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 ُملخَّص البحث:  

المواهب    إدارة في تحقيق االبتكار عن طريق تبني     خصائص المنظمة المتعلمة  تحليل دور     إلى   هدف البحث  

أستخدم الباحث المنهج    البحث   أهداف   ومن أجل تحقيق     ، مصر - الهيئة القومية للبريد   بالتطبيق على  على 

ميداناً تطبيقياً للبحث عن طريق  جميع فروع ومكاتب منطقة القاهرة الكبرى  تم اختيار    كما    ، الوصفي التحليلي 

  , ركزية م والدارات ال   مديري الفروع  ) ( مستجيباً من السادة  348)   عينة مقدارها   ملت ش توزيع استبيان  

و  المديرين،  األقسام   ونواب  الشخصية   ( ورؤساء  المقابالت  عن  االرتباط   ، فضال  معامل  استخدم   وقد 

(Person)  اختبار و(F)    لتحديد معنوية معادلة االنحدار، كما تم استخدام (R²)   لتفسير مقدار تأثير المتغير

وقد توصل  ( SPSS- v.23) باالستعانة بالبرنامج الحصائي   ، التابع والمتغير   المستقل في المتغير الوسيط 

فاعالً في تعزيز العالقة بين      المواهب يؤثر تأثيرًا   إدارة أن تبني  البحث إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها  

وقد اختتم البحث بعدد من التوصيات أبرزها    . في الهيئة القومية للبريد   االبتكار المؤسسي   و   المنظمة المتعلمة  

في تعزيز العالقة التأثيرية اليجابية بين خصائص المواهب    دارة توظيف الدور الوسيط ل   ضرورة  

بما يسهم بتقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة المبتكرة  المنظمة المتعلمة واالبتكار التنظيمي  

تنظيمي على المستوى  لتضيف قيمة لعمالء البريد المصري مما يدعم االبتكار االتى    والمتجددة

نتيجة    ،المحلي جدد  عمالء  جذب  إمكانية  عن  الخدمات    التنافسفضالً  في    المصرفية خاصة 

في تطوير )الهيئة القومية للبريد(  البحث  وبالتالي سيساهم  ،  هيئة البريدالمنتشرة حديثاً في    األلكترونية

في ظل منظومة التميز الحكومي التى تسعي إلى تحقيقها جميع المؤسسات الحكومية في مصر من أجل  

 تطوير أفضل خدمة ممكنة للمواطنين. 

 .االبتكار المؤسسي ؛  المواهب   إدارة ؛  المنظمة المتعلمة   الكلمات الدالة: 

مة البحث:       ُمقد ِّ

لقد فرضت التغيرات المتسارعة التي حدثت في القرن الحادي والعشرين واقعا جديدا على  

المؤسسات بمختلف اختصاصاتها، مما أكد على حاجة هذه المؤسسات إلى التطوير والتحديث من 

فكرة تحول تلك المؤسسات إلى ما يعرف بإسم خالل عمليات التعلم الدائم والمستمر، وهنا برزت  

أشار   والذي  المتعلمة  )المنظمات  هذه    ،(Senge  1990إليه  بأنحيث وصف  لديها    المنظمات 

فيالمناخ   بإستمرار  والتفكير والطموحالتعلم    المناسب  تعلم األفراد  يعتمد على  العمل  ، وجوهر 

 . كيف أن يتعلموا معا

طرح   على  المنظمات  قدرة  كفإن  وتحسين  متميزة،  وخدمات  التشغيلية اءمنتجات  تها 

مضافة قيمة  وخلق  التعلم  العمالباستمرار،  على  القدرة  يتطلب  ومالكيها   Davis and)نها 

Daley,2008)      أحد المحركات األساسية لقدرات    هوكما أن قدرة المنظمة على التعلم واالبتكار

فالهدف    .(Narver and Slater,1990)قتصادية  المنظمة لزيادة عوائدها وأرباحها وقيمتها اال

لمؤسسة من خالل تطوير وخلق أفكار جديدة تترجم من خالل  األعمال    من البتكار هو خلق قيمة
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بالضافة إلى تطوير قدرات المؤسسة لمواجهة التغيرات البيئية الطارئة،  تسويقها للعمالء بنجاح،

هاما في تحفيز البتكار  المواهب والتى يمكن أن تلعب دوراً    إدارةأهمية ممارسات  ظهر  ت ومن هنا  

 .التنظيمي من خالل تعزيز إبداع الموظفين

نجد أن   ،مواهبها البشسسسرية إدارةوعلى الرغم من اهتمام المؤسسسسسسسسات الخدمية العالمية ب

معظم المؤسسات العربية تفتقر إلى االهتمام بالمواهب البشسرية والتى تعتبر الركيزة األسساسسية في 

فالمؤسسة التي تقوم على البتكار التنظيمي تهتم بجذب أفضل المواهب الموجودة  .  عملية االبتكار

مبنيسة على البسداع والبتكسار،  والتي تتميز بروح المخساطرة وتكون ثقسافتهسا    في سسسسسوع العمسل

تواجد منافسسسسسة قوية بين   ظل ألي مؤسسسسسسسسسسة خاصسسسسة في  اعتبر تحدييفإكتشسسسساف هذه المواهب 

في هذا السسياع يتناول هذا البحث إبراز دور خصسائص المنظمة المتعلمة في تعزيز  المؤسسسسات، 

جائزة مصر للتميز  تخصيصخاصة في ظل –المواهب   إدارةاالبتكار المؤسسي عن طريق تبني 

 .بمعاييرها كافة المؤسسات الحكومية في مصر تلتزم( والتى 2018في عام ) الحكومي

 :كاآلتيالبحث فقد تم هيكلته وفق أربعة مباحث مقسمة  أهدافومن اجل تحقيق 

o :وإجراءاته.  منهجية البحث المبحث األول 

o :الجانب النظري لمتغيرات البحث الثالث )خصائص المنظمة المتعلمة،  المبحث الثاني

 المواهب، االبتكار التنظيمي(  إدارة

o واختبار: الجانب الميداني للبحث ويشمل تحميل عالقات االرتباط المبحث الثالث 

 .عالقات التأثير بين متغيرات البحث الثالث

o االستنتاجات والتوصياتالمبحث الرابع :. 
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 لمبحث األولا

 منهجية البحث واجراءاته

 البحث:مشكلة أوالً: 

تواجه المؤسسسسسسسسات الحكومية المصسسسرية  ومنها الهيئة القومية للبريد  تحديات  كبيرة من  

أجسل تطوير عمليساتهسا و ابتكسار خسدمسات جسديسدة تحساول أن ترضسسسسي بهسا  المجتمع والمواطنين من 

للتميز  ،  حولهسسا ومن نساحيسسة أخرى كمتطلبسسات من أجسل التميز للظفر بجوائز منظومسة مصسسسسر 

ان على هيئة البريد أن تسسسعى بكل اجتهاد للوصسسول الى ابتكارات حقيقة من الحكومي. وبالتالي ك

بعد أن ظلت  لعهود طويلة  تقدم خدماتها   لزامية من الحكومةإأجل إرضسسسساء العمالء وكمتطلبات  

 .التحديثوبطريقة روتينية وتقليدية تبعد عن التطوير 

أن هناك ثمة عالقة بين خصسائص المنظمة المتعلمة وتحقيق   السسابقة    أثبتت الدراسساتوقد 

( وغيرها  2018( و)صسباح،  2010،  النسسور)االبداع واالبتكار والتميز المؤسسسسي ومنها دراسسة  

دراسسات التي أظهرت أن عملية التعلم المسستمر، والحوار، وفرع العمل، والتمكين تساهم في من ال

عملية البداع  واالبتكار والتميز المؤسسسسي، وأن التعلم هو الخطوة الرئيسسية لتحقيق االبتكار. كما  

وأفكارهم وتعمل  ( أن المنظمة المتعلمة حاضسسنة للمبدعين 2011،أشسسار دراسسسة )نخيرة ونصسسيرة

بشسسسسكل رئيسسسسسي على  المواهب  . ولن يتحقق ذلك إال باالعتماد  على خلق بيئة تحتضسسسسن البداع

  .بالمؤسسة وإدارتها الموجودة

التى  وبالتالي كان على هذه الدراسسسة أن تبحث عن األسسسباب الحقيقية وراء هذه االبتكارات

 و باسسسستخدام أبعاد المنظمة المتعلمة،  وذلك .  قامت بها هيئة البريد في الخمس سسسسنوات الماضسسسية

وسسسيط  في العالقة بين خصسسائص المنظمة المتعلمة واالبتكار    المواهب كمتغير  إدارةاختبار دور 

والمقسابالت مع بع  من   وعزز ذلسك السدراسسسسسة االسسسسستطالعيسة التى قسام  بهسا البساحسث  التنظيمي،  

لمعرفة أسسسسباب هذه  بهيئة البريد   واألفرع الرئيسسسسيةالعليا والوسسسسطى في المراكز  دارةالقيادات 

 الطفرات التطويرية واالبتكارية في عمل الهيئة.

 :بالتساؤل التاليومن هنا وبناءاً على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة 

المواهب   إدارةهل هناا  دور ألبعااد المنظماة المتعلماة في تحقيق االبتكار التنظيمي مع دخول   -

 وينبثق منه التساؤالت الفرعية التالية؟    كمتغير وسيط ؟

 المنظمة المتعلمة ؟هل تتمتع هيئة البريد بخصائص  -1

 المواهب ؟ إدارةأبعاد   هل تتبنى الهيئة  -2

 ؟هيئة البريدما هو مستوى االبتكار التنظيمي في  -3

االبتكسار التنظيمي عن طريق تبنيهسا  هسل تسسسسسهم خصسسسسائص المنظمسة المتعلمسة في تعزيز   -4

 المواهب. دارةل

هسل توجسد عالقسة ارتبساط بين خصسسسسسائص المنظمسة المتعلمسة  للهيئسة  وتعزيز االبتكسار   -5

 المواهب ؟ إدارةالتنظيمي عن طريق تبني  

المواهب في الهيئة في العالقة بين خصسسسائص المنظمة   إدارةهل توجد عالقة تأثير لتبني   -6

 المتعلمة  وتعزيز االبتكار؟
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 همية البحثأثانيا: 

  يتمثل في أن   هذا البحث  الذي أولهما الجانب العلمي  ،تتجسسد أهمية البحث في جانبين  -

  ا إضسسافة إلى تناوله متغيرالمنظمة المتعلمة للدراسسسات السسسابقة ذات العالقة بموضسسوع   إمتداداً   يعتبر

وتسأثيره الكبير في جسذب وتطوير      المواهسب  إدارةوهو    للموارد البشسسسسريسة  يعسد  من المفساهيم الحسديثسة

 االبتكارللتعرف على آثارهما في  وربط المتغيرينوالمحافظة على المبدعين من الموارد البشسسرية  

األ  تنظيميلا السسدراسسسسسسسة  المتعلمسسة،  وهي  الثالث)المنظمسسة  المتغيرات  بيين  التى تجمع   إدارةولي 

 ويمكن تلخيص أهمية البحث في النقاط التالية:.المواهب، االبتكار التنظيمي(

ومدى االسستفادة منها بوصسفها  المعرفية  للبريد ومواردهاتشسخيص مقدرات الهيئة القومية  .1

 خصائصها المكتسبة مؤسسة متعلمة عن طريق

 .تعزيز االبتكار التنظيمي المتعلمة فيتسليط الضوء على أهمية خصائص المنظمة  .2

 في تعزيز االبتكار التنظيمي. المواهب إدارةأبعاد تسليط الضوء على أهمية تبني  .3

   وثانيهما الجانب العملي

صسسسرف   ،)بريدية، بنكية تقدم خدمات لهيئة االبريد المصسسسري والتىيتمثل في اسسسستهدافه . 1

إذ سسسيسسسهم البحث   ،لسسسن القاهرة الكبريمعاشسسات، بوابة لجميع الخدمات الحكومية( ألكثر  

الهيئسسة بمفهومبسسالوقوف على   المتعلمسسة  عمسسل   إدارةوالوقوف على ممسسارسسسسسسات    المنظمسسة 

   .  التنظيمياالبتكار  و ،المواهب

تحسديسد مفهوم المنظمسة المتعلمسة ومتطلبساتهسا وعالقتهسا بخصسسسسسائص ومقومسات االبتكسار  .  2

مما يتيح للبريد المصسري االسستفادة    ،المواهب كمتغير وسسيط  إدارةالتنظيمي من خالل ادخال  

 .من هذه المواضيع وبالتالي تحقيق النتائج المرجوة

من   (المواهسب، االبتكسار التنظيمي  إدارة)المنظمسة المتعلمسة،    ةتعسد هسذه المواضسسسسيع الثالثس   .3

  لتميز الحكومي والتى سستفيد البريد المصسريصسر لة مالعناصسر الرئيسسية في منظومة جائز

تسسساعد في   طالب بتقديم ملف كامل للحصسسول على الجائزة( مما ينتج عنها من توصسسياتالم  )

  تطوير ملف التميز لدى الهيئة.

استراتيجيات   في وضع وصياغة  هيئة البريد ستفيد منهاتتقديم أسس علمية سليمة يمكن أن   .4

هب بها وبالشسسكل الذي يؤدي إلى االمو  إدارةجديدة تضسسمن توجه الهيئة كمنظمة متعلمة و

 .المساهمة الفاعلة في االبتكار التنظيمي
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 البحث أهدافاً:  ثالث

 :التالية هدافتسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األ 

تفكير النظم، التمكن الشسخصسي،  )خصسائص المنظمة المتعلمة التعرف على مدى تطبيق   .1

 .البريد المصري( بالنماذج الذهنية، الرؤية المشتركة، والتعلم الجماعي

)اسسسسستقطساب الموهبسة، تطوير الموهبسة، المواهسب    إدارةأبعساد  التعرف على مسدى تطبيق   .2

 بالبريد المصري االحتفاظ بالموهبة( اداء الموهبة، إدارة

 .بالبريد المصري االبتكار المؤسسيالوقوف على مستوى  .3

المواهب ومدى تأثيرها الوسيط في العالقة بين خصائص   إدارةأبعاد  مكانية تبني إتحديد   .4

 المنظمة المتعلمة في تعزيز االبتكار التنظيمي.

المواهب    إدارةأبعاد تحليل عالقات االرتباط بين كالً من خصسسسائص المنظمة المتعلمة و .5

 واالبتكار التنظيمي.

بين خصسسسسسائص    ا في العالقسةهس المواهسب وتسأثير  إدارةألبعساد  اختبسار اتجساهسات التسأثير   .6

 .المنظمة المتعلمة وتعزيز االبتكار التنظيمي

 إدارةالمنظمة المتعلمة وبتوصسسيات تسسسهم في إرشسسادها بأهمية  الهيئة القومية للبريد زويد. ت7

كمتطلب  لتحقيق تطلعات العمالء و  وذلك  ،االبتكار المؤسسسسسسسسيتحقيق  المواهب بما يضسسسمن 

 .الحكوميرئيسي للحصول على جائزة مصر للتميز 

 اً: مخطط الدراسةرابع

ه، تم هيكلة نموذج فرضي يصور العالقات بين متغيرات البحث  أهداف استناداً الى مشكلة البحث و

المواهب وتأثيرها في العالقة بين خصائص المنظمة المتعلمة   دارةوالذي يوضح الدور الوسيط ل

 في تعزيز االبتكار التنظيمي 

البحث إذ يتضمن هذا النموذج ي  ه عن طريق جمع األدبيات االدارية ذات العالقةؤوالذي تم بنا

تصنيف متغيرات البحث إلى ثالث مجموعات    ويُمكن  المتغيرات الرئيسية اآلتية وابعادها الفرعية

 ما يلي: ك

تفكير النظم،  )   خصائص المنظمة المتعلمة في البريد المصري  (:Xة)المتغير المستقل .1

( بالهيئة القومية  التمكن الشخصي، النماذج الذهنية، الرؤية المشتركة، والتعلم الجماعي

 .للبريد

 إدارة استقطاب الموهبة، تطوير الموهبة،    )المواهب    إدارة  أبعاد  :(Y)  المتغير الوسيط .2

 (.اداء الموهبة، االحتفاظ بالموهبة

التابع .3 يتمثل(Z)  المتغير  التنظيمي  بآليات    :  في   )االبتكار  االبتكار  العمليات،  إبتكار 

 االبتكار االتصالي (.و الخدمات، االبتكار الداري، 

المواهب   إدارةالمنظمة المتعلمة وو ي مكن توضيح نموذج تحليل متغيرات البحث )أبعاد  

 (.1من خالل الشكل رقم )(و االبتكار التنظيمي
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 فروض البحث:  اً: خامس

البحث، وبِناًء على التأصيل النظري من الدراسات السابقة، فإنه    أهداففي ضوء مشكلة و      

 يمكن صياغة فروض البحث التالية تمهيداً لختبارها إحصائياً. 

 وكاالتي:

o إدارة و  : توجد عالقة ارتباط معنوية بين خصائص المنظمة المتعلمةالفرضية الرئيسة االولى 

 المواهب، وانبثقت عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:

 المواهب. إدارةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين تفكير النظم و ✓

 المواهب. إدارةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التمكن الشخصي و ✓

 المواهب.  إدارةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين النماذج الذهنية و ✓

 المواهب. إدارةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين الرؤية المشتركة و ✓

 المواهب.  إدارةتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التعلم الجماعي و ✓

o توجد عالقة ارتباط معنوية بين خصائص المنظمة المتعلمة واالبتكار الفرضية الرئيسة الثانية :

 وانبثقت عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:التنظيمي بأبعاده، 

 . بأبعاده  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين تفكير النظم واالبتكار التنظيمي ✓

 . بأبعاده  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التمكن الشخصي واالبتكار التنظيمي ✓

 . بأبعاده بتكار التنظيميتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين النماذج الذهنية واال ✓

 . بأبعاده  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين الرؤية المشتركة واالبتكار التنظيمي ✓

 . بأبعاده  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين التعلم الجماعي واالبتكار التنظيمي ✓
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الثالثة: الرئيسة  بين    الفرضية  معنوية  ارتباط  عالقة  التنظيمي  المواهب  إدارةتوجد  واالبتكار 

 بأبعاده، وانبثقت عنها الفرضيات الفرعية اآلتية: 

 االبتكار التنظيمي بأبعاده. استقطاب الموهبة وتوجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين   ✓

 االبتكار التنظيمي بأبعاده. تطوير الموهبة و  ،توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين ✓

بين   ✓ معنوية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  و  إدارةتوجد  الموهبة  التنظيمي  اداء  االبتكار 

 بأبعاده. 

 االبتكار التنظيمي بأبعاده. بالموهبة    االحتفاظ معنوية بين  توجد عالقة ارتباط ذات داللة   ✓

ل  الفرضية الرئيسة الرابعة: المتعلمة في  يوجد تأثير معنوي  المنظمة  المواهب،    إدارةخصائص 

 وانبثقت عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:

 .المواهب إدارةيوجد تأثير ذو داللة معنوية بين تفكير النظم و ✓

 .المواهب إدارةيوجد تأثير ذو داللة معنوية بين التمكن الشخصي و ✓

 .المواهب إدارةيوجد تأثير ذو داللة معنوية بين النماذج الذهنية و ✓

 . المواهب إدارةيوجد تأثير ذو داللة معنوية بين الرؤية المشتركة و ✓

 .المواهب إدارةيوجد تأثير ذو داللة معنوية بين التعلم الجماعي و ✓

  ، يوجد تأثير معنوي لخصائص المنظمة المتعلمة في االبتكار التنظيمي  الفرضية الرئيسة الخامسة:

 ة اآلتية:وانبثقت عنها الفرضيات الفرعي

 يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين تفكير النظم واالبتكار التنظيمي.  ✓

 يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين التمكن الشخصي واالبتكار التنظيمي. ✓

 يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين النماذج الذهنية واالبتكار التنظيمي. ✓

 المشتركة واالبتكار التنظيمي.يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين الرؤية  ✓

 يوجد تأثير ذو داللة معنوية بين التعلم الجماعي واالبتكار التنظيمي. ✓

يوجد تأثير معنوي لخصائص المنظمة المتعلمة في االبتكار    الفرضية الرئيسة السادسة:

 المواهب: دارةعن طريق الدور الوسيط ل ،التنظيمي

 سادساً: حدود البحث: 

القومية  :  المكانية للبحثالحدود   -أ الهيئة  للبريد. وقد اختار الباحث  القومية  الهيئة  وتتمثل في 

ويبلغ   1865للبريد حيث يعد البريد المصري من أقدم المؤسسات الحكومية والذي تأسس عام  

العام 2019،مليون عميل )ديسمبر  15عدد عمالئه أكثر من   ( وقد أزداد عدد العمالء في 

والبريد المصري هو هيئة اقتصادية    عميال   (1)مليون(  2أكثر من  )فقط    (2019)  الماضي

إلى جانب   التنمية  إلى تحقيق  الرامية  الدولة  اجتماعية تسهم بشكل مباشر في تحقيق خطط 

مكتب   3724اآلن  ضمان كفاءة وسرعة تقديم الخدمة، ويقدر عدد مكاتب البريد المصري  

 
 .  12/1920القاهرة    -المركز الرئيسي -الهيئة القومية للبريد 1)
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الهيئة القومية للبريد بما تقدمه من خدمات )بريدية، بنكية،   وتعتبر  .على مستوى الجمهورية

الخدمات   لجمع  رسمية  بوابة  ممعاشات،  في   نالحكومية(  أهمية  الِخدمية  القطاعات  أكثر 

مصر، بالضافة إلى أن الهيئة شهدت تطوراً كبيراً في الفترة السابقة وبالتالي ي عتبر أيضا هذا 

ناسبة لتطبيق الدراسة؛ نظًرا لما لمسه الباحث خالل زياراته  القطاع جديراً بالدراسة وبيئة م

   .للمقر الرئيسي وبع  الفروع من محاوالت تطويرية جادة

جمع البيانات واجراء المقابالت الشخصية والدراسة    عمليةلقد أنجزت  :  الحدود الزمنية للبحث - ب

 2020/ 02/ 24 وحتى 16/12/2019االستطالعية للبحث للمدة ما بين  

فردات التي تتوافر لديها البيانات  :  الحدود البشرية للبحث - ت  تتمثل الحدود البشرية للبحث في الم 

تلقي الِخدمات  البحث. وعلى الرغم من أهمية آراء    أهدافاألولية الالزمة لتحقيق   المواطنين م 

  دارة في  الهيئة القومية للبريد، إال أن الحدود البشرية لهذا البحث تقتصر على العاملين في ال

رئيس قسم( ؛ حيث يرى الباحث أن    – نائب مدير    -أو فرع أو مكتب  إدارةالوسطي )مدير  

 دارةالوسطى هي أكثر الدارات معرفة بالمؤسسة خاصة أنها حلقة الوصل بين ال  دارةال

كم على كل من مدى خصائص المنظمة المتعلمة؛   دارةالعليا وال التشغيلية و لديهم كفاءة الح 

ف على آرائهم   واالبتكار التنظيمي،  المواهب؛  إدارة ومن هنا، جاءت أهمية وضرورة التعرُّ

تلقي ِخدمات الهيئة واتجاهاتهم بشأن   هذه المتغيرات، وربما تكون آراء واتجاهات المواطنين م 

 القومية للبريد مجااًل ألبحاث أخرى مستقبلية.

