسابي متوسط بلغ ()4149
وانحراف معياري ( ،)1182مما يشير إلى درجة متوسطة لقيام
المشرفين على الموظفين بمناقشة األمور العائلية وتلك غير
المرتبطة بالعمل مع الموظف في أثناء العمل في الشركة.
مستوى توافر أبعاد المسار المهني:
تدل النتائج الواردة في الجدول ( )3على توافر أبعاد المسار
المهني بدرجة مرتفعة لدى العاملين في شركات التأمين في
األردن .وقد جاء بعد اإلبداع في المرتبة األولى بوسط حسابي
مرتفع بلغ ( )4129وانحراف معياري ( ،)1131وهذا يعني قيام
الفرد بإيجاد وتطوير أفكار جديدة وريادية وأساليب خالقة في
الشركة التي يعمل بها .وجاء بعد االستقاللية في المرتبة الثانية
بوسط حسابي مرتفع بلغ ( )4122وانحراف معياري (،)1122
وهذا يعني وجود الخصوصية والتمكين للفرد في الشركة
وممارسة عمله بحرية دون قيود في وظيفته .وجاء بعد األمن
الوظيفي في المرتبة الثالثة بوسط حسابي مرتفع بلغ ()4123
وانحراف معياري ( ،)1122وهذا يعني شعور العاملين
باالطمئنان على حقوقهم الوظيفية والمستقبلية مما يمكنهم من
االستمرار في وظيفتهم دون خوف .وجاء بعد التأهيل المهني
في المرتبة الرابعة واألخيرة بوسط حسابي متوسط بلغ ()4124
وانحراف معياري ( ،)1122وهذا يعني توافر المؤهالت الوظيفية
والعلمية والتقنية للفرد بدرجة متوسطة والتي تمكنه من
االستمرار في عمله وتحمل المسؤوليات في الشركة.

الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد االتصاالت الدارية
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
المتغيرات
1122
4180
اتصاالت المهمة
1131
4132
اتصاالت األداء
1129
4132
اتصاالت الوظيفة
1191
4122
االستجابة لالتصال
1182
4149
االتصاالت الشخصية
الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المسار المهني

المتغيرات
التأهيل المهني
اإلبداع
االستقاللية
األمن الوظيفي

المتوسط الحسابي
4124
4129
4122
4123
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أثر االتصاالت اإلدارية....

ثالثاً :اختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة" Ho1 :ال يوجد أثر إيجابي ذو داللة
إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αلالتصاالت اإلدارية في
المسار المهني للعاملين في شركات التأمين في األردن".
فسرت ما مقداره
يبين لنا الجدول ( )2أن االتصاالت اإلدارية ّ
( )%38من التباين في المسار المهني ،كما بلغ معامل االرتباط
( ،)11312في حين أن قيمة ( )Fبلغت ( )2402282وبمستوى
داللة ( )11111وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد (≥.)1112 α
كذلك بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )022222وبمستوى داللة
( )11111وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد (≥ ،)1112 αوهذا
يدل على أن قيم ( )Fو( )Tدالة إحصائيا ،وبناء عليه فإننا نرفض
الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود أثر
إيجابي ذي داللة إحصائية لالتصاالت اإلدارية في المسار
الوظيفي .وهذا يعني أن توافر االتصاالت اإلدارية في شركات
التأمين في األردن يساهم في تحسين المسار المهني للعاملين.

ولمقارنة ومعرفة مقدار األثر اإليجابي لكل بعد من أبعاد
االتصاالت اإلدارية في المسار المهني فقد تم استخدام اختبار
االنحدار المتعدد .وتدل النتائج الواردة في الجدول ( )2إلى أن
المسار المهني يتأثر وبشكل دال إحصائيا بكل من اتصاالت
المهمة ( 31442=Tوبمستوى داللة إحصائية  )12111واتصاالت
األداء ( 31302 =Tوبمستوى داللة إحصائية  )12111واتصاالت
الوظيفة ( 21491 =Tوبمستوى داللة إحصائية  )12111واالستجابة
لالتصال ( 31442=Tوبمستوى داللة إحصائية  )12111ولم يتأثر
المسار المهني ببعد االستجابة لالتصال ( )11228=Tوبمستوى
داللة إحصائية  .)12241وتدل النتائج الواردة في الجدول ( )2أن
بعد اتصاالت األداء كان أكثر أبعاد االتصاالت اإلدارية أث ار في
المسار المهني ( )11432 = βتاله بعد اتصاالت الوظيفة (β
= )11288ثم بعد اتصاالت المهمة ( )11241 = βوأخي ار بعد
االتصاالت الشخصية (.)11022 = β

