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إلى ... رمز العطاء المستدیم... إلى بلسم روحي... إلى من أوصاني بهما الرحمن حسنا

  من بث اهللا فیهما ینبوع الحنان ولیس من عطفهما وحنانهما اثنان
إلى المربي الفاضل الذي نسج لي طریق النجاح في حیاتي إلى الذي أحاطني بالعطف 

ورفع درجته في الجنة هذا المقام إلى أبي الغالي یرحمه اهللا وكافح من أجل أن یراني ب
وحبیبك محمد صلى اهللا وحرم علیه حر اآلخرة یا كریم وأسقیه شربة هنیئة من ید نبیك 

  علیه وسلم
إلى من حملتني كرها على كره، ووضعتني في هذا الوجود وهنا على وهن فأوصاني بها 

   ﴾أمك، ثم أمك، ثم أمك﴿: أوص بها الرسول صلى اهللا علیه وسلم فقالالرحمن حسنا و 
إلى التي رآني قلبها قبل عینها وحضنتني أحضانها قبل یدیها وسقتني الحب في صغري 

حتى أرتوت عروق جسدي إلى التي ربتني أحسن تربیة وأعانتني في إكمال دراستي 
رزقها طول العمر والصحة، أسأل اهللا واهتمت بي في كل شؤوني، إلى أمي الحبیبة اللهم أ

  أن یعینني على برها
إلى إخوتي األعزاء الذین كانوا لي سندا وعونا كبیرهم وصغیرهم أسأل اهللا أن یبارك لي 

  فیهم ویرزقهم فرحة تسعد قلوبهم
  إلى كل من شاركوني لحظات الحزن والفرح

  "إلخ أصدقائي ولید، عادل، عیاد، الروج، إلى كل 
طوال المشوار  ینلي رفیق اني فیه وكاناني هذا العمل وشاركاى من قاسموخصوصا إل
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ا ُأفٍّ ﴿: اآلیة َ م ُ ل لَّه َ تَُق َفال إلى من نزلت في حقهما 

ا ً یم الً كَرِ ْ ا َقو َ م ُ ُقل لَّه َ ا و َ هُم ْ ر َ الَ تَنْه َ لي درب الحیاة إلى من علمني إلى النور الذي ینیر  ﴾و
الصمود مهما تغیرت الظروف وعاشت معي كل اللحظات ومازالت تمنحني لتراني في 

  المقدمات أمي الغالیة أطال اهللا في عمرك
 انإلى من تمنى أن یراني في أعلى المراتب إلى من علمني معنى الصبر والتحدي، من ك
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إلى جدتي وكل األعمام " عبد النور"إلى نسمة الحیاة ونسمة الوجود وضحكة الدنیا 
  والعمات واألخوال والخاالت

ح وأن ال مستحیل في سبیل وكذا أخص بالذكر من علمني كیف أحول الفشل إلى نجا
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  :مقدمة
ثالث قد بدأ االهتمام بالرضا الوظيفي مع بداية القرن العشرين إذ يشري الكثري من الباحثني إىل أن العقول ال

األوىل هي البداية بالرغم من تعدد الدراسات اليت تناولت الرضا الوظيفي إال أنه مازال هناك اختالف حول حتديد 
ا تتلخص يف عنصرين التنظيمي  مفهوم له واضح وحمدد لكن إتفق الباحثني حول العناصر تفصيلية لإلدارة أل

 عن طريق تدريب املستمر للعاملني يف املؤسسة مبختلف والبشري وهذا األخري فيتعلق اهتمامه باجلانب اإلنساين
م املهارات املناسبة لعملهم وتنمية اإلحساس باملسؤولية لديهم الثقة يف أنفسهم على  ا بصفة عامة واكتسا جماال
 اختاذ القرارات اليت تقع ضمن نطاق صالحيتهم إضافة إىل ذلك فإن تلبية احتياجات القائمني بالعمل الوظيفية
م وميثل العمل مطلب أساسي للفرد نظرا ملا  ا تعزيز أواصر األلفة واالنتماء لديهم حنو مؤسسا والشخصية من شأ
يقدمه من مزايا حيث حيقق له السعادة ويشبع حاجاته املختلفة ويشعره بذاته وقيماته وحتدد مكانته بالوظيفة 

ت بالعنصر البشري وتنمية سلوكه اإلبداعي والبحث عن وباملنصب الذي يشغله وهلذا تزايد االهتمام يف املؤسسا
الدوافع احملفزة لديه لتكييفها مع اجلهد املبذول وتفعيل األداء وقد أصبح الرضا الوظيفي من األسباب املهمة اليت حتقق 

  .ة يف العمل األداء اجليد واستمرار العطاء بشكل كايف وحتقيق األمن النفسي والوظيفي وهذا ما يعكس الكمية والنوعي
والرضا الوظيفي عند القائم بالعمل اإلعالمي يف الصحافة أصبح من املوضوعات اليت حتظى باهتمام الباحثني 
واملفكرين وذلك ببحث اجلوانب املختلفة لوسائل ومصادر الرضا لدى القائمني باالتصال يف الصحافة وقياس درجة 

عنصر مهم يف العملية االتصالية لذلك وجب االهتمام به من رضاهم عن العمل وذلك العتبار القائم باالتصال 
حيث الظروف العمل البيئية واملادية واملتمثلة يف حمتوى العمل نفسه ساعاته واألجر واملكافآت والتقديرات واالحرتام 

  .اخل...
نتماء إىل باإلضافة العالقات االجتماعية املتمثلة يف العالقات اإلنسانية مع الصحفيني من جهة كحب اال