ً بعسا  : منهج البحث ا

) - أ  االستنباطي  المنهج  البحث  هذا  في  الباحث  مراجعة    الذي  (Deductiveاتبع  على  يقوم 

الدراسات النظرية والدراسات السابقة التى تتعلق بمشكلة البحث وتحديد األسباب واألبعاد 

جمع  ثم  الحصائي،  لالختبار  القابلة  الفروض  من  عدد  في  وصياغتها  للمشكلة  المختلفة 

ا ولية الالزمة لختبار صحة الفروض، فإذا ثبت عدم صحة الفروض يتم صياغته البيانات األ 

 .( Sekran,2013)   أخرى، وفي حالة ثبوت صحتها فإنها تضاف إلى المعرفة النظرية   مرة 

قام الباحث بدراسة استطالعية، اشتملت على دراسة مكتبية، تم فيها جمع البيانات الثانوية  -ب 

بالضافة إلى عدد من    المواهب واالبتكار التنظيمي.   إدارة المنظمة المتعلمة،  المتعلقة بكل من  

قة مع عيَنة عشوائية من   تعم ِ نائب مدير   -أو فرع أو مكتب   إدارة مدير  )فرد    30المقابالت الم 

 استهدفت الدراسة االستطالعية ما يلي:  المصري وقد بالهيئة القومية للبريد  (  رئيس قسم  – 

وممارسات   خصائص المنظمة المتعلمة بيق  الحصول على بيانات استكشافية حول مدى تط  -

التظيمي    المواهب   إدارة  االبتكار  للبريد.  في  ومستوى  القومية  في   ومساعدة الهيئة  الباحث 

البحث،   وتساؤالت  مشكلة  وبلورة  البحث   والتوصُّل تحديد  لفروض  دقيقة  صياغة  إلى 

ف على الخصائص العامة لمجتمع البحث.  ومتغيراته. بالضافة إلى التعرُّ

والتي هي تجرى    خصائص المنظمة المتعلمة أكَّدت نتائج الدراسة االستطالعية على تطبيق   -ت 

ق درة % تقريًبا،( وعدم ال   70من بين عينة العاملين بنسبة    21لجابات    اً ق بشكل ممنهج  )ِوف 

  57من بين عينة العاملين بنسبة   17ِوفًقا لجابات )    المواهب  إدارةعلى تحديد مدى تطبيق 
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بالهيئة   حصائص المنظمة المتعلمة % تقريًبا،(، بالضافة إلى غموض العالقة بين مدى توافر  

 ، من بين عينة العاملين   19)ِوفًقا لجابات  االبتكار التنظيمي    ممارسات  القومية للبريد  و  

)فيما بينها( حول معرفة وتطبيق كل من للعينة  % تقريًبا،(.أيضاً تباين الفهم العام    63وبنسبة  

و  المتعلمة  المنظمة  التنظيمي  إدارة خصائص  القدرة على معرفة   . المواهب،االبتكار  وعدم 

 التنظيمي.  المواهب واالبتكار   إدارة   المتعلمة وممارسات خصائص المنظمة  مدي تطبيق  

 اً: أداة الدراسة:ثامن  

إعتمد البحث كما ذكرنا آنفاً على أداة رئيسية وهي استمارة االستبيان التي صيغت فقراتها  

  االسبيان كأداة استخدم    ، وقد(1رقم )بحاث كما في الجدول  استناداً إلى العديد من الدراسات واأل 

 لجمع البيانات األولية  

 كالتالي: هيأقسام  3الدرسة من   أقسام استبيان 3استمارة االستبيان من  وتكون

  3فقرة موزعة على    50حيث تكون االستبيان من    ،سةراوهو عبارة عن أبعاد الد  األول:القسم  

 :رئيسية على النحو التالي أبعاد

  )المتغير التابع(   البريد المصري فى    واالبتكار المؤسسي )المتغير المستقل(    المنظمة المتعلمة قياس  -  

 : المتغير الوسيط( ) المواهب    إدارة و 

استخدامها           تم  التي  للمقاييس  ميداني  مسح  إجراء  المتعلمةلقياس    –بعد   إدارة،  المنظمة 

 التالي المقاييس سابقة، حيث يوضح الجدول الدراسات الفي  االبتكار المؤسسيوالمواهب البشرية 

   .محل الدراسة تم استخدامها التى
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 المتغيرات الرئيسية والفرعية للدراسة ومصادرها ( 2شكل رقم ) 
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المواهب  دارةباختبار اتجاهاتاالرتباط والتأثير لسسسسسة المتمثسل  راهدف الد  يتم تحقيقحتى و

كمتغير وسسيط في العالقة ما بين خصسائص المنظمة المتعلمة وتأثيرها في العالقة بين خصسائص  

في الهيئسة القوميسة للبريسد للتسأكسد من المسسسسستوى السذي  المنظمسة المتعلمسة وتعزيز االبتكسار التنظيمي  

صسية مع عدد من حققته الهيئة من هذه األبعاد، فقد قام الباحث أيضسا بإجراء بع  المقابالت الشسخ

المديرين في المقر الرئيسسسي للهيئة كمدير الموارد البشسسرية ومدير العالقات العامة ومجموعة من 

للهيئة  تقارير السسسنوية المجموعة من  راجع الباحثمدراء القطاع االسسستراتيجي في الشسسركة. كما 

  .للحصول على البيانات واالحصائيات ذات العالقة

الفئوي:    -ب األفراد يسمالمقياس  من  جمعها  تم  التي  البيانات  على  التحليلية  بإجراءالعمليات  ح 

( SPSS- v23) الحصائيالمبحوثين، إذ استخدم مقياس ليكرت الخماسي، وأ ستعين بالبرنامج  

المعياري،    تواستخدم االنحراف  الحسابي،  الوسط  تضمنت  التي  الحصائية  معامل  األدوات 

البسيط الخطي  المتعدد، معامل االنحدار  البسيط، معامل االرتباط   ، (F-Test) اختبار  ،االرتباط 

وقد تم .) (R²) قيمة البيتا و معامل االنحدار الخطي البسيط، معامل التفسير  و ,(T-Test) اختبار

 (spss v.23استخدام البرنامج الحصائي )

ً تاسع  : مجتَمع وعينة الدراسة: ا

(  رع الرئيسسيةفواأل مديري مكاتب البريدمديري الدارات /تم تحديد حجم مجتمع البحث من )     

وقد تم  تحديد   2020في يناير  اومكتب افرع  720عدد فروعها بسسس   روالتي يقد(في القاهرة الكبري

نظرا لالنتشسسسار الكبير لجميع أفرع ومكاتب  (القليوبية –الجيزة   –منطقة القاهرة الكبرى )القاهرة  

  4006والبالغ عددها حوالى  إلى جميع األفرع والمكاتب  البريد المصسسري  وصسسعوبة الوصسسول 

  .(1) فرع على مستوى مصر

 عي ِّنَة البحث:  -11/2

نظًرا لِكبر حجم مجتمع البحث، وصسسسعوبة تجميع البيانات من كل مفرداتهما؛ فقد تم االعتماد       

تم تحديد حجم وقد    على أسسلوب العينات لتجميع البيانات الالزمة للدراسسة الميدانية في هذا البحث.

   :معادلة ستيفن ثامبسونالعينة بمعلومية حجم مجتمع البحث باستخدام 

𝑛 =
𝑁 × 𝑝(1 − 𝑝)

[[𝑁 − 1× (𝑑2 ÷ 𝑧2)] + 𝑝(1− 𝑝)]
 

     N حجم المجتمع : 

  Z: (  1.96( وتسااوي )0.95درجة المعيارية المقابلة لمساتو  الداللة )أل- d   نسابة

 0.05الخطأ =

 
 .  12/1920القاهرة    -المركز الرئيسي -الهيئة القومية للبريد 1)
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   q( 0.05:  نسابة الخطأ وتسااوي    )-   P:   نسابة توفر الخاياية والمحايدة وتسااوي

(0.50  ) 

  المبحوثة =   بمكاتب وفروع هيئة البريدحجم العينة من العاملين 

        348  =  𝒏 =
𝟑𝟕𝟓𝟖×𝟎.𝟎𝟓(𝟏−𝟎.𝟎𝟓)

[[𝟑𝟕𝟓𝟖−𝟏×(𝒅𝟎.𝟎𝟓𝟐÷𝟏.𝟗𝟔𝟐)]+𝟎.𝟎𝟓(𝟏−𝟎.𝟎𝟓)]

 

بتطبيق الطريقة البسسسسيطة )طريقة النسسسسب( للعينات الطبقية العشسسسوائية، تم توزيع  حجم العينة  و 

 (*) ( التالي:1المبحوثة ِوفقًا للجدول رقم ) هيئة البريدعلى الطبقات المستهدفة في 

 ( 1جدول رقم )

 من العينة  القومية للبريد )القاهرة الكبر (هيئة النصيب العاملين ب 

عة وعدد ونسبة القوائم الصحيحة الُمستردَّة وعدد   القوائم الُموزَّ

العليا   دارةفي اإل طبقات العاملين

   والوسطى

 بالهيئة القومية للبريد 

 عدد 

 العاملين 

 النسبة 

 المئوية 

 حجم 

 العينة

عدد  

 القوائم  

عة   الُموزَّ

 القوائم الصحيحة الُمستردَّة 

 النسبة من العينة  العدد 

 الموزعة 

 % 16 57 72 72 % 21 778 مركزية  إدارةمديرمكتب/ فرع / 

 % 15 53 67 67 % 19 720 نائب مدير وما في مستواه 

 % 43 148 209 209 % 60 2260 قسمرئيس  

 % 74 258 348 348 % 100 3758 المجموع 

 من إعداد الباحث  المصدر: 

 :الدراسة إدارةاختبار -حادي عشر

اعتمسدت السدراسسسسسة الميسدانيسة على البيسانسات األوليسة التي تم جمعهسا حول متغيرات البحسث التي      

عة، وذلك على  ِ تنو  أمكن قياس الخصسسائص التي تشسستمل عليها من خالل مجموعة من المقاييس الم 

 النحو الموضح أدناه:

 
ارسسسال جميع االسسستمارات الباقية عن طريق تم توزيع االسسستمارات في المركز الرئيسسسي بواسسسطة الباحث وتم  (*)

 .اهرة الكبرى وقام الباحث بتحصيل ما يرد من االستمارات أوالً بأولالمركز الرئيسي لفروع ومكاتب منطقة الق
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 يدق أداة الدراسة: -

مِكنة للمتغيرات، تم   لمقياس، وللوصسسول إلىااللتأكُّد من مدى صسسالحية هذ أفضسسل صسسياغة م 

ه على عينتَينن تََحك ِميتَينن، األولى من أعضساء هيئة التدريس ذوي الِخبرة، والثانية من بع    َعرضس 

للدراسسسة، ثم أجرى الباحث بع     ةالخاضسسع الهيئة القومية للبريدالمديرين ورؤسسساء األقسسسام في 

 Cronbach's)كرونباخ  وقام الباحث بحسساب ثبات األداة باسستخدام معامل    التعديالت المطلوبة.

Alpha) مسديري   ،وننواب المسدير  ،المسديرين)  يمثلون  مبحوثسا(  348العينسة التي تضسسسسم )  ثبسات

 وحساب قوة االرتباط بين درجات كل فقرة من فقرات االستبيان.  ع الرئيسية(  ووالفر  المكاتب

 ( معامل ثبات األداة باستخدام معامل الثبات الفا كرونباخ 3جدول رقم )

 (SPSS v.23) إعتمادا على مخرجات برنامج المصدر:

ونالحظ زيادة معامل ألفا كرونباخ تعني زيادة ثبات البيانات إذ يعبر هذا المعامل فعال عن مدى  

تحقيقه أل  االستبيان ومدى  النسبة   هداففعالية  أعلى من  كانت  النسب  أن كل  الدراسة، ويالحظ 

 .  (1)% وهذا يدل على ثبات أداة الدراسة. 60المعتمدة إحصائيا والتي تبلغ 

 

 
 . 264، ص  مرجع سبق ذكره  (، 2007إدريس، ثابت عبد الرحمن، )    (3)

ور 
حا
لم
ا

 

ت 
را
غي
مت
ال

 

 األبعاد 

ت 
را
فق
ال

 
الفا  

 كرنباخ

 لألبعاد 

معامل  

الصدق  

 لألبعاد 

معامل  

كرنباخ 

 للمتغيرات

معامل  

الصدق  

 للمتغيرات

ل 
ألو
 ا
ر
حو
لم
ا

 

مة 
عل
مت
 ال
مة
ظ
من
 ال
ص
ائ
ص
خ

 

 0.71 0.71 4 تفكير النظم

الشسسسسخصسسسسي   0.78 0.67 الستسمسكسن 

 الشخصي

4 
0.71 0.69 

 0.78 0.73 4 النماذج الذهنية

0.79 
 

 0.77 0.63 4 الرؤية المشتركة 0.77

 0.71 0.71 4 التعليم الجماعي

ر 
حو
لم
ا

ي 
ان
الث

 

رة  
دا
إ

ب   
اه
مو
ال

 
 0.77 0.78 3 استقطاب الموهبة

0.73 0.81 
 0.65 0.66 3 تطوير الموهبة

 0.64 0.65 3 اداء الموهبة  إدارة

 0.73 0.63 3 االحتفاظ بالموهبة
ر 
جو
لم
ا

ث 
ثال
ال

 

ر  
كا
بت
ال
ا

ي 
س
س
مؤ
ال

 

 0.65  0.74 3 إبتكار العمليات

 

0.81 

 

0.82 

 0.73 0.82 6 ابتكار الخدمات

 0.81 0.73 5 االبتكار الداري

 االبتكار االتصالي
4 0.83 0.77 
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 المبحث الثاني 

  والدراسات السابقةاإلطار النظري 

  المنظمة المتعلمة النشأة والمفهوم:أوالً: 

لقد فرضست التغيرات المتسسارعة التي حدثت في القرن الحادي والعشسرين واقعا جديد على  

المؤسسسسات بمختلف إختصساصساتها، مما أكد على حاجة هذه المؤسسسسات إلى التطوير والتحديث من 

خالل عمليات التعلم الدائم والمسستمر، وهنا برزت فكرة تحول تلك المؤسسسسات إلى ما يعرف باسسم 

ووصسفها بالمنظمات التي يتم فيها إيجاد   (Senge, 1990)   لمتعلمة والذي أشسار إليهالمنظمات ا

نتائج يرغبها األفراد العاملون من خالل توسسسيع قدراتهم واعتماد أنماط جديدة وشسساملة في التفكير  

يعبر عنهسا بسالطموحسات الجمساعيسة، حيسث إن جوهر عمسل هؤالء األفراد في تلسك المنظمسات هو أن 

 ألفراد باستمرار كيف أن يتعلموا معا.يتعلم ا

وقد تباينت التعريفات التي قدمها الباحثون والمفكرون للمنظمة المتعلمة باختالف فلسسسفاتهم 

وخبراتهم وتخصسصساتهم. وقبل تعريف المنظمة المتعلمة ال بد من توضسيح الفرع  وتعدد تجاربهم

أنهمسا كسانسا يسسسسستخسدمسان حتى وقست قريسب  بين المنظمسة المتعلمسة والتعلم التنظيمي، على الرغم من  

بشسسسسكسل متبسادل. حيسث قسام عسدد من المفكرين بسالتفريق بين هسذين المفهومين وحسددوا عسدة فروع  

 :رئيسية بينهما على النحو التالي

o بينما تمثل المنظمة المتعلمة شسكال من أشسكال  ، يمثل التعلم التنظيمي مجموعة من األنشسطة

 (  Tsang, 1997التنظيم )

o المنظمسة، بينمسا تتطلسب المنظمسة جهودا لتطوير   يأخذ التعلم التنظيمي بطبيعسة الحسال مكسانا في

 .( Dodgson,1993) المنظمة المتعلمة

وبناء على ما تقدم، نستطيع القول بأن التعلم التنظيمي هو أحد أركان المنظمة المتعلمة، ويساعدها 

لتنظيمي عبارة عن أساليب وطرع وأدوات تساعد  على النمو والتطور وزيادة النتاجية، والتعلم ا

ويكون  المتعلمة،  للمنظمة  تطبيقي  المتعلمة هي وصف  المنظمة  بينما  التعلم  عملية  على حدوث 

التركيز في التعلم التنظيمي على كيفية حدوث عملية التعلم، بينما في المنظمة المتعلمة يكون التركيز  

 .على ما يتم تعلمه

بأنها المؤسسة التي تتعلم وتشجع التعلم باستمرار لجميع   المنظمة المتعلمة تعريف  ويمكن  

التعاون والحوار،  العاملين فيها والعمل على رفع كفاياتهم، من خالل العمل الجماعي، وتشجيع 

تحقيق   يتم  بحيث  للمستقبل  واالستعداد  بالتغيير  والتنبؤ  المستمر  والتطوير  البداع   أهدافودعم 

ءة وفعالية وهي ثقافة من الواجب تكريسها في رؤية المنظمة ومهمتها ويتبناها جميع  المنظمة بكفا

التنظيم األخرى مثل الربحية أو   أهدافأفراد التنظيم، كما أنها هدف إستراتيجي ال يقل أهمية عن 

( فيعرفها على أنها Hawke  & Johnston :  2002أما )  (.2018،الرحيم  تحقيق الكفاءة )عبد

أنها تلك الثقافة التنظيمية التي تتضمن مجموعة من القيم واالتجاهات والتطبيقات التي تشجع  على 

 على التعلم للمنظمة وأعضاؤها. 
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 :المنظمة المتعلمةخصائص  

إلى أن المنظمة   ،(Ellinger et al ,2000)،(Kontoghiorghes et al ,2005أشار كل من )

  :المتعلمة تتصف بمجموعة من الخصائص هي

o هدافتوفير فرص مستمرة للتعلم واستخدام التعلم للوصول إلى تحقيق األ . 

o  الوعي المسستمر بالتفاعل مع البيئة وتطوير واسستحداث اجراءات وعمليات وخدمات جديدة

 بشكل سريع. 

o ع العساملين على المشسسسساركسة في إتخساذ ربط األداء الفردي بساألداء التنظيمي وتشسسسسجيع جمي

 القرارات. 

o   إثارة عمليات التحسسين وتحفيزها في جميع جوانب المنظمة والعمل على إسستقطاب أفضسل

 الطاقات البشرية المؤهلة.

o  نقل المعرفة بين أجزاء المنظمة وبين غيرها من المنظمات بسسسسرعة وسسسسهولة عن طريق

 المستويات الدارية بأقصى طاقة ممكنة.االستثمار في الموارد البشرية في جميع 

  نماذج المنظمات المتعلمة: 

إطاراً  النموذج  ً   يمثل  فالنموذج    فكريا معين،  حول موضوع  المفكر  أو  الكاتب  تصورات  يعكس 

يوضح المكونات أو األبعاد والعالقات التي تربطها، كما يشير إلى األسس أو المبادئ التي يرتكز 

العلمية لتنفيذ   النموذج أيضا المهارات أو الممارسات  عليها مدخل ما أو مفهوم معين، وقد يمثل 

 ع. فكرة معينة على أرض الواق

 (:  ,Peter Senge Model  1990)نموذج بيتر سينج 

بواسطة مفكر ال النموذج  )   دارةوضع هذا  بيتر سنج  التعلم sengeاألمريكي  ( مدير مركز 

للتكنولوجيا، ورئيس جمعية المنظمة    التابعة لمعهد ماساشوستش دارةالتنظيمي بمدرسة سلوان لإل

المتعلمة في كامبردج التي تضم عددا من المؤسسات والباحثين والمستشارين. والذي يعد مبتكر 

م خمسة أسس ينبغي أن تلتزم بها المنظمة التي 1990فكرة المنظمة المتعلمة، وقد وضع سنج عام  

 ,Senge) (2006كما يلي: تسعى إلى أن تكون منظمة متعلمة

النظم    - بدال من    :System Thinkingتفكير  الكل  على رؤية  يقوم  واطار عمل  منهج  وهو 

 الجزء، ورؤية العالقات البينية التي تربط بين أجزاء النظام فضال عن التركيز على األجزاء ذاتها. 