الجدول ()5
نتائج تحليل اختبار أثر المتغير المستقل (االتصاالت الدارية) في المتغير التابع (المسار المهني)
R
12312

R²
12382

قيمة F
2402282

 :Rمعامل االرتباط  :R² -معامل التحديد

قيمةT
022222

مستوى داللة F
12111

مستوى داللة T
12111

الجدول ()6
نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر أبعاد االتصاالت الدارية
(اتصاالت المهمة واتصاالت األداء واتصاالت الوظيفة واالستجابة لالتصال واالتصاالت الشخصية) في المسار المهني
المتغير المستقل ( -االتصاالت لدارية)
اتصاالت المهمة
اتصاالت األداء
اتصاالت الوظيفة
االستجابة لالتصال
االتصاالت الشخصية

المتغير التابع ( -المسار المهني)
β
11241
11432
11288
11148
11022
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31302
21491
11228
41002

مستوى الداللة)(Sig.
11111
11111
11111
11241
11112
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الفرضية الفرعية األولى" Ho1-1 :ال يوجد أثر إيجابي ذو
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αألبعاد االتصاالت
اإلدارية في التأهيل المهني للعاملين في شركات التأمين في
األردن".
فسرت ما
يبين لنا الجدول ( )3أن االتصاالت اإلدارية ّ
مقداره ( )%28من التباين في التأهيل المهني ،كما بلغ معامل
االرتباط ( ،)11330في حين أن قيمة ( )Fبلغت ()4322413
وبمستوى داللة ( )11111وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد
(≥ .)1112 αكذلك بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة ()092292
وبمستوى داللة ( )11111وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد
(≥ ،)1112 αوهذا يدل على أن قيم ( )Fو( )Tدالة إحصائيا،
وبناء عليه فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة
التي تنص على وجود أثر إيجابي ذي داللة إحصائية
لالتصاالت اإلدارية في التأهيل المهني .وهذا يعني أن توافر
االتصاالت اإلدارية في شركات التأمين في األردن يساهم في
تحسين التأهيل المهني.

ولمقارنة ومعرفة مقدار األثر اإليجابي لكل بعد من أبعاد
االتصاالت اإلدارية في التأهيل المهني فقد تم استخدام اختبار
االنحدار المتعدد .وتدل النتائج الواردة في الجدول ( )9إلى أن
التأهيل المهني يتأثر وبشكل دال إحصائيا بكل من اتصاالت
المهمة ( )41922=Tوبمستوى داللة إحصائية ()12111
واتصاالت األداء ( )31393 =Tوبمستوى داللة إحصائية
( )12111واتصاالت الوظيفة ( )31434 =Tوبمستوى داللة
إحصائية ( )12111واالستجابة لالتصال ()21324=T
وبمستوى داللة إحصائية ( )12102واالتصاالت الشخصية
( )21112=Tوبمستوى داللة إحصائية ( )12111وتدل النتائج
الواردة أن بعد اتصاالت األداء كان أكثر أبعاد االتصاالت
اإلدارية أث ار في التأهيل المهني ( )11430=βتاله بعد
اتصاالت الوظيفة ( )11231=βثم بعد االتصاالت الشخصية
( )11220=βثم بعد اتصاالت المهمة ( )11082=βوأخي ار ثم
بعد االستجابة لالتصال (.)11033=β

الجدول ()7
نتائج تحليل اختبار أثر المتغير المستقل (االتصاالت الدارية) في المتغير التابع (التأهيل المهني)
مستوى داللة T
قيمةT
مستوى داللة F
قيمة F
R²
R
12111
092292
12111
4322413 12284 12330
 :Rمعامل االرتباط
 :R²معامل التحديد
الجدول ()8
نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر أبعاد االتصاالت الدارية
(اتصاالت المهمة واتصاالت األداء واتصاالت الوظيفة واالستجابة لالتصال واالتصاالت الشخصية) في التأهيل المهني
المتغير التابع (التأهيل المهني)
المتغير المستقل (االتصاالت الدارية)
مستوى الداللة)(Sig.
T
β
11111
41922
11082
اتصاالت المهمة
11111
31393
11430
اتصاالت األداء
11111
31434
11231
اتصاالت الوظيفة
11102
21324
11033
االستجابة لالتصال
11111
21112
11220
االتصاالت الشخصية