مجاعة العمل ومع اإلدارة من جهة أخرى كالسلطة واإلجناز واملسؤولية فالدافع إىل العمل هو املقدار الذي حيققه الفرد 
من فوائد ومنافع اليت حيصل عليها من وظيفته ويعود السبب الرئيسي إىل دراسة الرضا الوظيفي هو تزويد املدريني 

  .ار اليت تساعد على حتسني اجتاهات العاملني حنو العمل واجلهات املسؤولة باآلراء واألفك
موعة العوامل ذات صلة بالعمل واليت تقاس أساسا بقبو الفرد ذلك  وميثل الرضا الوظيفي للعاملني حصيلة 

  .العمل بارتياح ورضا النفس وفعالية يف اإلنتاج الرسالة اإلعالمية
لرضا الوظيفي لدى القائم باالتصال يف الصحافة معتمدين وسنحاول يف دراستنا هذه أن نسلط الضوء على ا

على خطة حبثية كاأليت حيث تناولنا يف الفصل األول الرضا الوظيفي وقسمناه إىل فصلني، الفصل األول بعنوان الرضا 
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ين الوظيفي وتناولنا فيه ستة مباحث املبحث األول حتدثنا فيه عن أمهية وخصائص الرضا الوظيفي، واملبحث الثا
مسببات الرضا الوظيفي، املبحث الثالث قياس الرضا الوظيفي لألفراد العاملني أما الرابع فقد تطرقنا فيه إىل املقاربات 

كيف حيدث الرضا (أما املبحث اخلامس فقد تناولنا فيه ديناميكية الرضا الوظيفي )  نظرية العاملني هلرزبرج(النظرية 
  . ول فهو يشمل عوامل هذا الرضاواملبحث األخري للفصل األ) الوظيفي

أما الفصل الثاين كان بعنوان القائم باالتصال يف الصحافة فقد اشتمل على أربعة مباحث املبحث األول 
تضمن القائم باالتصال يف العملية االتصالية واملبحث الثاين فتضمن العوامل املؤثرة على القائم باالتصال واملبحث 

  .باالتصال أما املبحث الرابع فقد تناولنا فيه شروط ومهام القائم باالتصال يف الصحافةالثالث سوسيولوجية القائم 
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  :اإلشكالية -1

ة لذا تسعى املؤسسات إىل حتقيق وتسخري حل تعترب املوارد البشرية من أهم املداخالت اليت تؤثر على املؤسس 
ا ومبختلف وسائلها، من أجل تعزيز رضا القائمني باالتصال فيها وقد أثبتت بعض التجارب والدراسات أن  جمهودا
تم مبصاحل املوظفني ومشاكلهم  الكثري من املؤسسات املتطورة والناجحة كان سبب تفوقها راجع إىل إدارة متطورة 

دث التقنيات واألساليب البارزة يف هذا امليدان، من أجل حتسني رضا القائمني باالتصال فيها والرفع من وتستخدم أح
أدائهم وتوفري مناخ تنظيمي للعمل ذلك ألن الرضا الوظيفي هو الذي يدفع بالفرد إىل القيام بعمله وأتقناه، يف حني 

ا من فعالية وكفاءة يشهد العامل اليوم تغريات جذرية وعميقة خاصة مع موجة ال عوملة وما تتطلبه املنافسة يف شىت جماال
وترشيد واستخدام أمثل لكل املوارد البشرية للتنظيم وهذا ما يالحظ على واقع املؤسسات اإلعالمية املختلفة يف دول 

ا الواقع املتجدد العامل الثالث فهو ليس مبعزل عن هذه التغريات والتطورات املستجدة واملتنامية ومن مث قد صار هذ
يعج بظواهر مجة كاإلضرابات والتوقف عن العمل والغيابات والنزعات وخمتلف األساليب االحتجاجية اليت تعرب عن 
ا وخصوصا اإلعالمية فهو مرتبط أساسا بتحقيق أهدافها اليت أقرها  عدم الرضا فوجود أي مؤسسة باختالف جماال

تمع وعدم امتالك أفرادها لدرجة عا لية من الرضا عن العمل سيعكس سلبا على حتقيق هاته األهداف إذ أن تلبية ا
احتياجات القائمني باالتصال وكذا حتسني ظروف العمل ورفع الروح املعنوية ينمي لديهم الشعور باالرتياح والرضا 

سة العالقات اجتاه العمل وحتقق أفضل مستوى من التكيف واالنسجام مع متطلبات العمل وهذا ما ندت به مدر 
اإلنسانية يف مطلع القرن العشرين إذ أولت النواحي اإلنسانية اهتماما كبريا للعاملني وعلى ضوء التطور والتحديد وكذا 
ا ورفع مستواها إذ يبقى باالتصال هو  السبق اإلعالمي اليت تسعى إليه كل املؤسسات اإلذاعية ومن أجل النهوض 

والعنصر األساسي فيها داخليا وخارجيا من خالل توفره على عنصر الرضا عن مجيع أهم حلقة يف العملية االتصالية 
جوانب املؤسسة مبا فيها من أجور، ترقية، عالقات مع الزمالء، ساهم يف حتسني وحتديد أدائه املهين باإلضافة إىل 

تماء إىل مجاعة العمل ومع العالقات االجتماعية املتمثلة يف العالقات اإلنسانية مع الصحفيني من جهة كحب االن
اإلدارة من جهة أخرى كالسلطة واإلجناز واملسؤولية والدافع إىل العمل هو املقدار الذي حيققه الفرد من فوائد ومنافع 
اليت حيصل عليها من وظيفته إذا خرج وهو مزود حباجاته وطموحاته ومن هنا جند مشكلة البحث يف دراسة الرضا 