الشخصي    - التقان    :Personal Masteryالتمكن  من  العالي  المستوى  به  العلمي ويقصد 

ورؤية  ووضوح،  بدقة  الشخصية  الرؤية  وتحديد  توضيح  على  باستمرار  العمل  وهو  والمهني، 

الواقع بموضوعية مما يساعد على تركيز الجهود. ويمكن الوصول إلى ذلك باعتماد منهج التع لم  

األ الفرد مقتدًرا على تحقيق  بت  هدافالمستمر، مما يجعل  إال  المنظمات  تتعلم  ع لم المطلوبة، وال 

 أفرادها. 
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النظر إلى األمور، أي أنه    الفردويقصد بها منهج    :Mental Modelsالنماذج الذهنية    - في 

إطار مرجعي للعمليات العقلية، يحدد كيف يفكر األفراد، ويشكلون تصوراتهم عن العالم، وكيف  

العم بنظرية  يسمى  ينبثق ما  الذهني  النموذج  قراراتهم وأفعالهم، ومن  في  ذلك  التي هي يؤثر  ل 

عبارة عن مجموعة من القواعد التي يتخذها األفراد لرشاد سلوكهم ولفهم سلوك اآلخرين. وبالتالي 

ت والصور الذهنية الراسخة والتي تؤثر في هاماً  فان النماذج الذهنية هي تلك االفتراضات والتع

 تصور الناس للعالم وتفسيرهم لالحداث وكيفية التعامل معها. 

وهي قدرة مجموعة من األفراد على رسم صورة مشتركة   :Shared Visionالرؤية المشتركة    -

 أو متماثلة للمستقبل المنشود.  

الجماعي    - تنظيم وترتيب وتوحيد   :Team Learningالتعلم  بموجبها  يتم  التي  العملية  وهي 

 جهود مجموعة من األفراد لتحقيق النتائج التي يرغبون في تحقيقها. 

وحتى تصسسسبح المنظمة متعلمة أو تسسسسير نحو التعلم فالبد من توافر المتلطلبات الخمس السسسسابقة أو 

نموذج سسنج وهي األبعاد التي أسستند عليها الباحث في هذه الدراسسة    ها ألسساسسية التي وضسعت ا األبعاد  

 كما يلي: 

ومارسيك  واتكنز  قدم  للمنظمة    Watkins& Marsick (1999) كما  متكامل  نموذج 

في ال  البع   بعضهما  مع  ومتداخلين  متكاملين  المتعلمة  للمنظمة  أساسيين  عنصرين  يحدد  متعلمة 

التأثير على قدرة المنظمة على التغيير والتطوير هما االفراد والبناء التنظيمي. ويركز هذا النموذج 

والمستوى على التعلم المستمر لجميع مستويات التعلم التنظيمي أي على مستوى االفراد والجماعات  

مجموعة من العناصر الفرعية التي تتداخل فيما بينها لتكون   على التنظيمي، حيث يشمل كل مستوى  

الحوار واالستفسار،  المستمر، وتشجيع  للتعلم  المتعلمة وهي: خلق فرص  للمنظمة  السبعة  االبعاد 

مكين العاملين نحو المعرفة والتعلم، وت  انظمة لمشاركة وتشجيع التعاون والتعلم الجماعي.، وانشاء  

 تحقيق رؤية مشتركة، وربط المنظمة بالبئية الخارجية، والقيادة االستراتيجية للتعلم.

 :ويتضمن هذا المحور الفقرات االتيةالموهبة:  إدارةالمحور الثاني  

  الموهبة:  إدارةاوآل: مفهوم 

الموهبة هي عملية الجذب والبقاء  إدارةالى ان   (Beardwell & Claydon ,2010)أشسسسسار 

 للمنظمة. وأ الذين لديهم طاقات عالية وهم يمثلون قيمة عليا    راد والتطوير والحفظ لألف والتشسسخيص  

(Aksakal,et.al.,2013   الموارد  إدارةالموهبسة هي طريقسة جسديسدة لتطبيق وظسائف    إدارةعلى ان

 & Vatne) وأوضسح  في الوظيفة المناسسبة. في المنظمات لضسمان ان الشسخص المناسسب هو  البشسرية  

Torgersen, 2014)  بأنها نظام لالنشسسسسطة والعمليات التي تركز على تحديد المواقع الرئيسسسسسة

 ها. وبين أهداف المواقع بما ينسسسسجم مع مصسسسلحة المنظمة و داخل المنظمة ووضسسسع المواهب في هذه 

(Sabuncu & Karacay, 2016)  الموظفين   إدارة في األسساس عملية تنطوي على اسستخدام و   بأنها

 .الذين لديهم قدرات استراتيجية مهمة لنجاح االعمال 
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الموارد البشسسسرية الجتذاب   إدارة بأنها االسسسستخدام المنهجي ألنشسسسطة  (Cho, 2017) وأضسسساف 

ميزة. واتسسسسساقساً السذين يعتبرون موهوبين ولسديهم قسدرات فريسدة وم األفراد وتحسديسد وتنميسة والحفساظ على  

الموهبة تشسسسير الى تطبيق المنظمة ألفضسسسل الممارسسسسات في جذب    إدارة مع ما تقدم يرى الباحث بأن  

 .ورعاية المواهب وتأهيلها وتوظيفها وتفعيلها داخل العمل 

  الموهبة: إدارةثانيا: اهمية وفوائد 

الموهبة من خالل كونها أداة تسسسسستعمل لتحقيق ميزة تنافسسسسسية مسسسسستدامة  إدارةتنبع أهمية 

للمنظمسة وضسسسسمسان النجساح التنظيمي للمنظمسة وبقسائهسا على قيسد الحيساة في األسسسسسواع التنسافسسسسسيسة، 

فالمنظمات الناجحة مستقبال هي التي تنجح في جذب وتطوير واالحتفاظ بألمع وأفضل الموظفين،  

 & Vatne) المصسسسدر الرئيسسسسي الذي يولد القيمة داخل المنظمة إذ يعتبر رأس المال البشسسسري

Torgersen, 2014)، وذكر(Sabun & Karacay, 2016)   الموهبة تكمن    إدارةهمية أبأن

ن تزيد من النتاجية  أالموهوبين يتمتعون بالقدرات االسسستراتيجية التي ي مكن  األفراد ن  أفي حقيقة 

  إدارةيجاز الفوائد التي تحققها  إوالكفاءة والميزة التنافسية للمنظمات في جميع الصناعات. ويمكن  

 التالي:األعمال في   الموهبة لمنظمات

المواهسب دوراً كبيرا  في اختيسار القسادة والمسديرين والموظفين الموهوبين في   إدارةتلعسب    .1

كافة المسسسسستويات التنظيمية، كما يمكن ومن خالل االسسسسستخدام المنظملها حل العديد من 

المشسسساكل االسسسستراتيجية التي تواجه المنظمة بشسسسكل جيد، إضسسسافة إلى تحسسسسين جودة 

خالل توفير   من  لي االسسستكشسساف واالسسستغالمع عنصسسرالتعامل الحالييف في الموظفين 

)الزبيسدي، وعبساس،   عسة التنظيميسةراالمنساسسسسسبسة بمسا يعزز التوجو بسالبالبرامج التسدريبيسة  

2015)، (Guthrie, 2001)  

تحقيق الكفاءة في تخصسسيص الموارد المتاحة لتحقيق  المواهب دوراً هاماً في   إدارة  تلعب .2

المكانيات الحالية، واشسسباع  لالتي تركز على اسسستغالل  أنشسسطة االسسستغالبين الموازنة 

 ل والنمو في األجهدف البقاء تحقيق    نالحالية لضسسما  عواألسسسوا  نحاجات العمالء الحاليي

وفرص جديدة،   نياتعن إمكاالتي تركز على البحث   وأنشسسطة االسسستكشسساف() القصسسير

دف  ه ت البيئية، لتتحقيق  را مع التغي ا التكيف هجديدة بما يمكن عأسسسسوا لجدد ودخو  وعمالء

 . ( 2020أبو زيادة،  ) ه في الوقت نفس الطويل  ل في األج   رار البقاء واالستم 

للسذين   ن يسات التوظيف واالختيسار والتعيي ل التركيز على عم  ل خال الموظفين من    هسارات تعزيز م  .3

التوازن بين األداء االسسسسستكشسسسسسافي واألداء    على تحقيق   تتسسسسسم بسالقسدرة يمتلكون مهسارات  

 (Guttel & Konlechner, 2009).االستغاللي 
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 الموهبة: إدارة أهدافثالثا:  

 & Cannon)، (Blass&April,2008) أهمهسا   هسداف الموهبسة يحقق جملسة من األ   إدارة إن تطبيق    

Mc Gee, 2010) 

السسسسستراتيجيسة المطلوبسة لتحسديسد احتيساجسات المنظمسة من العساملين الالزمسة لتلبيسة  إعسداد   .1

 .خطة العمل الحالية والمستقبلية  متطلبات

  .د الموهوبينراتطوير المسار المهني لألف .2

 .نسب للموهوبينت الوظيفة األرامناقشة خيا .3

التوظيف الالزمة للوصسول  تيجيات المنظمة لضسمان امتالكها سسياسسة راقياس تأثير اسست .4

 .المستقبل فيالعالي اآلن و إلى األداء

  الموهبة: إدارة  رابعاً: متطلبات

 إدارة)اسستقطاب الموهبة، تطوير الموهبة،   وهي:أسساسسية  أبعادالموهبة بأربعة  إدارةتتمثل  

 إدارةواآلتي إيضسسسسساح مختصسسسسر لكسل متطلسب من متطلبسات  بسالموهبسة(    ظالموهبسة، االحتفسااداء  

 :الموهبة

األفراد  لتي تتولى البحث عن  ااحدة من أهم األنشسطة للمنظمة وووهي   اساتقطاب الموهبة:  -1

 ,Conger&Fulmer) الصالحين لملئ الوظائف الشاغرة، وجذبهم واختيار األفضل منهم

سسسسساليب التعيين أن اسسسسستقطاب المواهب يهدف في المقام االول الى اسسسسستخدام  أو (2003

مالءمسة لتلبيسة متطلبسات    األفراد األكثرالمهسارات المطلوبسة واسسسسستقطساب   واالختيسار لتحسديسد

 .( Beardwell & Claydon,2010) العمل في مجال الموارد البشرية

األداء بتصسسسسميم العمسل، وتحسديسد معسايير األداء، وتحسديسد   إدارةوتعني    :أداء الموهباة  إدارة  -2

والتعامل مع ما   هدافالفجوة بين األداء المخطط أو المسسستهدف واألداء الفعلي، وتحديث األ

يظهر من مشسكالت األداء وتبادل النصسح والمشسورة مع قادة فرع العمل بشسأن التعامل معها  

 - والعساملين  دارةبين ال  -نفيسذ عقسد األداءوسسسسسبسل تيسسسسسير وتنميسة األداء، واتخساذ إجراءات ت

لمعلومات  ووضسع خطة تطوير األفراد الذين يؤدون أعمالهم، ويتضسمن ذلك تهيئة مسستمرة  

األداء  مرتسسدة في  التقسسدم  لمسسدى  األداء واعسسداد مراجعسسات  نتسسائج   Alsakarneh,et)عن 

al.2018) , 

ت  راذوي القسداألفراد   الموهبسة هو تطوير  دارةإن الهسدف األسسسسساسسسسسي ل  تطوير الموهباة: -3

وتنميسة المسدراء المسسسسستقبليين والسذي يؤدي إلى تعزيز المنساخ التنظيمي   العساليسة والمكسانيسات

 .للمنظمة وترسيخ ثقافتها
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  ة:االحتفاظ بالموهب -4

  ن ترجمة واقعية لتمكي لالتي تشسسك المواهب  إدارةتيجيات  رااسسست منواحدة   المواهبيعد االحتفاظ ب

الصسسعوبات  ونهيئتها لمواجهة الشسسركات    أهدافعليه في تحقيق   واالعتمادرأس المال البشسسري 

الموارد األخرى إلى جسسانسسب  وهي تمثسسل    ,(Oladapo, 2014)  (Benest,2008)والتحسسديسسات 

خالل تلبية احتياجاته   من داخل المنظمة  المواهبإبقاء  العملية التى تركز بشسكل اسستراتيجي على  

  ق بالتالي تحقي  هم ورؤسسسسائ من م المناسسسسب  الدع يمالمتميز، وتقد همى أدائلع  همومكافأتوتوقعاتهم  

الموهوبون هم السذين يقودون المظمسة للنجساح  في    ؤالءها، فيهس ف  همالمنظمسة وبقسائن  ع  همرضسسسسسا

 .(Karunathilaka, et.al, 2015) ،( 2014الفرجاني،المستقبل )

 االبتكار المؤسسي :الثالثالمحور 

 تعريف االبتكار في القطاع العام  -

إلى   تحويلها  يتم  والتي  جديدة  أفكار  توليد  إلى  العام  القطاع  في  لالبتكار  الواسع  المفهوم  يشير 

  (.   Institute of Public Administration Australia,   2014مخرجات بهدف خلق قيمة )

الجديدة على  الحكومة  وتعرف   لألفكار  الناجح  االستثمار  أنه  على  االبتكار  البريطانية  المركزية 

على  ينطبق  االبتكار  فإن  الدولة  مستوى  وعلى  القطاع.  أو  الصناعة  أو  الشركة،  أو  المؤسسة، 

التمكينية  والتكنولوجيا  والتسويق  الصناعية،  والنماذج  التجارية،  العمليات  المنتجات،  الخدمات، 

(2009 ,The National Audit Office .) 

دليل " إطار االبتكار الحكومي" الصادر عن مركز   ويتفق تعريف االبتكار لجائزة مصر للتميز مع

محمد بن راشد لالبتكار الحكومي إلى أن "االبتكار في القطاع الحكومي يركز على تطوير واختبار  

وتنفيذ األفكار المبتكرة التي تحقق منفعة عامة، وقد يكون االبتكار على شكل منتج جديد أو خدمة 

قتراح سياسة، أو حتى من خالل التفكير بتحد معين بطريقة  جديدة أو تحديث عمليات قائمة أو ا

مختلفة أو التوقف عن ممارسة معينة لم يثبت نجاحها" )مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومي، 

2015.)  

بالربط بين األفكار   ار تميز عن باقي التعريفات حيث قامكهذا التعريف لالبتويرى الباحث أن   

التنفيذ   تغييرات  المبتكرة وبين  أو  أفكار جديدة،  انتاج  ليس مجرد  فاالبتكار  األفكار،  لهذه  الفعلي 

" تحقيق   إضافة إلىتطويرية وإنما يعني كذلك بالتطبيق العملي لهذه األفكار على أرض الواقع،  

 المنفعة العامة ". 
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 خصائص االبتكار:  -

للمنظمة   التابع  العام  القطاع  في  االبتكار   Observatory of Public Sector)يحدد مرصد 

Innovation  مجموعة من الخصائص والعناصر التي يجب توفرها في القطاع الحكومي المبتكر )

 وهي:

التغييرات الشكلية التي يتم إضفاءها على (:  Noveltyاأليالة والتجديد )   - ال يشمل االبتكار 

مليات أو المنتجات أو السلع، وإنما يركز أساسا على إدخال منظور جديد عليها، بواسطة إجراء  الع

 تغييرات وتعديالت جذرية على هذه المنتجات والسلع والعمليات. 

(: االبتكار يجب أن يتم تطبيقه وتنفيذه، فاالبتكار ليس مجرد فكرة  Implementation. التنفيذ ) 2

 تكون هذه األفكار قابلة للتنفيذ في واقع عمل المؤسسات الحكومية.   جيدة فحسب، وإنما يجب أن

(: يهدف االبتكار إلى تحقيق نتائج أفضل في القطاع الحكومي لتحقيق الفعالية Impact. األثر ) 3

Efficiency    والكفاءةEffectiveness الخدمة مستخدمي  أو  الموظفين  رضا  وتحقيق   ،

(2012,OECD .) 

 االبتكارأنواع  -

 European Public Sectorيحدد المشروع األوروبي لقياس االبتكار في القطاع العام 

Scoreboard Innovation :ثالثة أنواع لالبتكار في القطاع العام وهي 

الخدمة .1 في  إدخال  Service innovation)  االبتكار  أو  تقديم خدمة جديدة،  يعني  والذي   )

 يا. تحسين على جودة خدمة قائمة فعل

( والذي يعني تعديل أو تغيير  Service delivery innovation)  االبتكار في توفير الخدمة .2

 أو ابتكار طرع جديدة في ايصال الخدمة العامة. 

( Administrative and Organisational innovation)  االبتكار االداري والتنظيمي .3

والرو للمؤسسة  التنظيمي  الهيكل  في  التغيير  يعني  السائدوالذي   ,Hollanders) تين 

Arundel, & Buligescu,2013)  

وهو االبتكار الذي يركز على النشاط التسويقي وأساليب العمل التسويقية،    اإلبتكار التسويقي: .4

بعناصر   يتصل  ما  سيما  أساليب وطرائق وال  من  المنظمة  به  تقوم  وما  التسويقي،  المزيج 

ً وإجراءات أو استخدام معدات أو االت   سواء في مجال   تساهم في خلق حالة جديدة تسويقيا

 .المنتج أو التوزيع أو الترويج أو التسعير
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( العمليات  Bloch,2013أما  ابتكار   " هو  االبتكار  من  آخر  نوع  إلى  فيشير   )Process  

innovation " 

" ويتضمن ابتكار العمليات تطبيق    Communication innovationاإلبتكار التوايل    -5

ملموسة  تغيرات نوعية  وإحداث   / أو  أو منهجية جديدة،  باألساليب  أسلوب  والمنهجيات    مقارنة 

السائدة سابقا في المؤسسة وذلك فيما يتعلق في انتاج وتوفير الخدمات والسلع، كما قد يشمل هذا 

سينات على الخدمات المساندة مثل تقنيات  االبتكار تغيير وتطوير المعدات والمهارات، أو إدخال تح

المعلومات والمشتريات والمالية والمحاسبة. في حين يعني االبتكار االتصالي تطبيق أساليب جديدة  

لتعزيز وتطوير الخدمات أو السلع التي تقدمها المؤسسة، أو إحداث تطورات نوعية عليها لتأثير 

( فيضيف بعدا آخر في أنواع االبتكار هو  ,2008Windrum)أما    على سلوك األفراد أو غيرهم.

المفاهيمي   وتحدي    Conceptual Innovationاالبتكار  جديدة،  رؤى  تطوير  يعني  والذي 

 . New Paradigmsالمسلمات واالفتراضات القائمة، أو حتى تحدي أنماط تفكيرية جديدة 

 مبررات توجه المؤسسات الحكومية نحو االبتكار

( على عدة مبررات Tummers &  Bekkers De Vries,  2014تؤكد الدراسة المنهجية لس )

تبرر توجه الحكومات إلى االبتكار وتتمثل في تحسين األداء ورفع الكفاءة والفعالية وذلك حسبما 

 من الدراسات التي قام الباحثون بتحليلها، كما أن االبتكار هو وسيلة التنافسية.  %34أشارت إليه  

وتؤكد نتائج الدراسة االستقصائية التجريبية لقياس االبتكار في القطاع العام البريطاني ما انتهت  

(  فالهدف من االبتكار في Tummers &  Bekkers De Vries,    2014إليه نتائج دراسة ) 

ية أو  مؤسسات الحكومة المحلية البريطانية تمثل في التركيز على تأدية الخدمة الحالية بذات الفعال

أفضل، وتحقيق الجودة، وتوقع المبحوثون بأنه خالل السنتين المقبلتين سيظل هدف تحسين الفعالية 

لالبتكار رئيسا  هدفا  المحلي  المجتمع  مع  والشراكة  النفقات  دراسة    .وتخفي   خلصت  حين  في 

(Rosenbati,2011إلى أن لجوائز التميز آثارا ايجابية على تعزيز االبتكار في المؤسس ) ات، لما

 لها من دور في االعتراف بالنجاز وقد تكون دافعا نحو محاكاة المبتكرين.

 الدراسات السابقة 

واالبتكار،   المنظمة المتعلمةخصائص  الربط بين    على  هناك عدد من الدراسات السابقة ركزت

بع    وركزت  واالبداع  واالبتكار،  المواهب  إدارةربطت بين  وأخرى  البداع والتميز المؤسسي  

 : يليقوم بعرض الدراسات السابقة بهذا الترتيب كما  وسوف ن  الدراسات على االبتكار

 : التميز المؤسسياإلبداع وبالربط بين خصائص المنظمة المتعلمة واالبتكار، دراسات إهتمت  -أ

التعرف ( وقد هدفت الدراسة إلى تحقيق الهدف العام المتمثل في:  2015دراسة )السهلي،   -1

التربوي   التميز المؤسسي في مكاتب الشراف  المتعلمة في تحقيق  المنظمة  على دور 

الدراسة إلى تحقيق األ العام سعت   هداف للفتيات بمدينة الرياض. ولتحقيق هذا الهدف 
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الفرعية التالية: التعرف على أثر ومستوى التطبيق للمؤسسة المتعلمة في تحقيق التميز 

تيجية مقترحة لتفعيل دور المنظمة المتعلمة في تحقيق التميز  المؤسسي وعرض إسترا

وقد   .وكانت أداة الدراسة هي االستبيان  ،. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفيالمؤسسي

أظهرت النتائج أهمية محور التعلم المستمر وأهمية محور الحوار حيث االحترام المتبادل  

بين موظفي مكاتب االشراف التربوي يعمل على تشجيع الموظفين باستفساراتهم بغ   

وظائفهم أسماء  عن  بوضوح    ،النظر  بينهم  المعلومات  التوعية  اختصاصيو  ويتبادل 

 وشفافية.