 :Rمعامل االرتباط
 :R²معامل التحديد

الجدول ()9
نتائج تحليل اختبار أثر المتغير المستقل (االتصاالت الدارية) في المتغير التابع (البداع)
مستوى داللة T
قيمةT
مستوى داللة F
قيمة F
R²
R
12111
92133
12111
232312 12204
12322
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()11232=Tوبمستوى داللة إحصائية .)12394
ولمعرفة أي أبعاد االتصاالت اإلدارية أكبر تأثي ار في
اإلبداع للعاملين فقد تم االعتماد على قيم ( )βالواردة في
الجدول ( .)8وقد بينت النتائج أن بعد اتصاالت الوظيفة
( )11343=βكان أكثر أبعاد االتصاالت اإلدارية أث ار في
اإلبداع ،ثم تاله بعد اتصاالت األداء ( ،)11221=βوجاء بعد
اتصاالت المهمة ( )11240=βفي المرتبة الثالثة واألخيرة من
حيث التأثير في اإلبداع المهني.
الفرضية الفرعية الثالثة" Ho1-3 :ال يوجد أثر إيجابي ذو
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αألبعاد االتصاالت
اإلدارية في االستقاللية للعاملين في شركات التأمين في
األردن".
فسرت ما
يبين لنا الجدول ( )00أن االتصاالت اإلدارية ّ
مقداره ( )%32من التباين في االستقاللية كما بلغ معامل
االرتباط ( ،)12293في حين أن قيمة ( )Fبلغت ()2122302
وبمستوى داللة ( )11111وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد
(≥ .)1112 αكذلك بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة ()032434
وبمستوى داللة ( )11111وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد
(≥ ،)1112 αوهذا يدل على أن قيم ( )Fو( )Tدالة إحصائيا،
وبناء عليه فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة
التي تنص على وجود أثر إيجابي ذي داللة إحصائية
لالتصاالت اإلدارية في االستقاللية .وهذا يعني أن توافر
االتصاالت اإلدارية في شركات التأمين في األردن يساهم في
تعزيز االستقاللية في المهنة.

الفرضية الفرعية الثانية" Ho1-2 :ال يوجد أثر إيجابي ذو
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αألبعاد االتصاالت
اإلدارية في اإلبداع للعاملين في شركات التأمين في األردن".
فسرت ما
يبين لنا الجدول ( )8أن االتصاالت اإلدارية ّ
مقداره ( )%20من التباين في اإلبداع كما بلغ معامل االرتباط
( ،)12322في حين أن قيمة ( )Fبلغت ( )232312وبمستوى
داللة ( )11111وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد (≥α
 .)1112كذلك بلغت قيمة ( )Tالمحسوبة ( )92133وبمستوى
داللة ( )11111وهو أقل من مستوى الداللة المعتمد (≥α
 ،)1112وهذا يدل على أن قيم ( )Fو( )Tدالة إحصائيا ،وبناء
عليه فإننا نرفض الفرضية العدمية ونقبل الفرضية البديلة التي
تنص على وجود أثر إيجابي ذي داللة إحصائية لالتصاالت
اإلدارية في اإلبداع .وهذا يعني أن توافر االتصاالت اإلدارية
في شركات التأمين في األردن يساهم في تطوير اإلبداع
المهني.
ولمقارنة مقدار األثر اإليجابي لكل بعد من أبعاد
االتصاالت اإلدارية في اإلبداع فقد تم استخدام اختبار
االنحدار المتعدد .وتدل النتائج الواردة في الجدول ( )01إلى
أن اإلبداع يتأثر وبشكل دال إحصائيا بكل من اتصاالت
المهمة ( )41233=Tوبمستوى داللة إحصائية ()12111
واتصاالت األداء ( 31443 =Tوبمستوى داللة إحصائية
( )12111واتصاالت الوظيفة ( )31384=Tوبمستوى داللة
إحصائية ( .)12111فيما لم يتأثر بعد اإلبداع بشكل دال
إحصائيا ببعد االستجابة لالتصال ( )01023=Tوبمستوى داللة
الشخصية
االتصاالت
وبعد
()12222
إحصائية