  :ل وتتحدد يف السؤال التايلالوظيفي للقائم باالتصا
  هل القائم باالتصال راضي عن عمله؟
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 :الدراسات السابقة -2

الرضا الوظيفي لدى القائم باالتصال يف الصحافة الفلسطينية دراسة ميدانية يف قطاع " دراسة حسن محمد احمد
  .2007غزة 

يف الصحافة الفلسطينية يف  هدفت الدراسة إىل التعرف على مستوى الرضا الوظيفي لدى القائم باالتصال
قطاع غزة وذلك بقياس مستوى الرضا الوظيفي لديه طبقا للمتغريات الدميوغرافية حيث تكون جمتمع الدراسة من 
القائمني باالتصال يف الصحافة الفلسطينية يف قطاع غزة وقد استخدم يف الدراسة منهج املسح الشامل من خالل أداة 

  : ة حيث توصلنا لدراسة إىل جمموعة من النتائج أمههاباملشارك استبيان واملالحظة
وهي نسبة سلبية حبيث  %59.6أن مستوى الرضا الوظيفي لدى القائم باالتصال يف الصحافة الفلسطينية بلغ  - 1

 .حظيت أعلى نسبة للرضا الوظيفي يف جمال العوامل الذاتية مث العالقة مع رؤساء العمل يف جمال العوامل املهنية
الرضا الوظيفي تبعا ملتغري املؤهل العلمي،  دراسة على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوىبينت ال - 2

 أو متغري النوع يف فروق ذات الداللة إحصائية لصاحل الذكور 
تبني وجود فروق داللة إحصائية تبعا ملتغريات ملكية الصحف ومتغري االنتماء السياسي ومتغري العمر يف بعض  - 3

االت   )1( .ا

دراسة تناولت العالقة بني الرضا الوظيفي واألداء املهين للصحفيني السعوديني :  دراسة عبد العزيز بن علي المقوشي
يف املؤسسات الصحفية يسعى فيها إىل معرفة ابرز احملاور احملددة للرضا الوظيفي عند الصحفيني العاملني يف 

م للفنون املؤسسات الصحفية السعودية والتعرف على العال قة بني مستوى الرضا الوظيفي لديهم ومستوى إجاد
الصحفية وكذلك معرفة مدى اختالف املؤسسات الصحفية السعودية يف درجة الرضا الوظيفي لدى صحفيها 

صحفيا إىل عدة نتائج أمهها  أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني  200وتوصلت هذه الدراسة اليت مشلت 
فيات يف معظم حماور الرضا الوظيفي ويف الدوافع الذاتية  تقدير املؤسسة، االستمرار يف العمل الصحفيني والصح

تمع التطلع إىل مستقبل الصحفي املسؤولية اجتاه العمل واألمن الوظيفي إال أن  االجناز يف العمل ، الدخل تقدير ا
 ضا الصحفيات يف حمور الروتني يف العملمتوسط رضا الوظيفي إال أن متوسط رضا الصحفيني اختلف عن متوسط ر 

                                                
  .38رسالة ماجسرت، جامعة امللك سعود، صالرضا الوظيفي لدى القائمني باالتصال يف الصحافة السعودية، : املطريي عبد الرمحان ):1(
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الذي شكا منه الصحفيون بدرجة أكرب من صحفيات لكن الدراسة كشفت وجود اختالفات دالة يف املستوى الرضا 
 )1(الوظيفي بني صحفي املؤسسات الصحفية املدروس 

يف املؤسسات اإلعالمية  بعنوان العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي لدى العاملني :دراسة بطرس جرجس الحالق
)1999( 

  .استهدفت الدراسة على مدى القائمني باالتصال عن وظائفهم والعوامل املؤثرة فيه بالوسائل اإلعالم املختلفة 
على العاملني مبهنة الصحافة وتوصلت الدراسة إىل   جمموعة من النتائج  177حيث أجريت الدراسة على عينة من 

 :أمهها
قة اجيابية بني كل من االجناز وحتقيق الذات ومتيز العمل فرص الرتقي العالقة بالزمالء نظم االتصال هناك عال          

 )2(باملؤسسة مصداقية الوسيلة اإلعالمية من ناحية والرضا الوظيفي من ناحية أخرى 

ية على عينة من بعنوان الرضا الوظيفي للقائم باالتصال يف الصحافة املصرية دراسة ميدان دراسة مرعي مدكور
  ) 2003(الصحفيني 

استهدفت الدراسة قياس الرضا الوظيفي للقائمني باالتصال العاملني بوسيلة اإلعالمية بعينها مما أتاح فرصة 
 لالهتمام بفئات معينة من اإلعالميني 

من النتائج  صحفيا العاملني بقطاع الصحافة مبصر توصلت الدراسة إىل جمموعة 163أجريت الدراسة على عينة من 
 :أمهها
 هناك عالقة بني النوع واحلالة االجتماعية من ناحية وبني الرضا الوظيفي يف العام للمبحوثني من ناحية أخرى . 
  بينما مل يثبت وجود عالقة بني متغري السن واملستوى التعليمي من ناحية الرضا الوظيفي للمبحوثني من ناحية

  )3 (.أخرى 

  . 1995ن قراءة يف دراسات القائم باالتصال بعنوا دراسة نجوى الفوال
تمعية  ائمني باالتصال بصفة عامة من حيثاستهدفت الدراسة حتليل البحوث اليت تناولت الق خصائصهم املهنية وا