دراسة -2 ال  أما  والتى  2011رب،  )جاد  المنظمة  (  خصائص  أثر  استكشاف  استهدفت 

الخدمية   المنظمات  من  مجموعة  في  االبتكاري  التفكير  قدرات  تنمية  على  المتعلمة 

من   مجموعة  على  الهدف  هذا  لتحقيق  اعتمدت  وقد  الدقهلية،  بمحافظة  والصناعية 

استبيان إعدت لهذا الفروض تم اختبارها إحصائيًا، وتم تجميع البيانات بواسطة استمارة  

الغرض. وكشفت النتائج عن ارتفاع مستوي توافر خصائص المنظمة المتعلمة ومستوي  

قدرات التفكير االبتكاري في مجموعة المنظمات الخدمية بالمقارنة بمجموعة المنظمات  

الصناعية، كما كشفت النتائج عن وجود تأثير معنوي لجميع خصائص المنظمة المتعلمة 

لتفكير االبتكاري في مجموعتي الدراسة. وكان التأثير األكبر في مجموعة على قدرات ا

 المنظمات الخدمية. 

والتى هدفت إلى معرفة مدى توافر خصائص المنظمة المتعلمة (2010النسور،  )دراسة   -3

( لس  المتعلمة  المنظمة  لنموذج  أثر ,Marsick & Watkins  1993وفقا  معرفة  و   )

من   الدراسة  مجتمع  وتكون  المؤسسي،  التميز  تحقيق  في  المتعلمة  المنظمة  خصائص 

تم    300جميع العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي األردنية والبالغ عددهم 

عددهم   والبالغ  فوع  فما  البكالوريوس  درجة  حملة  من  الدراسة  عينة   (194)اختيار 

لباحث  قائمة الستقصاء لجمع البيانات.وخرجت الدراسة بمجموعة  موظفا، واستخدم ا

المتعلمة والتميز   المنظمة  البحث تتوافر فيها خصائص  النتائج كان أهمها أن جهة  من 

تحقيق   في  المتعلمة  المنظمة  لخصائص  أثر  وجود  كذلك  متوسطة،  بدرجة  المؤسسي 

   التميز المؤسسي.

تحديد مدى قابلية مديريات الخدمات بمحافظة ( والتى هدفت إلى  2007دراسة )عجوة،   -4

المنظمة  قابلية  محاور  المدريات حول  هذه  بين  االتفاع  درجة  وتحديد  للتعلم،  الدقهلية 

عدم وجود أتفاع ذي داللة إحصائية بين المديريات حول    و تمثلت  أهم نتائج  للتعلم،  

قابلية المنظمة ليريات تميل  مد) قابليتها للتعلم، وأنة يمكن تقسيها إلى مجموعتين متجانسين

التوافر    وأخرى  ،للتعلم المتعلمةعدم  المنظمة  التعلم    ،خصائص  محور  أن  تبين  كما 

فسر   حيث  للتعلم،  المديريات  قابلية  في  تأثيرا  األكثر  هو  الفرعية  ومتغيراتة  المستمر 
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محور االستفسار والحوار، وانشاء    لتعلم، يليةل( من التغير في قابلية المديريات  26%)

 نظم التعلم، ثم تمكين العاملين، فالقيادة الستراتيجية للتعلم، فالتعاون وتعلم مفهوم الفريق. 

دراسة استكشافية هدفت إلى اختبار  (Kontoghiorghes et al, 2005) وقد أجرى -5

لبداع، واألداء العالقة بين خصائص المنظمة المتعلمة من جهة واالستجابة للتغيير، وا

الدراسة من ) العاملين في أربع  (805التنظيمي من جهة أخرى. وقد تألفت عينة  من 

قطاعي   في  تعمل  الموارد  )شركات  مديري  من  مباشر  بإشراف  والخدمات  الصناعة 

  71.9بنسبة استرجاع ) (579البشرية فيها، وبلغ عدد االستبيانات الصالحة للتحليل )

بينت   وتطوير  %(.  والمخاطرة  المعلومات،  ومشاركة  المفتوح  االتصال  أن  الدراسة 

أبرز  كانت  والحقائق  والوقت  والمعلومات  الموارد  توافر  وأخيرا  الجديدة،  األفكار 

خصائص المنظمات المتعلمة في تمكين المنظمة نحو التكيف مع سرعة التغيير، وطرح  

 .لتنظيميالمنتجات والخدمات بشكل أسرع، وتحسين األداء ا

وبكار،  )دراسة   -6 العناصر    (2002الفاعوري  وجود  مدى  اكتشاف  إلى  هدفت  والتي 

المالءمة لبناء المنظمة المتعلمة، ثم بحث العالقة بين مدى وجود أسس المنظمة المتعلمة 

  إدارة وبسين البسداع فسي شسركة االتصاالت موبايلكم، ومدى تأثير ذلك على قدرتها في  

عناصر بناء المنظمة المتعلمة   تطبق :التاليةوقد توصلت الدراسة إلسى النتائج    ،البداع

وجود عالقة ارتباط إيجابية بين عناصر   .في شركة االتصاالت موبايلكم بمستوى متوسط

واالستطالع   الهدف،  وتحديد  المحركسة،  السدوافع  في  والمتمثلة  المتعلمة  المنظمة 

الص وتفوي   والتمكين  وبين  واالستفهام،  والمراجعسة،  والتقيسيم  البداع.  الحيات، 

 .البداع في شركة االتصاالت موبايلكم كان بدرجة متوسطة إدارة ىمستو

 :المواهب مثل  إدارةبعض الدراسات بين خصائص المنظمة المتعلمة وأبعاد    ربطتوقد   -ب

المواهب وخصائص المنظمة المتعلمة وتحديد    إدارةبين  (  2018)علياء وأحمد،  دراسة -7

الموهبة وخصائص المنظمة المتعلمة في   إدارةعالقات االرتباط والتأثير بين متطلبات  

جامعة سامراء. ولتحقيق ذلك تم اعداد مخطط افتراضي يتضمن متغيرات البحث فضالً 

الستبانة كأداة عن صياغة عدد من الفرضيات الرئيسة والفرعية، وقد استعمل الباحثان ا

تحقق   اهمها:  االستنتاجات  إلى مجموعة من  البحث  وقد توصل  البيانات  لجمع  رئيسة 

الموهبة وخصائص المنظمة    إدارةوجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين متطلبات  

الموهبة    إدارةالمتعلمة في المنظمة المبحوثة. وقد تحقق وجود تأثير معنوي لمتطلبات  

ظمة المتعلمة في المنظمة المبحوثة. واعتماداً على ذلك فقد قدم الباحثان  في خصائص المن

 . مجموعة من التوصيات المنسجمة مع تلك االستنتاجات

المواهب في األداء الوظيفي   إدارةوالتى هدفت إلى قياس أثر    (2015)آل على،    دراسة -8

المواهب" من    إدارة"في المنظمات الحكومية في المملكة العربية السعودية. وقد تم قياس  
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خالل أربعة أبعاد هي: جذب المواهب، واالحتفاظ بالمواهب، وتنمية المواهب، وإحالل  

المواهب. كما تم قياس األداء الوظيفي من خالل ثالثة أبعاد هي: جودة العمل، وإنجاز  

المهام، واالنضباط. واعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات: تاريخية، وبيانات أولية  

الدراسة    أهداففعلية. ولتحقيق   وتم توزيعها على   -االستبانة  -الدراسة تم تطوير أداة 

( مبحوثاً اختيرت عشوائياً، ومن أهم النتائج التي توصلت  400عينة الدراسة التي بلغت )

المواهب في المنظمات الحكومية في المملكة العربية   إدارة إليها الدراسة أن درجة تبني  

المواهب   دارةبدرجة مرتفعة. يوجد تأثير معنوي ذو داللة إحصائية ل  السعودية، جاءت

المحافظة على المواهب  :بأبعادها في أداء الموظفين. وكانت أهم توصيات الدراسة هي

 البشرية وتنميتها، واالهتمام بها. 

فقد هدفت إلى التعرف درجة تأثير ثقافة التمكين   (2009)الكساسبة وآخرون،أما دراسة   -9

" التمكين الفني، والداري" والقيادة التحويلية" المتطلبات المادية والمعنوية للتحول إلى 

المنظمة المتعلمة في مجموعة شركات طالل أبو غزالة في األردن، وقياس تأثير وظائف  

وال  إدارة واالختيار،  )االستقطاب  البشرية  على  الموارد  والمحافظة  والتطوير،  تدريب 

الموارد البشرية( على المنظمة المتعلمة وحاولت هذه الدراسة قياس مستوى تطبيق هذه  

المتغيرات في مجموعة الشركات محل الدراسة. وكانت أهم النتائج تشير أن هناك تأثير  

هناك أن  كما  المتعلمة،  المنظمة  في  والتطوير  والتدريب  واالختيار  تأثيرا   لإلستقطاب 

للمحافظة على الموارد البشرية في المنظمة المتعلمة، وأن مستوى تصورات العاملين 

الموارد البشرية التدريب والتطوير، والمحافظة على    إدارةحول مستوى تطبيق وظائف  

 الموارد البشرية في مجموعة شركات طالل أبو غزالة كان متوسطا.

استهدفت هذه الدراسة تقييم  فقد: (Lee - Kelley ,& Others,. 2007)دراسة  أما -10

العالقة بين مفهوم المنظمة المتعلمة وامكانية البقاء على العاملين والمحافظة عليهم عند  

البشرية يجب أن  الموارد  إلى أن مديري  الدراسة  مستوى معرفة معين. وقد توصلت 

من درجة الشباع   يدركوا العالقة الخاصة بين متغيرات مفهوم المنظمة المتعلمة وكل

الوظيفي ومعدل دوران العاملين، حيث تبين وجود عالقة إرتباطية بين متغيرات مفهوم  

المنظمة المتعلمة وأبعاد الرضا الوظيفي، بينما تبين أن أهم أسباب ترك العمل هي نظم  

العوائد والجهود الكبيرة المبذولة في العمل. واقترحت الدراسة عدة إسترتيجيات يمكن  

الموارد البشرية لتخفي  معدل دوران العمل، تمثلت في  إدارةيقها بواسطة مديري تطب

إيجاد رؤية مشتركة بين المنظمة والعاملين، وإعطاء أهمية كبيرة لتطوير المعرفة لدى 

على   الدراسة  شددت  كما  المنظمة،  داخل  التعلم  فرع  تطوير  إلى  بالضافة  العاملين، 
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بالعاملين م االحتفاظ  إستراتيجية إمكانية  يتوافق مع حاجة  بما  تنمية معارفهم  ن خالل 

 المنظمة

 المواهب واالبتكار التنظيمي أو االبداع مثل:  إدارةوقد ربطت بعض الدراسات بين  -ت

المواهب على البتكار    إدارة( التى هدفت  إلى إظهار أثر  2020بوزيدي،  )دراسة     -11

المواهب من مفاتيح نجاح أي مؤسسة في   إدارةالتنظيمي بالمؤسسة، ذلك بإعتبار أن  

عصرنا الحالي، وألن مصدر البتكار هو المورد البشري، و يجب على المؤسسة أن 

أن تحافظ عليهم   الموهوبين منهم وكذلك  البشرية خاصة  بعملية تطوير مواردها  تقوم 

ل أثر  يوجد  أنه  أي  هذه  دراستنا  في  إليه  ماخلصنا  البت  دارةوهذا  على  كار المواهب 

التنظيمي في حال تم الهتمام فعال بهذه المواهب، وجعل عملياتها ضمن إستراتيجيات 

المؤسسة وبالتالي نجاحها يضمن لها الوصول إلى البتكار التنظيمي الذي تصبو إليه.أثر  

 المواهب على البتكار التنظيمي  إدارة

زيادة،  دراسة   -12 مم  (  2020)أبو  دور  على  التعرف  إلى   هدفت    إدارةارسات  والتى 

الموهىب في تحقيق البراعة التنظيمية في شركة جوال لالتصاالت الخلوية الفلسطينية، 

الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، كما تم استخدام  أهدافولغاية تحقيق 

مبحوثاً، وقد   (511)االستبانة كأداة لجمع البيانات الالزمة من أفراد العينة البالغ تعدادها  

توصلت الدراسة إلى  العديد من النتائج أهمها: أن شركة جوال تهتم بشكل عام بممارسة  

المواهب بدرجة عالية جد اً، كما جاء اهتمام الشركة بشكل عام بتطبيق   إدارةكافة أبعاد 

جود  شارت نتائج الدراسة إلى. وأو كافة أبعاد البراعة التنظيمية بدرجة عالية جداً أيضاً،  

 المواهب( االحتفاظ  إدارةألبعاد    (α ≥ 0.1) أثر هام ذي داللة إحصائية عند مستوى داللة

للمواهب  بالمواهب، تدريب وتطوير المواهب، جذب المواهب، تخطيط التعاقب الوظيفي  

ت الدراسة العديد من  م االستغالل، االستكشاف( وقد)على البراعة التنظيمية بأبعادها  )

 المواهب في تحقيق البراعة التنظيمية   إدارةالتوصيات الرامية إلى تفعيل دور ممارسات  

بين    (2018)المجمعي،  دراسة   -13 والتأثير  االرتباط  عالقات  تحديد  إلى  سعت  والتى 

الموهبة وخصائص المنظمة المتعلمة في جامعة سامراء. ولتحقيق ذلك    إدارةمتطلبات  

م اعداد  من  تم  عدد  صياغة  عن  فضالً  البحث  متغيرات  يتضمن  افتراضي  خطط 

الفرضيات الرئيسة والفرعية، وقد استعمل الباحثان االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات  

والمعلومات مع استعمال عدد من االساليب االحصائية كمعامل االرتباط البسيط وتحليل 

ل البحث االجابة على التساؤل االتي: ما االنحدار الختبار الفرضيات. وبشكل عام حاو

متطلبات   بين  والتأثير  االرتباط  عالقات  المنظمة   إدارةطبيعة  وخصائص  الموهبة 

المتعلمة في المنظمة المبحوثة؟ وقد توصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات اهمها:  

وخصائص   الموهبة  إدارة. تحقق وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين متطلبات  1
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 إدارة تحقق وجود تأثير معنوي لمتطلبات    .2المنظمة المتعلمة في المنظمة المبحوثة.  

الموهبة في خصائص المنظمة المتعلمة في المنظمة المبحوثة. واعتماداً على ذلك فقد  

 االستنتاجات قدم الباحثان مجموعة من التوصيات المنسجمة مع تلك

بين  (  Iman,et al.2017)دراسة   -14 العالقة  معرفة  إلى  هدفت  المواهب   إدارةوالتى 

و التنظيمي.  للتعلم  الوسيط  الدور  أساس  على  للموظفين  المبتكر  دراسة هوالسلوك  ي 

البيانات وتحليلها و قد شارك في االستبيان   موظفا  (147)  وصفية وفق طرع جمع 

البيانات   تحليل  تم  بإيران.  مشهد  بلدية  في  المعلومات  تكنولوجيا  مؤسسة  في  يعملون 

( الصداربرنامج  النتائج SPSS-19باستخدام  من  بمجموعة  الدراسة  وقد خرجت   ..)

المواهب والسلوك االبتكاري للموظفين بتوسط    إدارةأهمها أن هناك عالقة مهمة بين  

التنظيمي هنا  ،التعلم  بين مكونات  أيًضا،  ذات داللة إحصائية  المواهب   إدارةك عالقة 

بين   العالقة  التنظيمي  التعلم  يتوسط  أن  ويمكن  االبتكاري  المواهب   إدارةوالسلوك 

والسلوك االبتكاري. قدرة التعلم التنظيمي لها عالقة كبيرة مع والسلوك االبتكاري وأن  

 مبتكرة.   أهدافالفرص للموظفين ب  التعلم التنظيمي هو طريقة تربوية وتدريبية يمكن ربط

المواهب البشسسرية   إدارةوالتى هدفت  الى بيان دور عمليات   (2016)حسااين،دراسسسة   -15

في تعزيز االبداع التنظيمي في الجسامعسات العراقيسة، موظفاً المنهج الوصسسسسفي التحليلي،  

وطبقت    ،البحث قام الباحثان بتصسسسميم االسسسستبانة أداة لجمع المعلومات  أهدافولتحقيق  

وقد توصسل البحث الى عدة   ،( اسستاذاً في جامعة صسالح الدين72على عينة مكونة من )

المواهسب البشسسسسريسة على    إدارةمن أهمهسا وجود عالقسة ارتبساط واثر لعمليسات    ،نتسائج

المسسسسستوى الكلي وعلى مسسسسستوى المتغيرات الفرعيسة في تعزيز االبسداع التنظيمي في 

وقسدم البساحثسان مجموعسة من المقترحسات التي تنسسسسسجم مع تلسك    ،الجسامعسة المبحوثسة

البشسرية   المواهب إدارةعمليات  أهمية حول تنظيمية ثقافة همها خلقاالسستنتاجات كان أ

التفوع السذي يقود الى النجساح و  التنظيمي   ،والسدور السذي تقوم بسه في تعزيز االبسداع 

 .واالهتمام بالموهوبين والعمل على تشجيعهم وتحفيزهم باستمرار

المواهب والتعلم التنظيمي    إدارةوالتى هدفت إلى إلى قياس   (2016،)الكساسبةدراسة   -16

ركة زين في األردن، بشس وتكون مجتمع الدراسسة من جميع العاملين   في اسستدامة الشسركة

فرداً، أي ما  (99)فرداً. وتم اختيار عينة عشسسسسوائية بسسسسسيطة من   991والبالغ عددهم  

%( من مجتمع الدراسسسسة. وقد تم تطوير اسسسستبانة لجمع البيانات من عينة  10)نسسسسبته 

 إدارةكان مسستوى تصسورات المبحوثين حول عناصسر   :اسسة. وتوصسلت الدراسسة إلىالدر

مسسسسستوى تصسسسسورات المبحوثين حول   -المواهسب في شسسسسركسة زين في األردن مرتفع  

المواهب  دارةهناك تأثير ل -عناصسر التعلم التنظيمي في شسركة زين في األردن مرتفع  
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هناك تأثير   -زين( المتغير التابع )اسسستدامة شسسركة   ( فيα≥  0.1عند مسسستوى داللة )

 المتغير التابع )استدامة شركة زين( ( فيα≥  0.1للتعلم التنظيمي عند مستوى داللة )

 : وهنا  بعض الدراسات التى ركزت على االبتكار التنظيمي مثل

جاءت بعنوان البتكار في المؤسسسسسسسسات الحكومية   ( والتى2016دراسسسسة )الشسسسحي،   -17

دراسة ميدانية على القطاع الحكومي في دولة المارات العربية المتحدة. وقد   :االتحادية

وقد جمعت   ،هدفت الدراسسسسة إلى قياس واسسسستكشسسساف واقع االبتكار في دولة االمارات

ة الرئيسسسسسيسة لجمع الدراسسسسسة بين المنهجين الكمي والنوعي، وتعسد االسسسسستبسانة هي األدا

ر في اوليسة من مجتمع السدراسسسسسة والمتمثسل في الرؤسسسسساء التنفيسذيين لالبتكس البيسانسات األ

 المؤسسات الحكومية االتحادية.

أن االبتكار في مجال العمليات هو أكثر أنواع االبتكارات شسيوعاً في  وكانت أهم النتائج

حيث   ،مية كمنبع لألفكارالمؤسسسسسسات الحكومية، وأن المصسسادر الداخلية هي األكثر أه

ئة بيالعليا قائمة مصسسادر األفكار المبتكرة  وتعد محفزات ال دارةتصسسدر الموظفون وال

المساليسة  العليسا وشسسسسيوع ثقسافسة داعمسة لالبتكسار وتوفر    دارةالسداخليسة  والمتمثلسة في دعم ال

هي أكثر المحفزات أهمية  في دفع المؤسسسسسسات    )المدربة والمحفزة(الموارد البشسسرية  و

الحكومية  االتحادية  نحو االبتكار، وتوصسسسلت الدراسسسسة أيضسسسا إلى أن المؤسسسسسسسسات  

الحكوميسة االتحساديسة  تبسدى اهتمسامسا كبيراً  بتطبيق اسسسسستراتيجيسة لالبتكسار، وبتسدريسب  

 موظفيها في مجاالت ذات صلة  باالبتكار. 