الجدول ()11
نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر أبعاد االتصاالت الدارية
(اتصاالت المهمة واتصاالت األداء واتصاالت الوظيفة واالستجابة لالتصال واالتصاالت الشخصية) في البداع
المتغير المستقل (االتصاالت الدارية)
اتصاالت المهمة
اتصاالت األداء
اتصاالت الوظيفة
االستجابة لالتصال
االتصاالت الشخصية

المتغير التابع (البداع)

β

T

11240
11221
11343
11194
11103

41233
31443
31384
01023
11232
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الجدول ()11
نتائج تحليل اختبار أثر المتغير المستقل (االتصاالت الدارية) في المتغير التابع (االستقاللية)
مستوى داللة T
قيمةT
مستوى داللة F
قيمة F
R²
R
12111
032434
12111
2122302
12322 12293
 :Rمعامل االرتباط
 :R²معامل التحديد
الجدول ()12
نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر أبعاد االتصاالت الدارية
(اتصاالت المهمة واتصاالت األداء واتصاالت الوظيفة واالستجابة لالتصال واالتصاالت الشخصية) في االستقاللية
المتغير التابع (االستقاللية)
المتغير المستقل (االتصاالت الدارية)
مستوى الداللة)(Sig.
T
β
11111
41831
11222
اتصاالت المهمة
11111
31812
11229
اتصاالت األداء
11122
01141
11022
اتصاالت الوظيفة
11111
31292
11281
االستجابة لالتصال
11111
41230
11201
االتصاالت الشخصية

R

12132
 :Rمعامل االرتباط
 :R²معامل التحديد

الجدول ()13
نتائج تحليل اختبار أثر المتغير المستقل
(االتصاالت الدارية) في المتغير التابع (األمن الوظيفي)
قيمةT
مستوى داللة F
قيمة F
R²
02020
12233
02433
12112

ولمعرفة مقدار األثر اإليجابي لكل بعد من أبعاد
االتصاالت اإلدارية في االستقاللية فقد تم استخدام اختبار
االنحدار المتعدد .وتدل النتائج الواردة في الجدول ( )02أن
بعد االستقاللية يتأثر وبشكل دال إحصائيا بكل من اتصاالت
المهمة ( )41831=Tوبمستوى داللة إحصائية ()12111
واتصاالت األداء ( )31812 =Tوبمستوى داللة إحصائية
( )12111واتصاالت الوظيفة ( )01141=Tوبمستوى داللة
إحصائية  .)12122واالستجابة لالتصال ()31292=T
وبمستوى داللة إحصائية ( )12111وبعد االتصاالت الشخصية
( )41230=Tوبمستوى داللة إحصائية (.)12111
ولمعرفة أكثر أبعاد االتصاالت اإلدارية تأثي ار في بعد
االستقاللية تم االعتماد على قيم ( )βالواردة في الجدول (.)00
وقد بينت النتائج أن بعد االستجابة لالتصال كان أكثر أبعاد
االتصاالت اإلدارية أث ار في االستقاللية ( )11231=βثم بعد

مستوى داللة
12233

T

اتصاالت األداء ( )11229=βثم جاء بعد اتصاالت المهمة في
المرتبة الثالثة ( )11222=βثم بعد االتصاالت الشخصية
( ،)11201=βوأخي ار بعد اتصاالت الوظيفة (.)11022=β
الفرضية الفرعية الرابعة" Ho1-4 :ال يوجد أثر إيجابي ذو
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.05≤αألبعاد االتصاالت
اإلدارية في األمن الوظيفي للعاملين في شركات التأمين في
األردن".
يبين لنا الجدول ( )04أن االتصاالت اإلدارية لم تفسر إال
هامشا بسيطا مقداره ( )%112من التباين في األمن الوظيفي
كما بلغ معامل االرتباط ( ،)12132في حين أن قيمة ()F
بلغت ( )02433وبمستوى داللة ( )12233وهو أعلى من
مستوى الداللة المعتمد (≥ .)1112 αكذلك بلغت قيمة ()T
المحسوبة ( )02020وبمستوى داللة ( )12233وهو أعلى من
مستوى الداللة المعتمد (≥ ،)1112 αوهذا يدل على أن قيم ()F
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أثر االتصاالت اإلدارية....