  :والضغوط اليت يتعرض هلا يف البيئة العمل اإلعالمي وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها

                                                
  .39نفسه، ص  املرجع): 1(
  .  1999العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي لدى العاملني يف املؤسسات اإلعالمية، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم : القجرجس احل): 2(
  .2003الرضا املهين للقائم باالتصال يف الصحافة املصرية، : ي مذكورمرع )3(
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 لدراسات القائم باالتصال يف كل من املكتبة األجنبية واملكتبة العربية بصفة عامة وكذلك  رصد البدايات األوىل
 .بداية االهتمام بدراسات التوجه املهين الرضا الوظيفي للقائمني باالتصال بصفة عامة 

  تمعات الغربية املختلفة وبني أوضاع يف العامل العريب و العامل النامي كما استخدمت غالبية هذه الدراسات يف ا
ال   )1 (. جند أن الدراسات العربية ال تزال تعاين من ندرة شديدة يف هذا ا

  .بعنوان العوامل املؤثرة يف الرضا املهين للقائم باالتصال يف جمالت األطفال املصرية  :2002دراسة لمياء البحيري في 
كمتغري مستقل ) ذكر أو أنثى(ملبحوث توصلت هذه الدراسة إىل عدم وجود عالقة دالة إحصائية بني نوع ا

وبني كل من املتغريات الوسطية التالية والرضا املهين كمتغري تابع، أسباب اختيار العمل يف جمالت األطفال املصرية 
ومزايا وعيوب العمل فيها، عالقة القائم باالتصال لكل من الرئيس املباشر زمالء العمل ومجهور األطفال االلتحاق 

الت بالدورات    التدريبية وتوفري تكنولوجيا االتصال والضغوط اليت تواجه القائم باالتصال يف تلك ا
كما تشري الدراسة إىل أن الذكور أكثر رضا من اإلناث يف اختيار مهنة العمل مبجالت األطفال وعدم وجود 

ما دلت على أن الذين امضوا مدة عالقة دالة إحصائيا بني سن املبحوث كمتغري مستقل والرضا املهين كمتغري تابع ك
عمل أطول يف جمالت األطفال أكثر اقتــناعا مبعقولية العائد املادي ومناسبته للجهد املبذول وأقل شكوى من ضعف 

 )2( .األجر

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .1995كلية اإلعالم، القاهرة، قراءة يف دراسات القائم باالتصال،  : جنوى الفوال ): 1(
يد زكي):  2(   .2003/2004 الوسائل السمعية املرئية، القاهرة،: عصام أنيس، عبد ا
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  :فروض الدراسة  -3
 إذا كانت نظرة الفرد للعوامل الدافعية 

  .اجيابية سيشعر بالرضا الوظيفي ) ية التقدم والرتقيةاالجناز أو التحصيل والتقدير العمل نفسه، املسؤول(
 إذا كانت نظرة الفرد للعوامل الوقائية 

ا، اإلشراف الفين، األجر، العالقات الشخصية، املشرف، ظروف العمل ( سلبية سيشعر ) سياسات الشركة وإدارا
  .بعدم الرضا الوظيفي 
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  :أهمية الدراسة  -4
 راسة بالقائم باالتصال الذي هو جوهر العملية االتصالية تعين هذه الد 
  دراسة ظروف وتوجهات وأراء القائمني باالتصال حول الرضا الوظيفي. 
  الكشف عن العوامل املؤثرة على القائمني باالتصال وظروف عملهم. 
 نوعية العالقات القائمة  التعرف على مسات واخلصائص العامة اليت متيز القائمني باالتصال يف اإلذاعة وملعرفة

  .بينهم وبني املرؤوسني

  :أهداف الدراسة
  :اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة هو

   معرفة مدى الرضا الوظيفي للقائم باالتصال يف الصحافة ورصد كل العوامل املؤثرة على رضاه عن العمل
 .كصحفي

 قياس نسبة الرضا الوظيفي للقائم باالتصال يف الصحافة. 
 املقرتحات والبدائل واحللول لتحقيق الرضا الوظيفي التعرف على. 
 التعرف على اخلصائص والسمات واخلصائص العامة اليت متييز القائمني باالتصال يف الصحافة. 
  رصد العوامل املؤثرة على األداء القائمني باالتصال لعماهلم ولنوعية العالقة القائمة بني القائم باالتصال

 .والرؤساء
 ؤدية إىل تشكيل عوامل الرضا الوظيفي بتقدير القائمني باالتصال يف الصحافةاألسباب امل 
 الصعوبات أو املشاكل اليت يتعرض هلا القائمني باالتصال يف الصحافة. 
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  : أسباب اختيار الموضوع  -5
 ملا له من أمهية   اهتمت الكثري من األحباث والدراسات اإلعالمية العربية مبوضوع الرضا الوظيفي والقائم باالتصال

كبرية يف العملية االتصالية، لكن رغم ذلك مل حيظ هذا املوضوع باهتمام كبري يف حقل الدراسات اإلعالمية يف 
 .اجلزائر إذ حتاول هذه الدراسات فهم العوامل املؤثرة على الرضا الوظيفي 

 الصحفية على املتلقي فإنه مل جترى  يف الوقت الذي ركزت فيه العديد من الدراسات اإلعالمية على تأثري املادة
م وأدوارهم يف إنتاج املادة  إال دراسات قليلة جدا على القائمني بإنتاج الرسالة اإلعالمية يف اجلزائر وتوجها