بعنوان "جاهزية االبتكار    (2015الحكومي،  بتكار مركز محمد بن راشسسسد لال)دراسسسسة   -18

موظف    4000في الجهات الحكومية االتحادية" وهي دراسسسة ميدانية شسسملت أكثر من 

في الجهسات االتحساديسة، وهسدفست إلى قيساس مسسسسستوى جساهزيسة وتبني الجهسات الحكوميسة  

بنى عددا  للممارسسات والمبادرات االبتكارية. وخلصست الدراسسة إلى أن معظم الجهات تت

من الممسارسسسسسات االبتكساريسة وهي تسسسسسريع وتيرة العمسل وتبني التغيير وتوليسد األفكسار  

الجديدة للتغلب على التحديات وتحفيز الموظفين على االبتكار وتشسسسسجيع روح المبادرة 

في قيادة المشسسساريع االبتكارية، كما أظهرت الدراسسسسة أن الجهات تعزز وتشسسسجع ثقافة 

من المسستطلعة آراؤهم على أن االبتكار    %90في ممارسساتها، واتفق  االبتكار واليجابية  

 سيكون أساسا لنجاح الحكومة خالل السنوات الخمس المقبلة 

فيحسدد مجموعسة أخرى من العوامسل التي تعرقسل االبتكسار في (  Stanka, 2013)أمسا   -19

المؤسسسسسسسسات الحكومية وتشسسسمل: نقص المنافسسسسة، محدودية الموارد، نقص المهارات 

والموارد البشسسسسريسة، النفور من المخساطر، عسدم التعساون داخسل المنظمسة، صسسسسعوبسات  

ار، وعدم االتصسسال، غياب الحوافز لدى الموظفين، عدم كفاية الوقت المخصسسص لالبتك

وجود هياكل وآليات تعزز التعلم المؤسسسسي المنظم ونشسر الممارسسات الجيدة، الحواجز  
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التقنيسة المتمثلسة في نقص الحلول التكنولوجيسا، ونقص مرونسة القوانين واللوائح. كمسا أن 

من شسسأنها أن تخلق بيئة غير مسسستقرة، وقد تكون هناك مقاومة من   االبتكارات الجذرية

 م يتم إبالغه بالفوائد المترتبة على تحسين الخدمة أو استبدالها.الجمهور إذا ل

 التعليق على الدراسات السابقة

بين خصائص المنظمة المتعلمة واالبتكار،    على الربطهناك عدد من الدراسات السابقة ركزت   -1

والتميز وأخرى  البداع  بين    المؤسسي  واالبتكار،    إدارة ربطت  وركزت    واالبداعالمواهب 

 .بع  الدراسات على االبتكار

الدراسات على أهمية المنظمة المتعلمة والدور الهام الذي يمكن أن تلعبة في بع   ركزت    -2

األداء وتطويرالمؤسسي    تحسين  السريعة    واالبتكار  التغييرات  لمواكبة  ككل  المنظمة 

   ودورها في تحقيق االبتكار التنظيمي. نظمة المتعلمةوالمتالحقة، وإلى أهمية التوجه إلى الم

 تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة فيما يلي:   -3

توضيح أهمية المنظمة المتعلمة كمفهوم جديد والدور الكبير الذي سوف تقوم به في   .أ

للعاملين    تطوير العاملين  األفراد  المستوى  وعلى  المنظمة  مستوى  على  األداء 

 والداريين. 

)خصائص المنظمة    االستفادة من الدراسات السابقة في تحديد أبعاد المتغيرات الثالثة .ب

المواهب بأبعادها، االبتكار التنظيمي بأبعاده( وطرع قياس كل منهم    إدارةالمتعلمة،  

 ابقة عند صياغة قائمة الستقصاء لجمع البيانات. والستناد للدراسات الس

 تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة فيما يلي:  -4

قام الباحث بتناول المنظمة المتعلمة كمتغير مستقل كما في الدراسات السابقة إال أنها  -أ

تختلف عنها في أنها تستند على األبعاد الخمسة للمنظمة المتعلمة التي تخص نموذج 

فكرة المنظمة المتعلمة لقياس مدى توافر أبعاد المنظمة  والذي يعد مبتكرا  Sengeسينج  

   .المتعلمة في بيئة البحث على خالف الدراسات السابقة التي تناولت أبعادا أخرى

التى -ب الدراسات  من  قليل  عدد  هناك  المتعلمة   كانت  المنظمة  خصائص  بين  ربطت 

واالبتكار التنظيمي خاصة في مصر وفي القطاعات الخدمية على وجه التحديد باستثناء  

الرب، )جاد  تمت  2010دراسة  والتى  في    على(  والصناعية  الخدمية  المؤسسات 

 محافظة الدقهلية. 

الهدف والمجال،  الحالية  الدراسةتختلف   -ت السابقة من حيث  الدراسات  فمن حيث   عن 

على  المتعلمة  المنظمة  وأثر خصائص  ارتباط  مدى  معرفة  على  ركزت  فقد  الهدف 

في وجود متغير وسيط وهو   التنظيمي  أما  إدارةاالبتكار  المجال   المواهب  من حيث 
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الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في أنها تركز على دراسة أحد الجهات  فتختلف 

حيث لم يسبق إجراء هذه   .الهيئة القومية للبريد()مصر  الحكومية الخدمية الهامة في  

 النوعية من الدراسات في هذا القطاع الحيوي. 

بخالف ع الحكومي،  قطاكان هناك عدد قليل من الدراسات التى تناولت االبتكار في ال -ث

االمارات دولة  حكومة  على  تمت  التى  الدراسات  وأن    ،الدراسات  تم  االبتكار  أغلب 

المتحدة وأوروبا بالضافة إلى بع  الدراسات    في الواليات المتحدة والمملكة  هاإجراء

 من استراليا ونيوزيلندا وكندا.

المنظمة  -ج خصائص  بين  تربط  الباحث(  علم  حدود  )في  قبل  من  دراسة  أي  توجد  لم 

 المواهب بأبعاده.  إدارةالمتعلمة واالبتكار التنظيمي مع دخول متغير وسيط وهو 

المتمثلة في تركز الدراسات العلمية في مجال -5 الفجوة المعرفية  المتعلمة   وفي ضوء   المنظمة 

المتصلة    و  المواهب    إدارةو الدراسات  وقلة  الغربية،  الدول  في بع   بالمتغيرات  االبتكار 

العوامل التى    فإننا نتوقع أن تساهم هذه الدراسة في فهم  ،مصرفي القطاع الحكومي في    السابقة

المصري في   الحكومي  الفكر  التنظيمي خاصة بع  أن نضج  يمكن أن تؤثر على االبتكار 

خدمات الحكومية والذي عززه تطبيق منظومة التميز الحكومي  أهمية االبتكار والتطوير في ال

مصر   إلى  ونقلها  االمارات  دولة  في  الحكومية   كتجربةالمطبقة  الخدمات  تعزيز  في  رائدة 

 وبالتالي تعزيز التعامل مع المواطن المصري وتقديم خدمات حكومية مبتكرة. 
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 المبحث الثالث: الجانب الميداني للبحث 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية والوظيفية3جدول رقم )

السسسسخصسسسسسسسسائسسسسص 

 الشخصية

 )%(  التكرارات المستوى

 68 175 ذكر نوع الجنس 

 32 83 أنثى

 19 49 عام 35أقل من  العمر

 38 99 45-35من 

 28 71 55-45من

 15 39 سنة 55أكبر من 

 3 8 دكتوراه المؤهل العلمي 

ماجسسستير / دراسسسات 

 عليا

49 19 

 71 184 بكالوريوس

عسسامسسة/دبلوم   ثسسانويسسة 

 متوسط

17 7 

 31 79 سنوات 10أقل من  الخدمة عدد سنوات 

 46 119 سنة 15-10من

 23 60 سنة 15أكثر من 

 22 57 مدير   المسمى الوظيفي

 21 53 نائب المدير

 57 148 رئيس قسم

)  :المصدر - االحصائي  البرنامج  مخرجات  على  إعتمادا  الباحث  إعداد   (  SPSSمن 

و  %(    32من الذكور وما نستبه )(  %68أن هناك ما نسبته )(3)   رقم   يتضح من جدول -

عام(    35جاءت من نصيب الفئة العمرية )أقل من    ( % 19) : يتضح أن ما نسبته  بالنسبة للعمر 

العليا وبالتالي  يصبح معدل العمر أكبر مما لو تم    دارة حيث أن مجتمع البحث ارتكز على ال 

( وهي  45- 35( من نصيب الفئة العمرية ) % 38اختيار العينة من العاملين، حيث نجد أن مانسبة ) 

ونواب   األقسام  رؤساء  السن  هذا  في  يتركز  حيث  المحتارة  العينة  في  األكبر  النسبة  صاحبة 

أما  و  (، 55- 45فكانت من نصيب الفئة العمرية ) (  % 31، أما النسبة ) وبع  المديرين  المديرين 

 سنة(.   55( فكانت من نصيب الفئة العمرية )أكبر من  % 15النسبة ) 
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( من عينة الدراسة مؤهلهم العلمي دكتوراه،  % 3) أنَّ ما نسبته  نالحظ   : بالنسبة للمؤهل العلمي -

) و   بنسبة  للماجستير،  الدراسة % 19بالنسبة  عينة  من  أن    ، (  )   أعلى ونجد  وهي  (  %71نسبة 

الثانوية العامةأو دبلوم  بكالوريوس ال للحاصلين على درجة   متوسط  ، أما نسبة الحاصلين على 

 .   ( % 7إلى )   فوصلت 

الدراسة سنوات خبرتهم أقل  من عينة (%31)أن ما نسبتهم    : يتضحالخدمةبالنسبة لسنوات   -

كانت صاحبة النسبة األكبر   ( سنة15-10(من سنوات، ونجد أن عدد سنوات الخبرة  10من  

( وغالبا تكون هذه  %23سنة فجاءت بنسبة )  15(. أما أكثر من  %46من العينة المختارة )

النسبة من المديرين أو نوابهم نظراً لعدد سنوات الخبرة الكبير، ورغم أن عامل الخبرة هام 

خاصة في عمليات التعيين    الهيئةلكن هناك عامل الكفاءة الذي تعتمد عليه    هيئة البريدفي  

 .والترقية

الوظيفي - )  وبالنسبة للمسمى  العينة  النسبة األكبر من  ( من نصيب رؤساء  %  57فكانت 

ويرجع الباحث هذه النسبة إلى   .( من المديرين%22( من نواب المدير، )%21األقسام ثم )

كل فروع  أن العدد األكبر من العينة جاء بالفعل من رؤساء األقسام لزيادة عدد األقسام في  

 . ومكاتب البريد

 :عرض وتحليل نتائج متغيرات الدراسة

 واالبتكارالمواهب،    إدارةالمتعلمة و المنظمة    وهي سيجر  عرض وتحليل متغيرات الدراسة   -

 النحو التالى:  التنظيمي على 

األول  :أوالً  بالسؤال  المتعلقة  الهيئة    :النتائج  في  المتعلمة  المنظمة  أبعاد  تطبيق  مستوى  هو  ما 

   القومية للبريد في مصر )البريد المصري( ؟

هذا   على  المعيارية  لإلجابة  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  استخراج  تم  السؤال 

  الهيئة القومية للبريد ب   الوسطى   دارة لمستوى تطبيق مفهوم المنظمة المتعلمة لدي عينة ال 

 . والجدول أدناه يوضح ذلك 
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 لمستو  تطبيق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  (4جدول رقم )

 حسب المتوسطات الحسابية المنظمة المتعلمة لدي عينة الدراسةخصائص مفهوم 

 متغيرات البحث 
الوسط  

 الحسابي

النحراف  

 المعياري

 األهمية النسبية

% 

مستوى   الترتيب

 االستجابة 

 للمستجيب 

 مرتفع  2 81.40 0.57 4.07 تفكير النظم .1

 مرتفع  1 83.60 0.47 4.18 التمكن الشخصي  .2

 مرتفع  5 70.09 0.48 3.50 النماذج الذهنية .3

 مرتفع  3 77.20 0.53 3.71 الرؤية المشتركة .4

 مرتفع  4 71.80 0.63 3.89 التعليم الجماعي .5

إجمالي المنظمة  

 المتعلمة 
3.87 

 مرتفع   77.41 0.43

 Spssبالعتماد على مخرجات برنامج إعداد الباحث   :المصدر

 والسذي  ( 3.50-4.18قسد تراوحست بين ) ( األوسسسسسساط الحسسسسسسابيسة  4الجسدول رقم )   يبين 

تضسسسمن األبعاد )تفكير النظم، التمكن الشسسسخصسسسي، النماذج الذهنية، الرؤية المشسسستركة، التعليم  

إذ بلغ    ،بأعلى متوسسسسط حسسسسابيولى المرتبة األ)الشسسسخصسسسي    ب عد( التمكن . وقد حقق  الجماعي(

(   (0.47أكده  االنسجام العالي في إجابات العينة التي عكسها االنحراف المعياري    ، ( 4.18الوسسط الحسسابي ) 

بلغ المتوسسسسسط الحسسسسسابي للمنظمسة المتعلمسة ككسل  األخيرة. وقسد  في المرتبسة  )  جساء ب عسد النمساذج السذهنيسة   بينمسا 

ويعزو البساحسث هسذه النتيجسة إلى االهتمسام الكبير السذي توليسه )هيئسة البريسد( في تطوير العساملين     . (3.87)

وتأهيلهم من خالل الدورات التى تعقد بالمركز الرئيسسسي والتى أسسسهمت في رفع كفاءتهم كما أن هيئة البريد  

هم لختبارات مكثفة كما أن الهيئة  إذ ال يتم قبولهم إال بعد خضسوع   ، قد إهتمت بنوعية العاملين التى يتم تعينهم 

اول جاهدة إدخال مفاهيم التعليم التعاوني والمشساركة في المعلومات وفتح باب الحوار االتصسالي وحلقات  تح 

ب عسسد  سسسسسهم في رفع كفسساءة العسساملين،  أ النقسساب بين العسساملين  ومسسدرائهم كسسل هسسذا   حقق  التمكن (وقسسد 

مسستوى االتقان العلمي والمهني في مجال التخصسص أو العمل الذي  على    ليدل  المرتبة األولى )الشسخصسي

السذي يتطلسب إدراك  األمر    ا   هسا  المؤسسسسسسسسسسة وتطبيق الجراءات الالزمسة لتحقيق   أهسداف يتم من خاللسه تحسديسد  

، كما اهتمت  موظفيها الذي دأبت )هيئة البريد( على تنميته لدى  األمر    الواقع كما هو دون مبالغة أو تقصسسير  

لضسرورة مشساركة العاملين لتصسوراتهم حول مختلف األشسياء المتصسلة بطبيعة العمل وإخراجها إلى    الهيئة 

ودراسسسة )جاد    . (Kontoghiorghes et al, 2005) حيز الوجود، واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة ودراسسسة  

 . ( 2010الرب، 
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مديريات  بع   قابليسة  أكدت أن  ( والتى  2007وتختلف هذه النتيجسة مع ما توصسسسسلست إليسه دراسسسسسة )عجوة،  

االختالف إلى الطفرة الحسديثسة في    هسذا ويرجع البساحسث    ، الخسدمسات بمحسافظسة السدقهليسة للتعلم كسانست ضسسسسعيفسة 

لكتروني في التحول األ ن( م2020-2018)التى شسسسسهسدتهسا الفترة الحساليسة في مصسسسسر   التكنولوجيسا 

وأيضسسا المنافسسسة الشسسديدة من قبل المؤسسسسسسات الحكومية في تطوير خدماتها   ،الخدمات الحكومية

ويؤكد ذلك المقابالت الشسخصسية     لتميز الحكومي.مصسر لللحصسول على جوائز التميز وفق منظومة  

األقسسسسام بالفروع    المديرين ونوابهم ورؤسسسساء التى قام بها الباحث بلقاء بع  المديرين حيث أكدو على أن  

بالضسسسافة إلى تشسسسجيعها على    ، لديها تطلعات كبيرة وتقوم بتطوير وتحفيز فريق العمل   والمكاتب المختلفة. 

  الحوار الدائم بين الفرع بعضها ببع . 

في الهيئة القومية   المواهب إدارةما هو مساااتو  تطبيق    :النتائج المتعلقة بالساااؤال الثاني -1

 للبريد؟

لإلجابة على هذا السسسسسؤال تم اسسسسستخراج المتوسسسسسطات الحسسسسسابية واالنحرافات  

الهيئة القومية  ب العليا    دارة المواهب لدي عينة ال   إدارة المعيارية لمسسسسستوى تطبيق مفهوم  

 . والجدول أدناه يوضح ذلك   للبريد 

وأن (.  3.10-4.11تراوحت بين )   الحسسسسسابية قد ( األوسسسسساط  5يبين الجدول رقم ) 

  73.05%))( بأهمية نسبية مقدارها  3.65المواهب عكست وسطاً حسابياً جيداً بلغ )  إدارةإجمالي  

(  0.61أكده النسسسسجام العالى فى إجابات أفراد العينة الذي عكسسسسها االنحراف المعياري بمقدار )

ن  المواهب  والذى تضسسسم إدارةويؤكد هذا أن لدى البريد المصسسسري مسسسستوى جيد من االهتمام ب

اداء الموهبسة، االحتفساظ بسالموهبسة( وقسد حقق   إدارةاسسسسستقطساب الموهبسة، تطوير الموهبسة،  )األبعساد  

أكده   ،(4.11إذ بلغ الوسط الحسابي ) ،المرتبة األولى بأعلى متوسسط حسسابي)تطوير الموهبة (ب عد

بعسد    بينمسا جساء(0.57االنسسسسسجسام العسالي في إجسابسات العينسة التي عكسسسسسهسا االنحراف المعيساري )

 (.3.10بمتوسط )في المركز األخير   )االحتفاظ بالموهبة(
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 ( 5جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستو  تطبيق 

 المتوسطات الحسابية  الدراسة حسبعينة  بأبعاده لد  المواهب إدارةمفهوم 

 متغيرات البحث 
الوسط  

 الحسابي

  النحراف

 المعياري

 األهمية النسبية

% 

مستوى   الترتيب

 االستجابة 

 للمستجيب 

 مرتفع  3 72.60 0.67 3.63 استقطاب الموهبة .1

 جداً  مرتفع 1 82.80 0.57 4.11 تطوير الموهبة .2

 مرتفع  2 75.40 0.73 3.77 اداء الموهبة إدارة .3

 مرتفع  4 62.00 0.84 3.10 االحتفاظ بالموهبة .4

 مرتفع   73.05 0.61 3.65 المواهب إدارةإجمالي 

 Spssإعداد الباحث بالعتماد على مخرجات برنامج   :المصدر

عملية  في  البريد(  )هيئة  توليه  الذي  الكبير  االهتمام  إلى  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 

باالضافة إلى قيام الهيئة   ،االستقطاب التى تتم على اساس الجدارات الوظيفية ووفق متطلبات العمل

المتغيرات   ظل  في  خاصة  الجدارات،  على  المبني  التدريب  ربط  خالل  من  الموظفين  بتطوير 

  األداء   إدارةكتروني الشامل، بالضافة إلى تطوير نظام  لة والتطوير السريع والتحول األالمتالحق

خاصة أن الهيئة قامت   ،داء المتميز. حيث يتم توفير حوافز ومكافآت بناء على األ2018منذ بداية  

ً وبة )الموهاخيرة بتطوير نظام المسار الوظيفيى خاصة للقيادات الشفي الفترة األ مع ما    بين( تمشيا

تنادي به الحكومة المصرية في الخمس سنوات الماضية بحصر المواهب الشابة والعمل على وضع  

ومساندتها  برامج   بها  الالئق  المكان  في  ووضعها  وترقيتها  وتحفيزها  عليها  للحفاظ  مساندة 

من تواجد   ةع الرئيسيوالمتكررة للمركز الرئيسي والفر  رآه الباحث عند زياراتهوهذا ما    باستمرار.