و( )Tغير دالة إحصائيا ،وبناء عليه فإننا نقبل الفرضية
الفرعية العدمية الرابعة التي تنص على عدم وجود أثر إيجابي
ذي داللة إحصائية لالتصاالت اإلدارية في األمن الوظيفي.
وهذا يعني أن توافر االتصاالت اإلدارية في شركات التأمين
األردنية ال يساهم في تعزيز األمن الوظيفي.
مناقشة نتائج الدراسة:
بينت نتائج الدراسة أن تصورات العاملين نحو االتصاالت
ّ
اإلدارية جاءت إيجابية ومرتفعة ،مما يدل على توافر
االتصاالت اإلدارية بأبعادها المشمولة في الدراسة بشكل م ٍ
رض
وهي اتصاالت المهمة واتصاالت األداء واتصاالت الوظيفة
واالستجابة لالتصال واالتصاالت الشخصية .ويمكن إرجاع
السبب في ذلك إلى طبيعة عمل الموظفين في شركات التأمين
في األردن والتي ترتكز على التفاعالت الشخصية واإلقناع
والتفاوض .وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج العديد من
الدراسات السابقة .وأظهرت نتائج الدراسة تصورات إيجابية
ومرتفعة نحو المسار المهني ،مما يدل على اهتمام األفراد
العاملين وشركات التأمين بدور المسار المهني وأهميته في تلك
الشركات.
أما فيما يتعلق باختبار فرضيات الدراسة ،فقد أظهرت
النتائج وجود أثر إيجابي لالتصاالت اإلدارية في المسار
المهني للعاملين .وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات
السابقة العربية (مصلح ،)2118 ،وتلك في البيئة األجنبية
(Zur and Walega, 2015; Mazzei, 2014; Dasgupta et al.,

2013; García-Morales et al, 2011).والتي بينت دور
االتصاالت اإلدارية اإليجابي في العديد من االتجاهات
والسلوك ومخرجات العمل .كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع
نتائج الدراسات األجنبية ( ;(Koekemoer and Visagie, 2013
Griffin2t al., 2009التي أثبتت أن االتصاالت اإلدارية تلعب
دو ار مهما في تطوير المسار المهني والنجاح في الوظيفة.
وفيما يتعلق بأثر أبعاد االتصاالت اإلدارية على أبعاد
المسار المهني فقد بينت النتائج أن جميع أبعاد االتصاالت
اإلدارية تؤثر بشكل إيجابي في بعدي التأهيل المهني
واالستقاللية للمسار المهني .وقد جاء بعد اتصاالت األداء
أقوى أبعاد االتصاالت اإلدارية في التأهيل المهني .وتبدو تلك
النتيجة منطقية حيث أن توفر المعلومات وايصالها للعاملين
عن مستوى أدائهم ونقاط القوة والضعف فيه سيؤدي إلى رفع
مستوى التأهيل المهني من خالل امتالك الفرد للمؤهالت
الوظيفية والعلمية والفنية والتي تمكنه من االستمرار في عمله
وترقيته كي يتحمل مسؤوليات أعلى في المنظمة .وأظهرت