 .اإلعالمية
  معرفة مدى الرضا الوظيفي للقائمني باالتصال يف الصحافة باعتبار أن العنصر البشري يعترب عنصر مهم فعال يف

  .م االتصايل وكذا معرفة كل املعوقات واملشاكل اليت يتعرضون إليهاالنظا
  :تحديد مصطلحات الدراسة -6

إن حتديد املصطلحات واملفاهيم هو جزء من حتديد املشكلة عالوة على أنه جيعل ما يقرر الباحث مفهوما 
ح سهل على القراء الذين يتبعون على حنو واحد لدى مجيع املطلعني عليها وكلما كانت املفاهيم متسمة بالدقة والوضو 

البحث إدراك املعاين و األفكار اليت يريد الباحث التعبري عنها دون أن خيتلفوا فيما يهدف إليه فالغرض من تعريف 
املصطلحات هو جتنب أي لبس يف املعىن حبيث تعرب عن مضمون الكلمة اللفظية أجنبية كانت أم عربية وهي أيضا 

  لمي اليت تقوم عليه املعارف املختلفة تعترب حمور املنهج الع
  :ومصطلحات دراستنا تتمثل في

 التعريف اإلجرائي للرضا الوظيفي 

هو جمموعة من املشاعر واألحاسيس اليت تلخص حالة السعادة من جراء العمل يف املؤسسة اإلعالمية مما 
  .يساعد على حتقيق الرضا الوظيفي عند القائمني باالتصال
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 ا الوظيفيتعريف الرض:   

  .يعرفه الرتاث األمريكي بأنه حتقيق وإشباع رغبة أو حاجة أو ميول -
يعرفه على انه حالة السرور لدى الكائن العضوي عندما حيقق هدفه وميوالته الدافعية :املعجم السلوكي وملان  -

  )1( .السائدة
لعمل الذي ينبع من قوة داخلية قائمة من الرضا الوظيفي على انه ذلك احلماس لدى العمال حنو ا: عرفه الرفاعي -

الشعور الداخلي لدى العمال، حيث ميكن إرجاع هذا الشعور إىل ثالث جهات العالقة بني العمل وموقفه من عمله 
  والعالقة بني العامل واإلدارة والعالقة بني العامل وزمالئه 

يفته وعمله فيصبح إنسانا تغرقه الوظيفة ويتفاعل معها بأنه احلالة اليت يتكامل معها الفرد مع وظ: عرفه عبد اخلالق  -
من خالل طموحه الوظيفي ورغبته يف النمو والطموح يف التقدم، وحتقيق أهدافه االجتماعية من خالهلا وميكن تسمية 

  :هذا الشخص باملتكامل، وهذا الشخص خيتلف عن نوعني آخرين مها 
نظر إىل عمله على انه وسيلة يسعى من خالهلا إىل حتقيق أهدافه الشخص الغري متكامل مع وظيفته وهو الذي ي - 1

  .املهنية دون اهتمام بتنمية مسؤولياته أو حتقيق استقاللية
  .الشخص احملايد الذي يكون ارتباطه بوظيفته وعمله بالقدر الذي جينبه املساءلة واملسؤولية - 2

بالقناعة والسرور واالرتياح، والذي يستمده املوظف من  فيعرف الرضا الوظيفي بأنه ذلك الشعور النفسي: أما شلول 
وما توفره له هذه الوظيفة من مزايا مادية ومعنوية، واستقرار، ومن ) رؤساء، زمالء، مرؤوسني(وظيفته، ومجاعة العمل 

  ومن فرص النمو املهين والتقدم الوظيفي ) اإلشراف(اإلدارة املباشرة 
شعور الشخص حنو وظيفته أو عمله فالشعور االجيايب يتبعه الرضا الوظيفي، ويذكر فروم أن الرضا الوظيفي هو 

  )2( .بينما الشعور السليب يتبعه عدم الرضا الوظيفي
  :ومن خالل التعارف السابقة نستخلص التعريف الشامل لرضا الوظيفي

يث يكون ممثال لقدراته وميوله هو الدرجة الكلية اليت يشعر فيها الفرد بإشباع حاجاته النفسية، حب: الرضا الوظيفي
مما يؤدي إىل احرتام الفرد لذاته ولغريه ويؤدي إىل عقد عالقات اجتماعية متينة مع زمالئه والرؤساء وينتج عنه انبثاق 

  .احلماس يف نفسه ويبعد عنه التهديد الذي قد يؤدي إىل املشكالت االقتصادية واالجتماعية والنفسية

                                                
  . 63،ص  2008الرضا الوظيفي، دار الصفاء لطباعة والنشر والتوزيع، عمان االردن، : سامل تسري شرايدة ): 1(
  65املرجع نفسه، ص ): 2( 



 ........................................................................الفصل المنهجي 

12 
 

حالة عاطفية انفعالية اجيابية أو سارة ناشئة عن العمل الفرد أو خربته العملية،  الرضا الوظيفي lockيعرفه  -
 .وينتج الرضا الوظيفي من إدراك الفرد إلىل  أي مدى  يوفر العمل تلك األشياء اليت يعتربها هامة 

راته على انه رضا الفرد عن العمل يتوقف على املدى الذي حيدد فيه منفذا مناسبا لقد hoppokويعرفه  -
ا أن يلعب  وميوله ومسات شخصية وقيمته، كما يتوقف أيضا على موقفه العملي وعلى طريقة احلياة اليت يستطيع 