   .المكاتب والفروع  إدارةالعليا و دارةفي ال السن الموظفين صغارعدد كبير من 

الثالث  -2 بالسؤال  المتعلقة  أبعاد    :النتائج  تطبيق  مستوى  هو  التنظيميما  الهيئة    االبتكار  في 

  (؟ القومية للبريد )البريد المصري

لإلجابة على هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى 

 . العليا بالهيئة القومية للبريد والجدول أدناه يوضح ذلك دارةتطبيق االبتكار التنظيمي لدي عينة ال

وأن إجمالي  (  3.27-4.39ة  قد تراوحت بين ) ( األوساط الحسابي 6يبين الجدول رقم ) 

أكده    77.80%))( بأهمية نسبية مقدارها  3.85التنظيمي عكس وسطاً حسابياً جيداً بلغ )االبتكار  

( ويؤكد هذا أن لدى البريد 0.58النسجام العالى فى إجابات أفراد العينة بانحراف معياري بلغ )

  ، باالبتكار التنظيمي  والذى تضمن األبعاد )ابتكار العمليات المصري مستوى جيد من االهتمام  
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الخدمات الداري  ،ابتكار  ب عد  ،االبتكار  وقد حقق  االتصالي(  الخدمات  (االبتكار  المرتبة  )ابتكار 

أكده  االنسجام العالي في إجابات    ،(4.39إذ بلغ الوسط الحسابي )  ،األولى بأعلى متوسط حسابي

في المركز األخير    (الدارياالبتكار    بينما جاء بعد(0.57العينة التي عكسها االنحراف المعياري )

 (. 3.27بمتوسط )

 ( 6جدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستو  تطبيق  

 المتوسطات الحسابيةأبعاد االبتكار المؤسسي لدي عينة الدراسة حسب 

 متغيرات البحث 
الوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

األهمية 

 النسبية

% 

مستوى   الترتيب 

 االستجابة

 للمستجيب 

 جداً  مرتفع 2 81.40 0.91 3.67 عمليات الإبتكار   .1

 مرتفع جداً  1 87.80 0.57 4.39 الخدماتابتكار   .2

 متوسط  4 61.60 0.71 3.27 االبتكار الداري .3

 مرتفع  3 73.40 0.89 4.07 االبتكار االتصالي .4

االبسسستسسسكسسسار   إجسسسمسسسالسسسي 

 المؤسسي
3.85 

0.58 
77.80 

 مرتفع  

 Spssإعداد الباحث بالعتماد على مخرجات برنامج   :المصدر

تشسسهدها الهيئة القومية للبريد  ويرى الباحث أن هذه النتيجة تتماشسسى مع الطفرة الكبيرة التى,

مثل  منتجات جديدة بشسسكل متزامن ومسسستمر  خدمات و االهتمام الشسسديد بإطالع    في مصسسر حيث

و اسسسسستخسدام التطبيقسات (ATM)  مساكينسات السسسسسحسب اآللي االلكترونيسة  والخسدمسة السذاتيسة    إدخسال  

لتساحسة الخسدمسات   on line services)األلكترونيسة السذكيسة على الهواتف المحمولسة واالنترنست  

لتحسسسسسين    (technical specifications)وتطوير الخدمات وفق مواصسسسسفات فنية   نللمتعساملي

جودة الخدمات، إضسسسافة إلى أن البريد المصسسسري يقوم  بإجراء مسسسسوحات بيئية دورية للسسسسوع 

  - والمنتجات التكنولوجيا، حيث تسسسسسعى هيئة البريد  دوماً إلى التميز التكنولوجي عن المنافسسسسسين

أو   التى تعمل في مصسسر العالمية  حاصسسة وأن المنافسسسين هم البنوك بالضسسافة إلى شسسركات البريد

 .لشركات أجنبية فروع 

االهتمسام بساالبتكسار االتصسسسسالي من خالل ابتكسار اسسسسساليسب جسديسدة وقسد جساء في المركز الثساني 

للتواصسل مع العمالء )التغذية الراجعة، الشسكاوى، اسستبيانات رضسا المتعاملين( بمتوسسط حسساب  

 (4.07وصل إلى )
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ول إذ أن حالة التمكن الشسخصسي  ويرى الباحث أن هذه النتيجة منسسجمة مع نتيجة السسؤال األ

التى عملست الهيئسة على تحقيقهسا لسدي العساملين ودفعهم إلى مشسسسساركسة أفكسارهم وتصسسسسوراتهم حول 

وفقاً لمتظلبات العمل الذين يقومون   العمل سسساهمت في تحقيق حالة من الرغبة في تطوير الموهبة

التغيرات، إضسسسافة إلى إقامة  به وتنمية مهارات ومواهب موظفيها بطرع مختلفة وممكنة لمواكبة

تحسسسن أداء موظفيها. وقيام الهيئة بوضسسع أسسسس  أدت إلى  الدورات التدريبية وورب العمل التي  

الداء والذي يعتمد    إدارةلعملية االستقطاب وفق مؤهالت وكفاءات محددة، أضافة إلى تطوير نظم 

على مبسدأ المكسافسأة والتحفيز لسدعم األفكسار المبتكرة، والمحسافظسة على مسا تمتلكسه المواهسب وذوي 

 .2015بالضافة إلى المسمار الوظيفي الذي طورته الهيئة منذ عام  خبرة في مجال عملها.

تم االجابة عليه في السسسسسؤال األول وهو أن المنظمة المتعلمة تجعل   وهذا يتماشسسسسي مع ما

المؤسسسسسسة على اسسستعداد أكبر لالبتكار وتجمع العديد من الدراسسسات على أن للقيادة دورا هاما إما 

في عرقلة االبتكار أو في الدفع به، وقد تم اثبات التأثير اليجابي للقيادة في العديد من الدراسسسسات  

( بعنوان دورر المنظمة المتعلمة في تشسسسجيع عملية 2011،ة )خيرة ونصسسسيرةجاءت دراسسسس وكم 

االبسداع والتى أظهرت نتسائجهسا بضسسسسرورة تبني المنظمسة المتعلمسة من أجسل تمكين المنظمسات من 

روح الفريق   يسسسوده،  تبادل المعارف والخبرات ،أجل خلق بيئة تتميز " بأنها مشسسجعة على التعلم

وتشسسير نتائج لوحة نتائج االبتكار في القطاع العام األوروبي إلى أن .ةوتركز على الرؤية الشسسامل

 Hugo )من دول االتحاد األوروبي  %26المعرفة الخارجية هي المحرك الرئيسسي لالبتكار في 

Anthony & Laura, 2013 )( في حين خلصست دراسسةRosenblat,2011 إلى أن لجوائز )

االبتكار في المؤسسسسسسات، لما لها من دور في االعتراف بالنجاز  التميز آثارا ايجابية على تعزيز  

 وقد تكون دافعا نحو محاكاة المبتكرين.

 :اختبار فرضيات الدراسةثالثا  

تشسسسسكسل هذه الخطوة االخيرة في الجسانب العملي والتي تسسسسستهسدف اختبسار الفرضسسسسيسات، اذ  

ومن جهة اخرى  جهة منيسسستكشسسف الباحث بها مسسستوى عالقات االرتباط بين متغيرات البحث 

ن أبهذا الصسدد   هوما يشسار اليالتابع يختبر مدى قدرة تفسسير وتأثير متغيراته المسستقلة في المتغير  

النموذج الوسسسيط اذ يتكون من المتغير المسسستقل   النموذج العملي الذي يسسسعى الباحث الختباره هو

  التابع المواهب( والمتغير   إدارة) سسسس متمثال بوالمتغير الوسيط  )عاد المنظمة المتعلمة(  ب)أسسسس متمثال ب

 .)االبتكار التنظيمي( سمتمثال ب

   : البحث متغيراتاختبار عالقات االرتباط بين 

البحث   متغيراتبعالقات االرتباط بين  المتعلقةالفقرة باختبار فرضسسسسيات البحث   هذهم  هتت

 اعتمد في التنظيمي( وقداالبتكار  و المواهب إدارة، المنظمة المتعلمة خصسائص)  المتمثلةالثالث و

( الختبار الفرضسسيات الرئيسسسة الثالث ووفق  Person) معامل االرتباط البسسسيط  علىالبحث  هذا  

 :الفقرات الفرعية األتية
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توجد عالقة ارتباط ذات داللة )التي نصسست  ختبار فرضااية االرتباط الرئيسااة االولى:إ .أ

ولغرض بيان مدى عالقات )  اهبأبعادالمواهب  إدارةة والمنظمة المتعلممعنوية بين خصسسسائص 

( الختبار  Pearsonاسسسستخدم الباحث اختبار ) االرتباط بين المتغير المسسسستقل والمتغير الوسسسسيط

البسسسسسيط   ( مصسسسسفوفة معامالت االرتباط7)رقم الجدول   يظهرولى اذ الفرضسسسسية الرئيسسسسسة األ

(Pearson  بين )وقبل الخوض في اختبار المواهب(  إدارةالمتعلمة و)خصسائص المنظمة  بعاد أ . 

( ونوع االختبار 258( يشسير الى حجم العينة )7ذه الفرضسية فان جدول )هالفرضسيات الفرعية ل

(2-tailed). ومختصر  (Sig في الجدول يشير الى اختبار معنوية معامل االرتباط عن طريق ).

ر وجود عالمة )**( ها. فاذا ظهقيم يظهرن أ غير( المحسسسسوبة مع الجدولية من tمقارنة قيمة )

  علىالجدولية. ويتم الحكم  من  أكبر( المحسسسسوبة tيعني بان قيمة )هذا  معامل االرتباط فان  على

رقم   وكما في جدول ،(Cohen&Cohen,1983)مقدار قوة معامل االرتباط في ضسسسوء قاعدة 

 : ( التالي7)

 ( قيم ومستويات عالقة االرتباط 7جدولرقم )

 

 

 spss v.23مخرجات برنامج    :المصدر

إلى وجود عالقسة ارتبساط موجبسة ومعنويسة بين متغيرات المنظمسة المتعلمسة    (8)يشسسسسير جسدولو  

( وتشسسسير هذه القيمة **0.741إذ بلغت  قيمة معامل االرتباط البسسسسيط بينهما  ) ،المواهب  إدارةو

وان مسا يسدعم ذلسك هو  معنويسة عالقسة االرتبساط التي ظهرت عنسد   ،الى قوة العالقسة الطرديسة بينهمسا

(  فضسسال عن عالقة خصسسائص المنظمة المتعلمة  %99وبدرجة ثقة بلغت)  (%1)مسسستوى معنوية

قبول الفرضية  اذ يتضح   ،المواهب التي كانت جميعها معنوية وبمستوى عالقة ارتباط قوية  إدارةب

خصائص المنظمة الرئيسة األولى التي تنص على أنه توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  

نتيجة القرار هو قبول الفرضاااية   أي إن)(%1مواهب عند مساااتو  معنوية )ال  إدارةالمتعلمة و 

 .(%99بدرجة ثقة قدرها )

 

 

 

 

 االرتباطمستوى عالقة  قيمة معامل ارتباط  ت

 عالقة ارتباط منخفضة (0.10أقل من ) 1

 عالقة ارتباط معتدلة (0.30( إلى )0.10من ) 2

 عالقة ارتباط قوية (0.30أعلى من ) 3
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 المواهب(  إدارةالمنظمة المتعلمة و أبعاد( خصائص( مصفوفة معامالت االرتباط بين 8جدول )

 spss v.23مخرجات برنامج    :المصدر

ويعزو البساحسث هسذه النتيجسة إلى االهتمسام الكبير السذي توليسه )هيئسة البريسد( في تطوير العساملين وتسأهيلهم  

العمل بمبدأ التفكير الجماعي المتكامل عند معالجة المشسسسكالت  تشسسسجع هيئة البريد العاملون على    من خالل 

المختلفسة التي تواجههم في مواقع العمسل، ومسا يسدل على ذلسك أن البساحسث قسام بساالشسسسستراك مع أحسد فرع العمسل  

إضسسسسافسة أن الهيئسة تتبع نظسام    ، الخساصسسسسة بعمليسة تطوير بع  الخسدمسات المصسسسسرفيسة المقسدمسة من قبسل الهيئسة 

 (Prototype ) في بع     )نموذج مصسغر( تطبيق بع  الخدمات أو األفكار الجديدة على نطاع ضسيق   وهو

كافة فروع ومكاتب    الفروع حتى يتم التأكد من صسسالحية الفكرة أو االبتكار وبالتالي يتم تداوله على مسسستوى 

م  ت التدريبية المطورة والمتخصسسسصسسسة وورب العمل والندوات التى تعطى بنظا ا إضسسسافة إلى الدور   ، الهيئة 

فمثالً عنسد اختيسار أحسد    ، التسدريسب عن بعسد. وإضسسسسافسة على ذلسك تؤكسد الهيئسة على مبسدأ الكفساءات الوظيفيسة 

ن للعمسل في قسسسسسم خسدمسة العمالء يتم عمسل كسافسة االختبسارات الالزمسة لهسذا الموظف للتسأكسد من إتقسانسه  ي الموظف 

صسالي حصسل على المرتبة الثانية عند  للعمل مباشسرة مع العمالء. وما يؤكد على ذلك أن االبتكار االت   يد الشسد 

خاصسة أنها تشسارك المسستفيدين من الخدمة باسستمرار في وضسع    . الحديث عن االبتكارات التى تقدمها الهيئة 

وقد الحظ الباحث أيضسسا  ،  غذية الراجعة عن الخدمات المقدمة الت الرؤية المسسستقبلية من خالل الحصسسول على  

أنهم يقوموم بتطوير وتحديث النظم والسسسسسياسسسسسات والجراءات    ، الرئيسسسسسي عند زياراته المتكررة للمركز  

المتعلقة بالعمل باستمرار، إضافة إلى التعاون المستمر بين الموظفين والمديرين وأيضا وضع نظام لتفوي   

 . الصالحيات باستمرار والذي يعطي القدرة على تطوير عملية التمكين والقدرة الذاتية على التعلم 

توصسسسلت إلى  والتى  ( Lee - Kelley ,& Others,  2007ذه الدراسسسسة مع دراسسسسة ) وتتفق ه  

وجود عالقة إرتباطية بين متغيرات مفهوم المنظمة المتعلمة وأبعاد الرضا الوظيفي. واقترحت الدراسة عدة  

الموارد البشسرية لتخفي  معدل دوران العمل، تمثلت في    إدارة إسسترتيجيات يمكن تطبيقها بواسسطة مديري  

إيجاد رؤية مشسستركة بين المنظمة والعاملين وإعطاء أهمية كبيرة لتطوير المعرفة لدى العاملين، بالضسسافة  

إلى تطوير فرع التعلم داخل المنظمة. وهذا يوضسح االرتباط الشسديد بين خصسائص المنظمة المتعلمة وأبعاد  

( في تحقق وجود عالقة ارتباط 2018دراسسسسة )المجمعي،  أيضسسسا مع وتتفق هذه النتيجة   المواهب.    إدارة 

وجود تسأثير معنوي   وتحققالموهبسة وخصسسسسائص المنظمسة المتعلمسة.   إدارةذات داللسة معنويسة بين متطلبسات 

 المبحوثة.  في المنظمةالموهبة في خصائص المنظمة المتعلمة  إدارةلمتطلبات 

 Correlations 

إدارة  

السسمسسواه 

 ب

السسمسسنسسظسسمسسة 

 المتعلمة

 التعليم 

 الجماعي 

 الرؤية  

 المشتركة

 النماذج

 الذهنية 

السستسسمسسكسسن  

 الشخصي

  تفكير النظم

1 
0.741** 0.633** 0.597** 0.642** 0.589** 0.791** 

Pearson 

Correlation 

 

 .000 .000 .000 .000 .000 .000 Sig.(2-

tailed) 

إدارة  

 المواهب

258 258 258 258 258 258 258 N 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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وجود   إلى تحقق( والتى توصسسلت 2018،مدوأحكما اتفقت هذه النتيجة أيضسسا مع دراسسسة )علياء 

الموهبسة وخصسسسسائص المنظمسة المتعلمسة في   إدارةعالقسة ارتبساط ذات داللسة معنويسة بين متطلبسات  

ً المنظمة المبحوثة.   الموهبة في خصسسسسائص المنظمة   إدارةوجود تأثير معنوي لمتطلبات   وأيضسسسسا

( والتى 2009النتيجة مع ما توصسسسلت إليه دراسسسسة )الكسسسساسسسسبة وآخرون، وأتفقت هذهالمتعلمة. 

أن هناك تأثير  وأشسارت أهم نتائجها إلى مجموعة شسركات طالل أبو غزالة في األردن  طبقت في

لإلسسسسستقطساب واالختيسار والتسدريسب والتطوير في المنظمسة المتعلمسة، كمسا أن هنساك تسأثيرا للمحسافظسة 

ً وهذا  .منظمة المتعلمةعلى الموارد البشسسرية في ال الدور المتبادل في التأثير ما بين  يوضسسح أيضسسا

 المواهب إدارةالمنظمة المتعلمة و

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  )والتي نصست    :ختبار فرضاية االرتباط الرئيساة الثانيةا

اذ يتبين وجود عالقسة ارتبساط موجبسة  (  بسأبعسادهاالبتكسار التنظيمي    والمنظمسة المتعلمسة    خصسسسسائص

غست قيمسة معسامسل  لب  ، إذواالبتكسار التنظيمي  المتعلمسة  ومعنويسة بين متغير خصسسسسسائص المنظمسة  

القيمة الى قوة العالقة الطردية بين المتغيرين،   هذهوتشسسسير   (**0.591)بينهما  االرتباط البسسسسيط  

بدرجة   و(%1) د مسسسسستوى معنوية  رت عنهمعنوية عالقة االرتباط التي ظهو  ن ما يدعم ذلكإو

عالقسة ارتبساط ايجسابيسة وقويسة    المتعلمسةالمنظمسة   بعسادأفضسسسسال عن تحقيق جميع   (% 99)غست  لثقسة ب

  اذ يتضااااو قبول الفرضااااياة ك العالقة،  لس يوضسسسسح ت  (10) والجسدولاالبتكسار التنظيمي  مع متغير  

ر مقبولاة بادرجاة ثقاة  راأي إن نتيجاة الق  (%  1)الرئيساااااة الثاانياة عناد مسااااتو  معنوياة  

   (%99)اهقدر
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 المنظمة المتعلمة واالبتكار التنظيمي مصفوفة معامالت االرتباط بين ابعاد خصائص ( 10جدول )

 spss v.23مخرجات برنامج    :المصدر

وتأهيلهم من خالل    كفاءة العاملين رفع    بالعمل على ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى قيام هيئة البريد  

خاصة    االجتماعات، مثل وفقا للكفاءات الوظيفية والمشاركة الجادة في  الدورت وورب العمل واالختيار األ 

المستمر مع العاملين لوضع تصوراتهم حول تطوير الخدمات.  الخدمات، والمشاركة    إجتماعات تطوير 

االتقان العلمي والمهني    وتطوير مستوى   ، ووضع برامج قيادية للقيادات الشابة وفقاً للتوجهات الحكومية العليا 

مناخا مناسبا لتقديم أراء متقاربة حول بع   )   وتوفير  موارد بشرية متمكنة(مجال التخصص ) في 

القضايا الخاصة بالعمل( وأيضا وضع آليات لس )يتناقش العاملون في األفكار الجديدة التي تؤدي 

للبريد إلى التميز ويشترك الجميع في عملية صنع القرار( أيضا قيام افدارة العليا يالهيئة القومية  

بالعقلية  العمل  يتتصف جموعة  وبالتال  بتحقيقها  المنوطين  للمهام  وفقاً  لفرع عمل  أسس  بوضع 

وتطبيق الجراءات الالزمة لتحقيقها األمر الذي يتطلب    المتفتحة وبالقدرة على التفكير بصورة جماعية.

ومما يدعم هذه النتيجة حرص  إدراك الواقع كما هو دون مبالغة أو تقصير األمر الذي دأبت )هيئة البريد(  

والذي    . 2018هيئة البريد على المشاركة الجادة بملف التميز ضمن منظومة التميز الحكومي المصري،  

 العليا    دارةالمن حجم الملف بالكامل وبالتالي فهذا يعتمد على    5  20يمثل فيه االبتكار واستشراف المستقبل  

في البريد  هيئة  شهدت  الحال  وأيضا  مصر  الفترة  في  كبير    (2020- 2018)ية  من  قدر 

وأيضا المنافسة الشديدة من قبل المؤسسات الحكومية   ،األلكتروني في الخدمات الحكومية  التحول

ويؤكد ذلك     في تطوير خدماتها للحصول على جوائز التميز وفق منظومة مصر للتميز الحكومي.

العليا لديها تطلعات    دارة على أن ال   ا المقابالت الشخصية التى قام بها الباحث بلقاء بع  المديرين حيث أكدو 

 بالضافة إلى تشجيعها على الحوار الدائم بين الفرع بعضها ببع .   ، فيز فريق العمل كبيرة وتقوم بتطوير وتح 

Correlations 

السمسنسظسمسسة   

 المتعلمة

 التعليم 

 الجماعي 

 الرؤية  

 المشتركة

 النماذج

 الذهنية 

السستسسمسسكسسن  

 الشخصي

  تفكير النظم

1 
0.591** 0.663** 0.477** 0.592** 0.499** 0.671** 

Pearson 

Correlation 

االبستسكسسار  

 التنظيمي

 .000 .000 .000 .000 .000 .000 Sig.(2-tailed) 

258 258 258 258 258 258 258 N 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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أن االتصال المفتوح  والتي بينت  (  Kontoghiorghes et al, 2005دراسة ) مع  هذه النتيجة  تتفق  و 

توافر الموارد والمعلومات والوقت والحقائق  و ومشاركة المعلومات، والمخاطرة وتطوير األفكار الجديدة،  

كانت أبرز خصائص المنظمات المتعلمة في تمكين المنظمة نحو التكيف مع سرعة التغيير، وطرح المنتجات  

  ( والتى 2011، خيرة ونصيرة دراسة ) تفقت هذه النتيجة مع  أ كما    والخدمات بشكل أسرع، وتحسين األداء التنظيمي. 

تبادل المعارف والخبراتي    ، خلق بيئة تتميز " بأنها مشجعة على التعلم ل أظهرت نتائجها ضرورة تبني المنظمة المتعلمة  

الشاملة  الرؤية  على  وتركز  الفريق  روح  ) ،  يسودها  دراسة  جاءت   , Bae,     &Nusair  2011كما 

Ababneh)  أو التغييرية(  )لتثبت أهمية القيادة التحويليةTransformational leadership    في تحفيز

  .السلوك االبتكاري لدى الموظفين العموميين في األردن

بعاد أعالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين    توجد)  والتي نصت  :اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة

التنظيمي  والمواهب    إدارة )  يظهر.  (بأبعادهاالبتكار  االرتباط  11جدول  معامالت  مصفوفة   )

وتشير هذه    (**0.531)  بلغتارتباط بين المتغيرين    التي تبين وجود عالقة (Pearson) البسيط

وان ما يدعم ذلك   ، المواهب و االبتكار التنظيمي  إدارةالقيمة الى قوة العالقة الطردية بين متغير  

  (%99)وبدرجة ثقة بلغت    (%1)هو معنوية عالقة االرتباط التي ظهرت عند مستوى معنوية  

أبعاد   جميع  تحقيق  عن  االبتكار    إدارةفضال  متغير  مع  وقوية  ايجابية  ارتباط  عالقة  المواهب 

عند مستو     اذ يتضو قبول الفرضية الرئيسة الثالثة( يوضح تلك العالقة،  10) التنظيمي والجدول

    (%95)، (%99)أي إن نتيجة القرار مقبولة بدرجة ثقة قدرها (%0.05)  ،%( 1)معنوية 

 واالبتكار التنظيمي  المواهب إدارةاد ع أب ( مصفوفة معامالت االرتباط بين11جدول )

 spss v.23مخرجات برنامج  :المصدر

توصسسل  (Florinda Matos and others, 2012)حيث  وتتفق هذه النتيجة مع دراسسسة  

الحوافز مهمسة    وتعتبرالبساحثين أن جسذب المواهسب والحتفساظ بهسا عوامسل حساسسسسسمسة في البتكسار.  