النتائج أن كافة أبعاد االتصاالت اإلدارية أثرت إيجابا في بعد
االستقاللية للمسار المهني .وقد كان بعد االستجابة لالتصال
أكثر األبعاد أث ار في االستقاللية .ويمكن تفسير ذلك بأن
استماع المشرفين إلى المرؤوسين واستعدادهم لالستجابة
للقضايا المثارة من قبل المرؤوسين يشعرهم باالستقاللية والحرية
في أداء العمل.
وفيم يتعلق ببعد اإلبداع للمسار المهني فقد بينت النتائج أن
اتصاالت األداء والمهمة والوظيفة تساهم في رفع مستوى
اإلبداع للمسار المهني .ويمكن تفسير ذلك بأن توفر المعلومات
من خالل االتصال فيما يتعلق بأداء الموظف ومتطلبات إنجاز
مهام العمل ،ووصف التغيرات التي تط أر على عمل الموظف
ومراجعة الفرص واالحتياجات التدريبية مع المرؤوسين
وتزويدهم بإرشادات تساعدهم في التقدم في مساراتهم المهني
تساهم في رفع مستوى اإلبداع لديهم.
وفيما يتعلق بالبعد األخير للمسار المهني وهو األمن
الوظيفي؛ فقد بينت النتائج أن االتصاالت اإلدارية لم تساهم في
رفع مستوى األمن الوظيفي للعاملين .ويمكن تفسير ذلك بأن
األمن الوظيفي لدى العاملين ربما يخضع العتبارات تتعدى
االتصاالت اإلدارية من وجهة نظرهم مثل العقود الوظيفية
ومستوى الطلب والعرض على القوى البشرية في شركات
التأمين في األردن.
توصيات الدراسة:
بناء على نتائج الدراسة السابقة توصي الدراسة بما يأتي:
 -0زيادة مستوى إدراك العاملين للمسار المهني في شركات
التأمين في األردن وذلك من خالل تزويد العاملين فيها
بالمؤهالت الوظيفية والعلمية والفنية والتي تمكنهم من االستمرار
في عملهم وترقيتهم كي يتحملوا مسؤوليات أعلى في الشركة،
وتمكينهم من إيجاد وتطوير أفكار جديدة وريادية من خالل
تفاعل العاملين مع زمالئهم مما يؤدي إلى تميزهم في الشركة،
وزيادة شعورهم بالخصوصية وامتالك الصالحية في عملهم
وممارسته بحرية دون قيود ،ورفع درجة إحساس هؤالء العاملين
باألمان والطمأنينة على حقوقهم الوظيفية واالحتفاظ بوظيفتهم
دون خوف من االستغناء عن خدماتهم في المستقبل.
 -2تنمية وتطوير االتصاالت اإلدارية في شركات التأمين في
األردن من خالل تشجيع المدراء على فتح قنوات االتصاالت
الرسمية وغير الرسمية وذلك للدور الذي تلعبه االتصاالت اإلدارية
في تطوير وتعريف المسار المهني للعاملين في تلك الشركات
وذلك من خالل قيام المدراء بما يأتي:
أ -تطوير وسائل االتصال المتعلقة بالمهمة التي يؤديها
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العاملون من خالل قيام المشرفين بإعالم العاملين عن
متطلبات إنجاز مهام العمل ووصف التغيرات التي تط أر على
مهام العامل وشرح سياسات الشركة المتعلقة بتلك المهام.
ب -تنمية االتصاالت اإلدارية المتعلقة بأداء العاملين في
الشركة من خالل قيام المدراء بتوفير معلومات كافية
للمرؤوسين عن مستوى أدائهم وبيان نقاط القوة والتميز به
وتعظيمهما وبيان مكان الضعف فيه ومساعدة العامل على
التغلب عليها وتوضيح كيفية الوصول لنوعية األداء المطلوبة.
ج -تعزيز االتصاالت اإلدارية المرتبطة بالوظيفة التي
ي قوم بها العاملون من خالل قيام المدراء والمشرفون بمراجعة
الفرص واالحتياجات التدريبية للوظيفة مع المرؤوسين
وتزويدهم بنصائح وا رشادات تساعدهم في تطوير وظائفهم
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The Effect of Managerial Communications on Career Path in
Insurance Companies in Jordan

Bandar K. Abu-Tayeh*

ABSTRACT
This study aimed to examine the effect of managerial on career path in insurance companies in Jordan. To
fulfill this aims, this study applied the analytical approach and a questionnaire was employed to collect
data and test research hypotheses. 237 valid surveys formed the research sample. Results showed a positive
effect of managerial communication on career path. Results revealed a significant effect of managerial
communication dimensions on career qualifying, autonomy, and innovation as career path dimensions.
Furthermore, results did not show a significant effect of managerial communication on job security. The
study recommended that the insurance companies in Jordan should pay attention to the role of managerial
communication in developing career path by using formal and informal communications channels,
clarifying work policies and opportunities, providing employees the needed information related to their
jobs, tasks, and performance, and encourage autonomy and innovation in work.
Keywords: Career path, Managerial communication, Insurance companies, Jordan.
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