 الدور الذي يتماشى مع منوه وخرباته 

ا حول املتغريات املادية واملعنوية اليت  - إن الرضا الوظيفي يتمثل يف مشاعر الفرد احلسنة والسيئة اليت يشعر 
ل نفسه والبيئية احمليطة به، وهذه املتغريات إما أن تكون عوامل دافعة تسبب الشعور بالرضا عن العمل أو تتعلق بالعم

 )1(.عوامل صحية تسبب الشعور باالستياء الشديد يف العمل
وميكن النظر لرضا الوظيفي عن طريق القيم االجيابية اليت حيققها العمل للفرد، فإذا كان الفرد راض عن كل شي 

 .ذلك يعين أن هذا الشيء قد حقق له قيمة اجيابية  فإن

إن الرضا الوظيفي هو جمموعة  املشاعر االجيابية والسلبية اجتاه ما تقدمه الوظيفة للعامل من مزايا مادية  -
ا ونفسية واجتماعية مقارنة مبا يتوقعه هذا العامل منها، مما يرتك ملموس على مستوى أداء العامل وإنتاجه العمل، الرض

الوظيفي هو حمصلة االجتاهات اخلاصة حنو خمتلف عناصر العمل أو الوظيفة وتتلخص عناصر العمل أو الوظيفة فيما 
 : بلي 
 اجلوانب املتعلقة بسياسة اإلدارة يف تنظيم العمل. 
 توفري ظروف العمل املناسبة واملالمة . 
 نوعية اإلشراف. 
 العالقة بني الرؤساء واملرؤوسني. 
  جور واملكافآت املاديةالرواتب واأل. 
 فرص الرتقية والتقدم يف العمل. 
 مسؤوليات العمل. 
 األمان يف العمل. 
 املكانة والتقدير واالعرتاف. 

                                                
  139،ص  2011، 2ناشرون وموزعون ،ط، األعمال، سوسن عبد الفتاح ، الرضا الوظيفي وقيم حممد أمحد سليمان): 1( 
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  : ويف ضوء ما سبق يتضح أن مفهوم الرضا الوظيفي يتضمن األبعاد التالية
 .الشخصيةهناك ارتباط مباشر بني درجة الرضا الوظيفي للفرد وبني قدراته وميوالته ومساته   - أ

اجتاه متغريات املادية واملعنوية املرتبطة ) اجيابية ، سلبية(إن الرضا الوظيفي ما هو إال انعكاس ملشاعر فردية   -  ب
 )1( .بالوظيفة

 .تقاس درجة الرضا الوظيفي للفرد بالفرق توقعاته من الوظيفة وما حيصل عليه فعال من نفس الوظيفة  -  ت

موعة العوامل الوظيفية على انه احلالة ال :يعرفه الحسيني نيل - شخصية للفرد واليت تعرب عن مدى قبوله العام 
 )2( .احمليطة ببيئة العمل

  :من خالل التعاريف السابقة ميكن اخلروج ببعض املالحظات وميكن للنظر لرضا الوظيفي مبنظورين خمتلفني مها 
لكلية أو احلالة املزاجية أو املشاعر االجيابية هو أن الرضا الوظيفي سند إىل العاطفة االجيابية ا: المنظور العاطفي  - أ

ا الوظيفة لدى األفراد، وبذلك فإن الدرجة املسجلة على مقياس الرضا الوظيفي تعكس أساس احلالة  اليت تكو
 .العاطفية للفرد

سجلة يقر بأن الرضا الوظيفي يستند إىل التقييم املهين والعقالين ولذلك أن الدرجات امل :المنظور اإلدراكي  -  ب
 .على املقياس تعكس إدراك وتقييم الفرد لوظيفته 

 )3(: ميكن وضع كيفية حلدوث الرضا الوظيفي واملتمثلة يف
 .لكل فرد حاجات يسعى إىل إشباعها، ويعد العمل أكثر مصدر هذا اإلشباع إتاحة : الحاجات  - 1
ملتوقع إشباع تلك احلاجات من تولد احلاجات قدرا من الدافعية حتت الفرد وتوجه حنو املصدر ا:  الدافعية - 2

 .خالهلا 
تتحول الدافعية إىل أداء تنشط الفرد وبوجه خاص يف عمله، اعتقادا منه أن هذا األداء وسيلة إلشباع : األداء  - 3

 .حاجات الفرد 
 .يؤدي األداء الفعال إىل إشباع حاجات الفرد : اإلشباع  - 4

الكفء يف عمله جيعله راضيا عن العمل باعتباره الوسيلة  إن بلوغ الفرد مرحلة اإلشباع من خالل األداء: الرضا 
 .اليت سند من خالهلا إشباع حاجاته 

                                                
  ، 12:20، 2007الرضا الوظيفي والقيادة الفعالة، : إمساعيلحممد ) :1(

Wwwhrdiscasnon.com/hr131.html 
  .2011، 2عمال، طرضا والوالء الوظيفي، قيم إحتالفات األ: لفتاح وهيبحممد أمحد سليمان، سوسن عبد ا):2(
  . 325، ص  2007، مصر ، 1للنشر والتوزيع ، املكتبة العصرية للنشر والتوزيع، ط   عربيةظريف شوقي وأخرون ،السلوك القيادي وفعالية اإلدارة ، دار ) : 3(
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  .كيفية حدوث الرضا الوظيفي) :1(الشكل رقم 

  
 
  

 ميثل كيفية حدوث الرضا الوظيفي 1: الشكل رقم                   
  

  :التعريف اإلجرائي للقائم باالتصال
تصال هو احملرر واملراسل وكاتب العمود الصحفي، أي القوة العامة يف ملؤسسة اإلعالمية أو املقصود بالقائم باال