للغاية: تحفيز القدرة البداعية للموظفين وتعزيز سسمعة المؤسسسسة التي سستوفر موارد بشسرية أكبر  

وأفضسل. الجراءات التى تحافظ على الرتباط بين المؤسسسسة والموظفين الموهوبين مهمة للغاية. 

Correlations 

االبتكار 

 التنظيمي

إدارة  

 المواهب 

االحتفاظ  

 بالموهبة

إدارة اداء  

 الموهبة

تطوير  

 الموهبة

استقطاب  

 الموهبة

 

1 0.531** 0.587** 0.612* 0.479* 0.541** Pearson Correlation   االبستسكسسار

 Sig.(2-tailed) 000. 000. 033. 000. 000.  التنظيمي

258 258 258 258 258 258 N 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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اظ بالموهبة  كما أوردوا اسسسسستكشسسسساف العالقة التي يمكن تأسسسسسيسسسسسها بين جذب المواهب والحتف

الكفساءة واألداء العسالي، وأن تكون   والبتكسار. حيسث يجسب ربط فكرة المواهسب الحقيقيسة بمفهوم 

المؤسسسسسسة لديها القدرة على تحويل األفراد العاديين إلى العاملين في مجال المعرفة كما اسسستنتجوا 

ل فيما يتعلق أفضسسسل للمواهب هي تلك التي لديها نتائج أفضسسس  إدارةأن المؤسسسسسسسسات التي تقوم ب

 بالبتكار.  

كان من نتائجها " وجود أثر هام  ( والتى2020وتتفق هذه النتيجة مع دراسسسسة )أبو زيادة، 

بالمواهب،    المواهب( االحتفاظ إدارةألبعاد   (α ≥ 0.1) ذي داللة إحصسسسائية عند مسسسستوى داللة

على البراعسة  )للمواهسب  تسدريسب وتطوير المواهسب، جسذب المواهسب، تخطيط التعساقسب الوظيفي  

 االستغالل، االستكشاف(  )التنظيمية بأبعادها  

أن ( والتى أكسدت  Bin byat and Sultan, 2014وقسد أتفست هسذه النتيجسة مع دراسسسسسة )

أيضسسساً تتفق هذه   الرئيسسسسية لنظام االبتكار: رأس المال البشسسسري، والمالي، والتكنولوجي.  الدعائم

المواهب على  دارةأثر ل أنه يوجد( والتى استنتجت 2019دراسي، بوزيدي، )النتيجة مع دراسة  

وجعل عملياتها ضسمن إسستراتيجيات   ،المواهب إدارةاالبتكار التنظيمي في حال تم االهتمام فعال ب

دراسسسة   أيضسساً مع  واتفت المؤسسسسسسة وبالتالي نجاحها يضسسمن لها الوصسسول إلى االبتكار التنظيمي.

المواهب البشرية على   إدارةلعمليات   وأثروجود عالقة ارتباط أكدت على   ( والتى2016حسين،)

المسسسسستوى الكلي وعلى مسسسسستوى المتغيرات الفرعيسة في تعزيز االبسداع التنظيمي في الجسامعسة  

  .المبحوثة

 البحث:  متغيراتات التأثير بين  هاختبار اتجا

الإ لهن  الفقرة  هدف االساس  اختبار فرضيات  هذه  الخاصة بي  البحث   متغيراتالتأثير 

  ( بارون وكيني)ووفقا لطريقة    متغيراتك اللالمباشر وغير المباشر بين ت  والتي تتمحور حول التأثير

بعة والخامسة والسادسة، وقد استخدم  راالفرضية الرئيسة ال  هالوسيط والذي تضمنت  الختبار النموذج

ل الغرض تحهالباحث  البسيطلذا  الذي عن     (Simple Regression Analysis)  يل االنحدار 

بارون  )فتم استخدام طريقة    ما التأثير غير المباشرأو  متغيراتيتم تحديد التأثير المباشر بين ال  هطريق

 العالقة بين المتغير المستقل   علىي تعد من الطرع الجيدة الختبار تأثير المتغير الوسيط  هو  (وكيني 

اختبار  .التابعو أيضاً  الباحث  استخدم  البسيط  الخطي  االنحدار  نموذج  معنوية  اختبار  أجل     ومن 

(F)   إذا كانت قيمة إذ يوجد تأثير معنوي (F) المحسوبة أكبر من قيمة (F) هذا الجدولية وال يوجد

وباستخدام   (0.01)الجدولية عند المستوى   (F) المحسوبة أصغر من قيمة  (F) التأثير إذا كانت قيمة

 :التيةالققرات ووفق    (spss, v.23) برنامج

المنظمة يوجد تأثير ذو داللة معنوية لخصائص )والتي نصت  :بعةرااختبار الفرضية الرئيسة ال

الخطي  ء اختبار االنحدار راا قام الباحث بأجهتأكد من مدى صحتلول)المواهب  إدارةفي  المتعلمة

 :  ( اآلتي14(، )13(، )12) ر نتائج الجداولهاذ تظ
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  وبناءً   .(0.01)مستوى داللة    ( عند63.899( المحسوبة للنموذج المقدر بلغ )F)إن قيمة   -

في  المنظمة المتعلمةوجود تأثير ذو داللة معنوية لخصائص   ذا يعنيهتقبل الفرضية و عليه

     (%99)ثقة  المواهب وبدرجة إدارة

 المحسوبة لعالقة التأثير لمتغير   F ( /قيمة12جدول )

 (N=258) المواهب إدارةفي  المنظمة المتعلمة

 SPSS V. 23)  (برنامجمن اعداد الباحث باالعتماد على   :المصدر

التحديد - معامل  قيمة  المنظمة  (  0.611) البالغة (R²) يتضح من  المتعلمة  بان خصائص 

  المواهب في   إدارةعلى  التغيرات التى تطرأ    ( من61.10% )  هى تفسير ما نسبتل ع  قادرة

متغيرات أخر   مة ه فتعز  إلى مسا   ( %   38.90)   المتبقبة والبالغةهيئة البريد. أما النسبة  

 .في نموذج البحث   له أخر  غير داخ   ج غير داخلة في نموذ 

 ( 13جدول رقم )

  المواهب إدارةفي  المتعلمةالمنظمة المحسوبة لعالقة التأثير لمتغير خصائص  R² قيمة

(N=104 ) 

 SPSS V. 23)   (من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر

ANOVA 

Sig. F Means Square Df. 
Sum of 

Square 
Model 

.000b 63.899 

9.013 1 9.013 Regression 
 

1 
0.141 257 6.441 Residual 

 258 13.291 Total 

a. Dependent Variable: المواهب  إدارة  

 b. Predictors: (Constant):   المنظمة المتعلمة 

Model Summary 

Std. Error of the 

Estimate 

Adjusted R 

Squar 

R 

Square. 

Sum of 

Square 

Model 

0.36267 0.593 0.611 0.615a 1 

 b. Predictors: (Constant):   المنظمة المتعلمة 
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بان زيادة مستوى توافر    ( 0.839البالغ )   (β)يتضح عن طريق قيمة معامل الميل الحدي -

المعيارية سيؤدي إلى زيادة  االنحرافات بمقدار وحدة واحدة من   المتعلمةخصائص المنظمة 

 .معياري واحد اذاً تقبل الفرضية انحرافمن وحدة  (% 83.90بنسبة ) المواهب إدارة

 المحسوبة لعالقة( β) ( قيمة14) جدول

 (N=258)المواهب  إدارة في المتعلمة ةالتأثير لمتغير خصائص المنظم

 SPSS V. 23)   (من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر

المواهب والذي أكدته    إدارةالباحث من قبل أن هناك تأثير متبادل بين المنظمة المتعلمة ووقد أكد  

)المجمعي،   ،(2018  ،)عليا، أحمد  ،(2009العديد من الدراسات مثل دراسة )الكساسبة وآخرون،

وأن المنظمة المتعلمة بما لديها من أدوات يمكنها بالفعل أن تحقق تأ ثيراً كبيراً مثل ما    ،(2018

 .أوضحه الباحث من تفسيرات في الفرض األول وما النتيجةأوضحته هذه 

تأثير ذو داللة معنوية لخصائص    يوجدأنه  على    التي نصتو  :اختبار الفرضية الرئيسة الخامسة 

المتعلمة   اختبار    وللتأكدالتنظيمي  االبتكار  في  المنظمة  بإجراء  الباحث  قام  صحتها  مدى  من 

 :االتي( 16) ،(15االنحدار الخطي اذ تظهر الجداول أرقام )

وبناًء    (0.01( عند مستو  داللة )43.987( المحسوبة للنموذج بلغ )Fأن قيمة ) -

المنظمة المتعلمة وجود تأثير ذو داللة معنوية لخصائص    ذا يعنيهالفرضية وتقبل  ليه  ع

 . (%99)وبدرجة ثقة االبتكار التنظيمي في 

 

      

Coefficientsa 

Sig t Standardize

d 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients 

Model 

Beta Std. Error B 

0.479 0.711 0.779 0.383 0.271 (Constant) 1 

0.000 7.779 .105 0.839 CO 

 a. Dependent Variable المواهب  إدارة   
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في االبتكار التنظيمي  المنظمة المتعلمةالمحسوبة لعالقة التأثير لمتغير  F ( قيمة15جدول )

(N=258) 

 SPSS V. 23)   (من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج  :المصدر

التحديد )  قيمة - المتعلمة   ( 0.599)  ( بلغتR²معامل  المنظمة  أي أن متغير خصائص 

( نسبته  ما  والنسبة  (  %59.90يفسر  التنظيمي  االبتكار  على  تطرأ  التى  التغيرات  من 

 .( تسهم بها متغيرات أخرى غير داخلة بالنموذج%40.10المتبقية )

  المتعلمة فيخصائص المنظمة ل المحسوبة لعالقة التأثير لمتغير  R² قيمة (16)جدول رقم )

 ( N=258االبتكار التنظيمي )

 SPSS V. 23)   (اعداد الباحث باالعتماد على برنامجمن  :المصدر

( أى ان الزيادة بتغير خصائص المنظمة المتعلمة 0.799( بلغ )βمعامل الميل الحدي) -

و بمقدار حبمقدار  التنظيمي  االبتكار  إلى  سيؤدي  المعيارية  االنحرافات  من  واحدة  دة 

 عليه نقبل الفرضية. وعنوية  م( من وحدة انحراف معياري واحد وبما أن عالقة  79.90%)

 

 

ANOVA 

Sig. F Means Square Df. 
Sum of 

Square 
Model 

.000b 43.987 

7.886 1 7.886 Regression 
 

1 
0.179 257 7.889 Residual 

 258 15.443 Total 

a. Dependent Variable:  االبتكار التنظيمي 

 b. Predictors: (Constant):   المنظمة المتعلمة 

Model Summary 

Std. Error of the 

Estimate 

Adjusted R 

Square 

R 

Square

. 

R Model 

0.43312 0.593 0.599 0.711a 1 

 b. Predictors: (Constant):   المنظمة المتعلمة 
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 ( المحسوبة لعالقةβ) ( قيمة17جدول )

 ( N=258في االبتكار التنظيمي ) المتعلمةالمنظمة  بين خصائصالتأثير لمتغير التأثير 

 SPSS V. 23)   (من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج  :المصدر

البا بين حويؤكد  ارتباط  بوجود عالقة  الثاني  الفرض  على  التعليق  في  جاء  كما  أنه  ث 

المتعلمة و التنظيميالمنظمة  ما   ،االبتكار  بالفعل  أثر وهذا  الفرض هو وجود  لهذا  النتيجة  كانت 

)جاد    بتطبيق خصائص المنظمة المتعلمة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة يعززه الواقع من قيام الهيئة  

التفكير  2011الرب،   قدرات  المتعلمة ومستوي  المنظمة  توافر خصائص  ارتفاع مستوي  ( عن 

بالمقارنة بمجموعة المنظمات الصناعية، كما كشفت    االبتكاري في مجموعة المنظمات الخدمية

النتائج عن وجود تأثير معنوي لجميع خصائص المنظمة المتعلمة على قدرات التفكير االبتكاري  

 في مجموعتي الدراسة. وكان التأثير األكبر في مجموعة المنظمات الخدمية.

المواهب   دارةالفرضية السادسة باختبار الدور الوسيط ل  تتعلق  السادسة:اختبار الفرضية الرئيسة  

العالقة بين خصائص   تأثير غير  )  والتي نصت  ،التنظيمي  المتعلمة واالبتكارالمنظمة  في  يوجد 

 إدارةطريق    التنظيمي عناالبتكار  تعزيز    المتعلمة فيالمنظمة  مباشر ذو داللة معنوية لخصائص  

 (Baron&Kenny,1986) طريقة اعتمد الباحثوسيط فقد جل اختبار الدور الأ نالمواهب( وم

 : سات االجنبية. وتتضمن الخطوات االتيةراى مستوى الدلئق المعروفة جداً عراي من الطهو

 - .متغير المستقل في المتغير الوسيطلوجود تأثير معنوي ل -أ

  .التابعمتغير المستقل في المتغير لوجود تأثير معنوي ل -ب

ضمن معادلة تحميل االنحدار الثالثة    المتغير التابعمتغير الوسيط في  لوجود تأثير معنوي ل -ت

  .وبوجود المتغير المستقل كمتغير رقابي

 :ماهوتتضمن الخطوة الثالثة جانبين  

الثالثة عن قيم ✓ المعادلة  التأثير في  الثانية فهتاذ انخفضت قيمة معامل  المعادلة  ا هذا في 

 .التابعالمتغير المستقل والمتغير  وسيطاً جزئياً بين راً ناك دوهيعني أن 

Coefficientsa 

Sig t Standardized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients 

Model 

Beta Std. Error B 

0.579 0.579 0.789 0.477 0.257 (Constant) 1 

 المنظمة المتعلمة  0.799   0.121 7.779 0.000

 a. Dependent Variable المواهب  إدارة   
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التأثير صفر ✓ قيمة معامل  الثالثة عن قيم (Zero-effect) اذ كانت  المعادلة  ا في هتفي 

ف الثانية  المستقل والمتغير    راً دو  ناكه  ذا يعني بأنهالمعادلة  المتغير  بين  كامالً  وسيطاً 

 التابع.

المواهب    إدارةفي  المنظمة المتعلمة  ن الخطوة االولى تعكس العالقة التأثيرية لخصائص  أذ  إ

  . يماالبتكار التنظيفي    المنظمة المتعلمةا تعكس العالقة التأثيرية لخصائص  هفأن   ما الخطوة الثانيةأ

جود خصائص  بو  يماالبتكار التنظي في  المواهب    دارةلاما الخطوة االخيرة تتمثل بالعالقة التأثيرية  

والخاص بوجود تأثير    ( يتبين تحقق الشرط االول18وفي ضوء نتائج جدول )  .المنظمة المتعلمة

 ،المواهب  إدارة  في المتغير الوسيط( )المنظمة المتعلمة  خصائص    لمستقلا  متغير لذو داللة معنوية ل

في لمنظمة المتعلمة  اما الخطوة الثانية، تشير النتائج الى وجود تأثير ذو داللة معنوية لخصائص  أ

التنظي المختبر.  (F) قيمة  ماأ  .يماالبتكار  للنموذج  االحصائية  القوة  يبين  مما  معنوية  كانت  فقد 

هذهوت شروط  عذى  من  الثاني  الشرط  تحقق  الى  الوسيط  النتائج  المتغير   Mediator) اختبار 

Variable)   وفق طريقة (Baron&Keeney) الخطوة الثالثة    اختبارنتائج  )  18(ويعرض جدول

 (Baron&Keeney,1986) فق طريقةو   كالً من  ى ولمن خطوات اختبار المتغير الوسيط ع

بوجود خصائص االبتكار التنظيمي  و  المواهب    إدارةمعنوية بين    حظ وجود تأثير ذو داللةالن  حيث

نفا آويستنتج من النتائج المذكورة   (β =0.306, P<0.01) غتلكمتغير رقابي ب  المنظمة المتعلمة

المنظمة خصائص    و المسار من متغير ه أن المسار االنحداري حقق الشرط االول والثاني والثالث و

 ننتقل لمالحظة قيمة معامل   هيلوع  ي  ماالبتكار التنظي الى متغير  المواهب    إدارةالى متغير    المتعلمة  

  متها ىذه القيمة قد انخفضت في المعادلة الثالثة عن قيهانت  فاذا ك  التابع  التأثير بين المتغير المستقل و

  التابع تتوسط العالقة بين المتغير المستقل والمواهب    إدارةذا يعني بأن  ه   فأن    في المعادلة الثانية

عدم وجود تأثير  )  اذا تحولت القيمة الى قيمة صفرية  اما  ،(Partial Mediation) بشكل جزئي

فان متغير    هيل. وعالتابع (و  ذا يعني بأن المتغير يتوسط بشكل تام العالقة بين المتغير المستقلهفأن  

  ، يماالبتكار التنظيو  المنظمة المتعلمةيتوسط بشكل جزئي العالقة بين خصائص  المواهب    إدارة

لمتغير   االولى  الخطوة  في  بيتا  معامل  قيمة  منانخالمواهب    إدارةالن   ,β =0.809) فضت 

P<.01) الى (β =0.551, P<.01) في الخطوة الثالثة. مع مالحظة قيمة F   من    أكبرالمحسوبة

 (19) ى القوة االحصائية للنموذج في جدولل( مما يدل ع1مستوى )%    الجدولية فيي معنوية عند
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 المواهب إدارةنتائج اختبار تحميل المتغير الوسيط الخطوة الثالثة والرابعة لمتغير (  18جدول )

 SPSS V. 23)   (من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج :المصدر

توسط  يهو حقيقة  من  التحقق  خصائص  لل  المواهب  إدارةدف  بين  المتعلمةعالقة   المنظمة 

التنظيمي   يتم ل   (Sobel) ء اختباررافان يجب اج   (Baron&Kenny,1986)وفق  واالبتكار 

ذا االختبار  ه، واً ت المذكورة انفرا متغيلضات الخاصة بالدور الوسيط لراالتحقق من معنوية االفت

اذ صممهيست المباشر.  غير  التأثير  معنوية  برنامج    (Preacher&Leonardelli,2001) دف 

يقوم الباحث بإدخال البيانات    حيث  (فقط  االنترنت ى شبكة  لمتوفر ع) ذا االختبارهء  راحسابي ألج

كلالمط ويضغط  النتائجلوبة  تخرج  حساب  نتائجوا)مة  تعرض  جدول  هلتي  تدل    (18)في  والتي 

ذا االختبار يحتاج لمعامالت غير  هبمعنوية نتائج اختبار الدور الوسيط. و (p-value) بحسب قيمة

ل    (Unstandrized Coefficients)   معيارية المعيارية  الذي  لواالخطاء  االنحداري  مسار 

ل االولى  الخطوة  يتعليخص  الذي  االنحداري  والمسار  والوسيط  المستقل  المتغير  بين  ق لعالقة 

 .ماه بالعالقة بين

ذا  ه( فان 1.96من ) أكبركانت   وإذا ،(Z-Value) ذا االختبار نستخرج قيمةهوعن طريق 

و حقيقي والعكس  هيوجد تأثير غير المباشر    هنأي  أو متغير وسيط  المواهب ه  إدارةن متغير  أيشير  

قيمة  إذاصحيح   ناقل (Z-Value) كانت  اذ  )  حظل.  جدول  نتائج  طريق  العالقة  19عن  أن   )

  %( مستوى  عند  معنوية  داللة  ذات  قيمة1المفترضة  الن   ) (Z-Value)   كانت من   أكبرلو 

ي حقيقية وذات داللة معنوية هذا المتغير  هت غير المباشرة لراالنتائج تفيد بان التأثيذه  هو  .(1.96)

 . التنظيمي المتعلمة واالبتكارالمنظمة عالقة بين خصائص للالمواهب  إدارةلتوسط متغير 

 

 

 

 ANOVA 

Sig. t F Means Square Df.  Model 

Beta Std. Error B 

0.715 0.369 19.993    0.478  0.169 (Constant)  

 المنظمة المتعلمة  0.549 0.189 0.477  2.877 0.007 1

 هبا‘دارة المو 0.319 0.176 0.2.99 4.699 0.001

 a. Dependent Variable:  االبتكار التنظيمي 
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 المواهب إدارةلتوسط متغير  Sobel اختبار ( نتائج19جدول )

 Inputs 
Sobel test – 

Z-Value p-value 

 المنظمة المتعلمة 
   المواهب إدارة 

 االبتكار التنظيمي 

0.840 1 

5.062 ** P < 0.01 0.809 2 

0.107 Sa 
0.122 Ab 

Note:1=unstandardized regression coefficient for the association 
between IV & mediator 
3=unstandardized regression coefficient for the association between 
mediator & DV 

sa = standard error of a 
sb = standard error of b 

التمكين ودعم القيادة )أهمية عوامل   ( في2016الشسسحي، )وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسسسة  

السسياسسي( والتى ثبت    واالهتمام ،وشسيوع ثقافة االبتكار وتوفر الموارد البشسرية المدربة والمحفزة

مثسل البيئسة التنظيميسة الداعمسة( )أن لهسا تأثير كبير في تطوير منظومة االبتكسار وفي تهيئسة الممكنسات  

وهذا بالفعل ما لمسسه الباحث عند مقابالته  . لها أثر كبير أيضساً في خلق المناخ االبتكاري المطلوب

 العليا أو الفروع الرئيسية من اهتمام ببع  خصائص المنظمة المتعلمة. دارةسواء مع ال

أشسارت  ( والتى2009،آخرون ،النتيجة ما توصسلت إليه دراسسة )الكسساسسبةوتتفق أيضااً هذه  

إلى وجود تأ ثير لالسسستقطاب والتدريب والتطوير في المنظمة، وأشسسارت دراسسسة )صسسالح الدين، 

المواهب لما لها  إدارة( على أهمية التعاون مع المواهب البشسسرية )المبدعين( وعلى أهمية 2013

 من تأ ثير على مستقبل المؤسسة ودورها في المجتمع.