جمموعة األشخاص اليت تسهم يف جتميع ومعاجلة األخبار وصناعة الرسالة اإلعالمية وهذا التعريف بطبيعة احلال 
  .د يساعدون القائم باالتصاليقصي العمال اآلخرين مثل املصورين والفنيني واملكتبيني وغريهم من الذين ق

  :تعريف القائم باالتصال
تقدمي تعريفات لبعض الباحثني القائمني باالتصال، انطالقا من أنه يعترب جزءا مهما يف عملية مجع انتقاء ونشر 

 .األخبار وسوف نشرح ذلك من خالل القائم باالتصال يف الدراسات اإلعالمية
ماع األمريكي هارولد السويل من؟ يقول ماذا؟ بأي وسيلة ؟ ملن ؟ بأي تشري املقولة الكالسيكية لعلم االجت

  تأثري ؟ 
االت البحثية اخلمس يف العملية االتصالية أي أن القائم باالتصال وهو عنصر من؟ يف  لألمهية املتساوية 

حىت وقت قريب جدا دراسة  منوذج السويل يعترب جزءا مهما وال غىن عنه يف العملية االتصالية إال أن الباحثني أمهلوا
  .القائم باالتصال خاصة يف الدول النامية 

 تعريف القائم باالتصال 
إن للقائم باالتصال الذي يقدم اإلنتاج اإلعالمي له أمهية كبرية ودورا فعاال ومباشر يف إنتاج الرسالة اإلعالمية 

املصدر يلعب دورا أساسيا يف حتديد نتائج عملية يف فهم التنبؤ بتأثري االتصال فتصور املتلقي للقائم باالتصال أو 
  )1(.اإلقناع

                                                
  . 293، ص  1985عالم ، القاهرة ، دار الفكر العريب ، األسس العلمية لنظريات اإل: رشيت أمحد جيهان) : 1(

 الدافعیة األداء اإلشباع الرضا الحاجات
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القائم باالتصال انه الشخص الذي يبدأ عملية االتصال بإرسال الفكرة أو الرأي أو  :يعرفه محمد عبد الحميد 
ات و املعلومات من خالل الرسالة اليت يقوم بإعدادها، وقد يكون هذا الشخص هو مصدر الفكرة أو الرأي أو املعلوم

قد ال يكون مصدرها، وقد يكون مصدرها فرد أخر كما يظهر واضحا يف عملية االتصال من خالل املؤسسات 
اإلعالمية اليت يقوم أفرادها باالتصال باملصدر للحصول على املعلومات أو األخبار حىت يقوم بصياغتها أو إعدادها 

  للنشر أو اإلذاعة وإرساهلا مرة أخرى للجمهور 

ن هذا املفهوم ممتد كثريا إل كل من يعمل يف بناء أو تشكيل الرسالة اإلعالمية مهما اختلفت األدوار أو وهو يرى أ
  .املواقع 

احد األطراف األساسية يف العملية االتصالية ويتسع مفهومه ليشمل : ويعرف القائم باالتصال يف الصحافة بأنه -
سامني وأيضا متخصصني باإلخراج وحيث يتخذون أعضاء اجلهاز التحريري الصحفي من حمررين ومصورين ور 

ا على سبيل االحرتاف   )1(.الصحافة مهنة هلم ميارسو

ومن هنا ميكن القول بأن القائم باالتصال هو أي شخص أو فريق منظم يرتبط مباشرة بنقل املعلومات من فرد 
أو نشر الرسائل إىل اجلمهور عرب الوسيلة إىل أخر عرب الوسيلة اإلعالمية أو أي فرد أخر له عالقة تسيري أو مراقبة 

  .اإلعالمية
ورغم أن القائم باالتصال يعد من وجهة نظر الكثري من الباحثني من أهم العناصر اليت تتحكم يف عملية 
االتصال اجلماهريي خاصة يف جمال الصحافة مما يستلزم االهتمام هلذا العنصر ويف شىت جوانب املمارسة الصحفية 

  )2( .واإلخبارية بصفة خاصةبصفة عامة 

  
  
  
  
  
  

                                                
  . 91 25، ص ص 1997التأثري، الطبعة األوىل، القاهرة، عامل الكتاب،  واجتاهاتنظريات اإلعالم : حممد عبد احلميد) : 1(
،  1991رسالة ماجستري، جامعة القاهرة ، كلية اإلعالم ،  الربامج الدينية يف التلفزيون املصري ودورها يف التثقيف الديين للشباب ،: عادل فهمي البيومي) : 2(

  . 7ص 
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  :نوع الدراسة -7

تنتمي هذه الدراسة إىل الدراسات الوصفية اليت ال تقف عند حد مجع البيانات وإمنا متتد إىل تصنيف البيانات 
  .و احلقائق اليت مت جتميعها وتسجيلها وتفسريها وحتليلها حتليال شامال واستخالص دالالت ونتائج مفيدة منها

النوع من الدراسات هو احلصول على املعلومات كافية ودقيقة عن موضوع الدراسة كما هو يف وهدف هذا 
حيز الواقع، أي هي وصف ما هو موجود يف الواقع من زوايا خمتلفة حمققة لألهداف املتوخاة من إجراء الدراسة دون 

  ة أو تلكالتدخل يف حبث األسباب الكامنة وراء وجود الظاهرة املدروسة يف هذه الوضعي

دف إىل حماولة حتليل وتفسري املتغريات والعوامل لدى عينة الدراسة    " القائم باالتصال"وفقا هلذا فإن الدراسة 
  .وكذا كل العوامل الداخلية واخلارجية ومعرفة مدى رضا الوظيفي للقائم باالتصال حسب عينة الدراسة