( والتى أظهرت نتائجها أهمية محور 2015دراسسسة )السسسهلي، مع   النتيجةإتفقت هذه وأيضسساً 

التعلم تحقيق التميز المؤسسسسسسي المسسستمر من خالل التشسسجيع على التعلم المسسستمر وظهرت أيضسساً 

أهميسة محور الحوار حيسث االحترام المتبسادل بين موظفي مكساتسب االشسسسسراف التربوي يعمسل على 

التوعية   ااختصساصسيو  ويتبادل  ،أسسماء وظائفهم  تشسجيع الموظفين باسستفسساراتهم بغ  النظر عن

 المعلومات بينهم بوضوح وشفافية.

(  2015الحكومي، دراسسسة مركز محمد بن راشسسد لالبتكار  هذه النتيجة مع دراس )  تكما اتفق

من   %90الجهات تعزز وتشسجع ثقافة االبتكار واليجابية في ممارسساتها، واتفق   أظهرت أن والتى

  (لى أن االبتكار سيكون أساسا لنجاح الحكومة خالل السنوات الخمس المقبلةالمستطلعة آراؤهم ع

( والتي كان من أهم نتائجها أن  Iman,et al.2017هذه النتيجة مع دراسسسسة اسسسسة )  تكما اتفق

 ،المواهسب والسسسسسلوك االبتكساري للموظفين بتوسسسسسط التعلم التنظيمي إدارةهنساك عالقسة مهمسة بين  

ا، هناك عالقة ذات داللة إحصسسائية بين مكونات     ويمكن المواهب والسسسلوك االبتكاري   إدارةأيضسسً

المواهب والسسسلوك االبتكاري. قدرة التعلم التنظيمي   إدارةأن يتوسسسط التعلم التنظيمي العالقة بين 

لسسسسسلوك االبتكساري وأن التعلم التنظيمي هو طريقسة تربويسة وتسدريبيسة يمكن  لهسا عالقسة كبيرة مع وا

 مبتكرة. أهدافربط الفرص للموظفين ب
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 االستنتاجات والتوييات  :لمحور الرابعا

 االستنتاجات :أوال

هذا المبحث استنتاجات البحث وتويياته وفقاً لإلطار النظري والتطبيقي للبحث كما   يتناول

 :يلي

 : االستنتاجات :اوالً 

الهيئة القومية للبريد على تبني خصسسائص المنظمة المتعلمة  دارةظهر حرص واضسسح ل .1

 ،تفكير النظم، التمكن الشسسخصسسي، النماذج الذهنية، الرؤية المشسستركةمن خالل امتالك 

ت راد العينسة حول فقراتجلست بوضسسسسوح من خالل إجسابسات أفالتعلم الجمساعي( والتى  

)التمكين الشسخصسي( بالمرتبة    وقد حظيت خاصسية  مرتفعة.حسسابية   بأوسساطان  ياالسستب

في المرتبة  ) النماذج الذهنية  (بينما جاءت خاصسسسسية ،األولى بأعلى متوسسسسسط حسسسسسابي

 األخيرة

استقطاب )  الموهبة  إدارة  أبعادالهيئة القومية للبريد على تبني    دارةظهر حرص واضح ل .2

اداء الموهبة، االحتفاظ بالموهبة( والتى تجلت بوضسوح    إدارةالموهبة، تطوير الموهبة، 

ويؤكد    من خالل إجابات أفراد العينة حول فقرات االسسستبيان بأوسسساط حسسسابية مرتفعة.

المواهسب وقسد حققست   إدارةهسذا أن لسدى البريسد المصسسسسري مسسسسستوى جيسد من االهتمسام بس 

بينما جاء ب عد )االحتفاظ   ،لمرتبة األولى بأعلى متوسسسسط حسسسسابيا)تطوير الموهبة (ب عد

 .المركز األخير في بالموهبة(

الهيئسة القوميسة للبريسد على تبني أبعساد االبتكسار التنظيمي   دارةظهر حرص واضسسسسح ل .3

تجلت   االتصسسسالي( والتى)ابتكار العمليات، ابتكار الخدمات، االبتكار الداري، االبتكار  

بوضسوح من خالل إجابات أفراد العينة حول فقرات االسستبيان بأوسساط حسسابية مرتفعة  

بسأعلى متوسسسسسط حسسسسسسابي بينمسا جساء  الخسدمسات المرتبسة األولى    رب عسد ابتكساوقسد حقق  

 المركز األخير  في الداري(  راالبتكا(ب عد

أفرزت نتائج التحليل االحصسائي وجود عالقات ارتباطية وتأثيرية احصسائية معنوية بين  .4

المواهب بأبعادها على المسستوى الجمالي وعلى   إدارةوالمنظمة المتعلمة بخصسائصسها 

  .مستوى االبعاد الفرعية

أفرزت نتائج التحليل االحصسائي وجود عالقات ارتباطية وتأثيرية احصسائية معنوية بين  .5

على المستوى الجمالي وعلى  التنظيمي بأبعاده    واالبتكارالمنظمة المتعلمة بخصائصها 

 مستوى االبعاد الفرعية. 

أفرزت نتائج التحليل االحصسائي وجود عالقات ارتباطية وتأثيرية احصسائية معنوية بين  .6

على المسسسسستوى الجمسالي وعلى التنظيمي بسأبعساده    واالبتكسار  المواهسب بسأبعسادهسا  إدارة

 مستوى االبعاد الفرعية. 
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  دارةإوسسسسسيطساً فساعالً وذو داللسة معنويسة عساليسة لتبني    دوراً تسأثيريساً خلص البحسث ان هىنساك   .7

المواهسب في تعزيز العالقسة بين خصسسسسائص المنظمسات المتعلمسة واالبتكسار التنظيمي في 

 .يثبت صحة فرضيات البحث للغرض الذي وضعت من أجلهمما  . للبريد الهيئة القومية

 ثانيا: التوييات:  

خاصسسسسة إتاحة  ،التسأكيسد على ضسسسسرورة ممسارسسسسسة المظساهر الدالة على النمساذج الذهنيسة -1

وتوفير المناخ المناسسسسسب لتقارب األراء حول بع    ،المناقشسسسسات الموجهة باسسسسستمرار

ويمكن   وجهات نظر العاملون المتعددة والهادفة. تشسسجيعإلى القضسسايا الخاصسسة. إضسسافة  

 :وضع ألية عمل لتطبيق هذه التويية كالتالي

 إدارةوتطبيق آليات تشسكيل  ضسرورة   علىالموارد البشسروية بالعمل    إدارةان تقوم   - أ

العمل ووضسسع آليات وطرع معينة للمناقشسسات الجماعية التى يمكن أن تتم من  فرع

للموظفين من خالل ال العليسسا )مسسدريري    دارةخالل اجتمسساعسسات موجهسسة ومقننسسة 

عن والعمسل على تسسسسسهيسل ذلسك من خالل فرع عمسل كبرى    -والمكساتسب(    /الفروع

 طريق المركز الرئيسي

تطوير فرع العمل لحل مشسسكالت معينة مثل فرع عمل االبتكارات البريدية / فرع  -ب

عمل التطبيقات المصسرفية/ فرع عمل المقارنات المعيارية مع أفضسل المؤسسسسات 

 .العالمية

على التعلم الجمساعي وبنساء الرؤيسة  التسأكيسد على ضسسسسرورة ممسارسسسسسسة المظساهر السدالسة  -2

الشسخصسية واالهتمام بتنمية السسلوكيات الداعمة إلى تفكير النظم وتدعيم التعلم التنظيمي  

 ومظاهر التمكن الشخصي ومدى تأ ثيره على االبتكار التنظيمي بالهيئة.

 ويمكن وضع ألية عمل لتطبيق هذه التويية كالتالي

بالعمل على تأكيد ضسسسرورة تطبيق التعلم التنظيمي  أن تقوم الموارد البشسسسرية  -أ

 وبناء الرؤية المشتركة.

نجساز  إالهيئسة على تطوير موارد بشسسسسريسة متمكنسة وقسادرة على    إدارةحرص   - ب

 الوظائف والمهام 

العمسسل في بع     دارةإهتمسسام ال - ت التقنيسسة وتفوي  مجموعسسة  الجهزة  بتوفير 

 القرارات.

عن   يةلمة فى رسسم السسياسسات المسستقبهوالمسسا  رتارمبدأ المشساركة فى اتخاز الق إظهار -3

م  ته مسسسسستويا اختالف  وعلىا الموظفون  هيشسسسسارك في طريق اسسسسستخدام فرع العمل التي

التنظيمي بسالهيئسة وتطلعساتهسا  ايجسابي فى    من مردود  هالوظيفيسة، لمسالس  تطوير االبتكسار 

 المستقبلية.
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 : يمكن وضع ألية عمل لتطبيق هذه التويية كالتالي

العمل على إشباع االحتياجات الوظيفية للعاملين من خالل توفير البرامج التدريبية - -أ

 .التى تضمن الشعور بالتطوير الوظيفى وتشجع األداء المتميز

االعتماد على فرع العمل مما يعمل على تأكيد الترابط فى األداء وتنمية روح العمل  - - ب

 .الجماعى الذى يزيد من ارتباط العاملين بالمنظمة

التسأكيسد على أهميسة التحول من المنظمسات التقليسديسة إلى المنظمسات المتعلمسة من خالل  -4

تحقيق مفهوم المنظمة المتعلمة من خالل أبعاد سسسسنج الخمسسسسة للمنظمة المتلممة بالهيئة  

 القومية للبريد في مصر.

 : ويمكن وضع ألية عمل لتطبيق هذه التويية كالتالي

تسدريبيسة تهسدف للمسام العساملين في الهيئسة بمساهيسة المنظمسة المتعلمسة  القيسام بعمسل دورات   -1

 .وأبعادها وكيفية تحويل أي منظمة من تقليدية الي متعلمة وتوضيح أهمية ذلك

تقدمها هيئة البريد عن طريق االسستقصساء بمعرفة جهات   العمل على تقييم الخدمات التى -2

آخرى معتمسدة من العمالء عن الخسدمسات المقسدمسة لهم من حين آلخر وبصسسسسفسة دائمسة  

ومسسسسستمرة لمعرفسة مسدي جودتهسا وللتعرف على جوانسب القصسسسسور لمحساولسة تسداركهسا  

 .جودة متميزة تضمن الحتفاظ بالعمالء خدمات ذاتولتحقيق رغباتهم وتقديم 

العاملين في خدمة العمالء، وافساح   الهيئة وخاصسةتشسجيع التنافس والبداع بين موظفي   -3

السسستراتيجية  هدافمواهب في المشسساركة الفعالة في وضسسع الخطط واأللالمجال لذوي ا

 ؛ مما يؤدي إلى تطوير االبتكار التنظيمي  للهيئة

 في اآلتي:  بالهيئة القومية للبريد اإلداريين المواهب من العاملين إدارةتتمثل متطلبات  

بسالعساملين  المواهسب القسائمسة على االهتمسام   إدارةبنشسسسسر ثقسافسة   العليسا وتعهسدهم  دارة ال التزام  -1

البريسد هيئسة  دعم  ذوي األداءات المتميزة والكفساءات العساليسة، والتسأكيسد على    الموهوبين 

على   هواتجساهساتهم؛ فلسذلسك مردودوتطوير معسارفهم ومهساراتهم وقيمهم  لهم    المسسسسستمر 

  .من خالل االبتكار التنظيمي تحقيق الميزة التنافسية المنشود بلوغها

قادة   -2 قبل  من  الجيد  لضمان التخطيط  مدخل    الهيئة  تطبيق  بحيث    إدارةنجاح  المواهب 

 يراعى في هذا التخطيط:

 تحديد الموهبة في سياع تنفيذ المهام المهنية. - أ

وضع المعايير التي يتحدد في ضوئها تعريف العاملين الموهوبين من حيث   -ب

المواهب إلى مجموعة صغيرة من العاملين المتميزين في األداء   إدارةتوجه  

والمهام  الوظائف  بطبيعة  تتصل  لمحددات  وفقًا  أو  العاملين  جميع  إلى  أو 

 الوظيفية. المؤسسية، أو وفقًا لمجموعة من الخصائص الشخصية والمهنية و

 تحديد الوظائف المناسبة لتعيين العاملين الموهوبين.  -د
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، بحيث يتم تحديد مواصفات هيئة البريد إعداد توصيفات لوظائف العاملين الموهوبين في   -3

العامل الموهوب في ضوء توافر مؤهالت وإمكانات معينة، مع توافر الخبرة والمعرفة، 

واالهتمام بالعمل والتنمية المهنية، وكذلك تحديد مجموعة المهام والمسئوليات المنوط بها 

 .لهيئة با العاملون الموهوبون، والتي تختلف باختالف الوظائف والمجموعات الوظيفية  

عالية    -4 إمكانيات  ذوي  موهوبين  عاملين  الوظيفي لعداد  التعاقب  تخطيط  نموذج  تطبيق 

ليشغلوا وظائف قيادية وتنفيذية عليا ليحلوا محل من يتقاعدون أو يستقيلون، بحيث تشتمل 

 على: خطة التعاقب الوظيفي 

 الوظائف التي تم التخطيط لها.  - أ

 هذه الوظائف.العاملين الموهوبين الذين يشغلون  -ب

 متطلبات العمل المؤسسي في كل وحدة إدارية وفي كل وظيفة فيها. -ت

لتلبية  -ث ألدائهم  المستمرة  والمراجعة  الموهوبين،  العاملين  إمكانات  تقييم 

 .بالهيئةاحتياجات التطوير التنظيمي  

البشرية   -ج الموارد  وأنظمة  العاملة  القوى  وعمليات بهيئة  خطط   البريد 

 مراجعتها. 

بالهيئة خزون/احتياطي من العاملين الموهوبين على درجة عالية من الجاهزية  توفير م     -5

ويكون ذلك من خالل التدريب المستمر للعاملين   ، المواقع الوظيفية الحيوية الشاغرة   لشغل 

الموهوبين، بحيث يمكن االستفادة من المواهب في مقابلة تحديات العمل المتعلقة بتوافر 

 العاملين األكفاء.

 الدراسات المستقبلية  

دراسة   ،المواهب كمتغير وسيط في العالقة بين المنظمة المتعلمة واالستدامة  إدارةأثر   .1

 تطبيقية على المؤسسات الحكومية.

حول   . .2 الدراسات  من  مزيد  وأثرهماوالمنظمة  المواهب،    إدارةإجراء  على    المتعلمة 

الحكومية  في مؤسسات متغيرات أخرى   الوزارات  مثل متغيرات    حكومية أخرى مثل 

 . منظومة التميز المؤسسي

المتعل .3 المنظمة  بين  مقارنة  دراسة  في مصر  إدارةة ومإجراء  تشهده    ،المواهب  ما  مع 

التابع المشترك   المتغير  هو  المؤسسات الحكومية في دولة االمارات، ويمكن أن يكون 

 منظومة التميز الحكومي. 

تطبيق المنظمة المتعلمة على رضا العمالء عن الخدمات الحكومية في ظل منظومة أثر  .4

 مصر للتميز الحكومي. 
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 قائمة االستبيان

 

 عزيزي المبحوث 

 وبعد  .....تحية طيبة

يمثل هذا االسسستقصسساء جزًءا رئيسسسيًا من الدراسسسة الميدانية، والتي ي عدُّها الباحث تحت   

التعرف  والهدف الرئيسي هو  عنوان: أثر آليات التعلم التنظيمي في تعزيز الرشاقة االستراتيجية" 

  إدارة دور خصااااائص المنظمة المتعلمة في تعزيز االبتكار المؤسااااسااااي عن طريق تبني على  

تمثل جانبا بالغ    كانت مشسسساركتكمولما مصااار  -بالتطبيق على الهيئة القومية للبريد   –المواهب  

األهمية، نود أن أدعوكم للمشسساركة في هذه الدراسسسة. بالجابة على االسسستبيان المرفق، علًما بأن 

 كافة البيانات الواردة بها لن تستخدم إال في أغراض البحث العلمي.

   ،،،،ولكم خالص الشكر والتقدير على تعاونكم سلفا                                    

 لباحث ا

 د. أشرف محمد إبراهيم عوض

 جامعة دمياط  –كلية التجارة 
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في الهيئة القومية    المنظمة المتعلمةفيما يلي عدد من العبارات المتعلقة بآليات : األوللسؤال ا

تحت االستجابة التي تمثل وجهة )والمطلوب: إبداء رأيك في كل عبارة بوضع عالمة( ،للبريد

 نظرك:
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وفيمسا يلي عسدد من العبسارات المتعلقسة بقيساس  وهي  المواهاب:    إدارةالمحور الثااني:   -1

"، والمطلوب: إبداء رأيك بالنسسبة لكل عبارة بوضسع   الذيفي هيئة البريد  المواهب  إدارة

 تحت االستجابة التي تمثل وجهة نظرك:()عالمة 
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وهي وفيمسا يلي عسدد من العبسارات المتعلقسة بقيساس االبتكسار االبتكاار:    إدارةالمحور الثااني:   -2

"، والمطلوب: إبداء رأيك بالنسسبة لكل عبارة بوضسع عالمة   الذيفي هيئة البريد   المؤسسسسي

():تحت االستجابة التي تمثل وجهة نظرك 
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: فيما يلي بعض البيانات الشاااخصاااية الخاياااة بو. والمطلوب: وضاااع عالمة الساااؤال الثالث

():أمام االستجابة التي تناسبو 

 أنثى -                           ذكر                             -الجنس:           (أ) 

   العمر:(ب)

 سنة 40إلى أقل من  30من  -                 سنة                            30أقل من  -       

 سنة   60إلى أقل من  50من  -                   سنة             50إلى أقل من  40من  -       

 أنثى -نوع الجنس:        ذكر                                      (أ) 

   العمر:(ب)

 سنة 40إلى أقل من  30من  -سنة                                       30أقل من  -       

 سنة   60إلى أقل من  50من  -سنة                         50إلى أقل من  40من  -       

   المستو  التعليمى:(ج)

 دبلومة عليا         بكالوريوس                       ثانوية عامة/ دبلوم                      -      

 أخرى       ماجستير                               دكتوراه                      -      

 الخبرة فى المؤسسة:(د) 

 ات        وسن 10إلى أقل من  6من  -سنوات                                     5أقل من  -      

 سنة فأكثر 16 -سنة                          15إلى أقل من  11من  -      

 :المركز الوظيفي(د) 

 نائب المدير         -فرع                                 /إدارةمدير   -      

 رئيس قسم                           -      

 .ثوتقديري، الباحمع خالص شكري  
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The role of the characteristics of the learning organization in 

promoting institutional innovation by adopting talent 

management- application to the National Post Authority- Egypt. 

By  

Dr. Ashraf Mohamed Ibrahim Awad 

Asisstant Professor of Business Administration 
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Abstract 

The research aim to analyze the role of the characteristics of the Learning 

Organization in achieving Innovation by adopting talent management by 

applying on the National Post Authority - Egypt, and in order to achieve 

the research objectives, the researcher used the descriptive analytical 

approach, and all branches and offices of the Greater Cairo region were 

selected as an applied field for research by Distributing a questionnaire 

that included a sample of (348) respondents from (directors of branches 

and central departments, deputy directors, and heads of departments) as 

well as personal interviews, and the correlation coefficient (person) and 

test (F) were used to determine the significance of the regression 

equation, and (R) was used. With the help of the statistical program 

(SPSS V.23), to explain the effect of the independent variable on the 

mediating variable and the dependent variable, the research reached a set 

of conclusions, the most important of which is that the adoption of talent 

management has an effective influence in strengthening the relationship 

between the learning organization and institutional innovation in the 

National Postal Authority.  

The research was concluded with a number of recommendations, the 

most prominent of which is the need to employ the mediating role of 

talent management in enhancing the positive influential relationship 

between the characteristics of the learning organization and 
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organizational innovation, thus contributing to the provision of a variety 

of innovative and renewable services that add value to Egyptian Post 

customers, which supports organizational innovation at the local level, as 

well as the possibility Attracting new customers as a result of 

competition, especially in the newly deployed electronic banking 

services in the Postal Authority, and therefore the research will contribute 

to the development of the National Post Authority in light of the 

government excellence system that all government institutions in Egypt 

seek to achieve in order to develop the best possible service for citizens. 

Key  words: learning  organization; Talent  management; Institutional 

innovation. 

 