  :  أدوات جمع البيانات -8

  :االستمارة
م بطريقة موجهة والقيام مبقارنات رقمية هي تقنية مباشرة    .للتقصي العلمي تستعمل إزاء األفراد وتسمح باستجوا

وقد مت بناء وثيقة األسئلة من خالل املفاهيم واملتغريات الدراسية وبعض األدبيات املتوفرة عن موضوع الرضا الوظيفي 
  .ون االستمارة أكثر دقة ومالئمةوإضافة إىل بعض االستفسارات من بعض القائمني باالتصال حىت تك

أسئلة للبيانات الشخصية من اجلزء األول فيما خصص اجلزء ) 04(سؤال خصصنا  19وقد تكونت االستمارة من 
أسئلة، أما اجلزء الثالث خصص للعوامل ) 07(الثاين للعوامل الوقائية للرضا الوظيفي يف العمل واليت تتضمن على 

  أسئلة ) 08(مل والذي تضمن على الدافعية للرضا الوظيفي للع
قائم باالتصال على مستوى إذاعة قاملة اجلهوية بتاريخ  20ومت توزيع االستمارة على عينة مكونة من 

  . 27/04/2016ومت اسرتجاع كل االستمارات من املبحوثني بتاريخ  26/04/2016
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  : منهج الدراسة -9

وات فكرية منظمة وعقالنية هادفة إىل بلوغ نتيجة ما وذلك عند القيام بأي دراسة علمية البد من إتباع خط
  بإتباع منهج معني يتناسب وطبيعة الدراسة اليت سنتطرق إليها 

ا الباحث ملواجهة حبثه أو يف دراسة : وبذلك فقد عرف املنهج بأنه األسلوب أو الطريقة الواقعية اليت يستعني 
  ملشكلة موضوع البحث

املتبعة لإلجابة على األسئلة اليت تثريها إشكالية البحث كما أن اختيارها ال يأيت من  فاملنهج إذن هو الطريقة
قبيل الصدفة أو مليل أو لرغبة الباحث ملنهج دون األخر بل إن موضوع الدراسة وأهدافها مها اللذان يفرضان املنهج 

  .املناسب

ملنهج املسحي باعتباره أنسب املناهج العلمية مبا أن دراستنا تنتمي إىل الدراسات الوصفية فقد اعتمدنا على ا
مالئمة للدراسات الوصفية وباعتباره الطريقة العلمية اليت متكن الباحث من التعرف على الظاهرة املدروسة من خالل 
 العناصر املكونة هلا والعالقات السائدة داخلها كما يف احليز الواقعي وضمن ظروفها الطبيعية غري املصطنعة من خالل

  .مجع املعلومات والبيانات احملققة لذلك 
  :عينة البحث - 10

مفردة ترتاوح  20تتمثل عينة الدراسة يف القائمني باالتصال يف إذاعة قاملة اجلهورية والذي يبلغ عددهم        
  . فيةمتزوجني وغري متزوجني حيملون خمتلف املؤهالت العلمية واملراتب الوظي) سنة 60سنة إىل  25(أعمارهم ما بني 

  
  
  

  
  
  
  

  
  



  

  

  

  الفصـــــــل األول
 الرضـــــــــا الوظیـــفـــــــــــي
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  :تمهيد

الرضا الوظيفي من أكثر املفاهيم علم النفس التنظيمي غموضا، ذلك ألنه حالة انفعالية يصعب  يعترب مفهوم
ظهور املئات من البحوث والدراسات  قياسها ودراستها بكل موضوعية ولعل غموض هذا املفهوم هو الذي أدى إىل

املتناولة له ومن أسباب تعدد الدراسات يف هذا املوضوع أيضا عدم اتفاق الباحثني على تعريف دقيق للرضا الوظيفي 
عن العمل ومهما يكن فإن أي دراسة جديدة ملوضوع الرضا الوظيفي يف حميط العمل الميكن أن نتجاهل النسق 

لذي تنشط فيه املنظمة ذلك إىل سخط عن احمليط العمل بأبعاده املختلفة يؤدي إىل سخط االجتماعي واالقتصادي ا
  .نفسه مما يؤدي على إحساس باالغرتاب واالحتقار وعدم االنتماء والوالء

بأن الرضا الوظيفي للفرد يف املنظمة له عالقة وطيدة بكيفية إدراكه للجزاء الذي يتلقاه فإن كان  :ويرى بورترو كولو
فإن هذا الفرد يكون راضيا وإذا مكان يرى بأن ) املقارن(رى بأن اجلزء الذي يتلقاه يساوي أو يفوق اجلزاء املساوي ي

املفروض واجلزاء  جزاءه أقل من اجلزاء املساوي أو املفروض فإنه يكون غري راضي وكلما كان الفرق يف القيمة اجلزاء
  .يضا املفروض كبري فإن الرضا يكون كبري أ املساوي

وألمهية املوضوع باعتباره يتناول مشاعر وظروف الفرد العامل والصحفي يف اجتاه العمل الذي يؤديه وظروف 
  :العمل احمليطة به والعوامل املؤثرة عليه فسوف نتطرق يف هذا الفصل إىل 
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  مفهوم الرضا الوظيفي   -1

ا ذلك ألن أثار موضوع الرضا الوظيفي اهتمام الباحثني واملفكرين يف ح قل االدرات واملؤسسات جبميع جماال
العامل البشري هو احملور احلقيقي له كما انه احد املؤشرات الدالة على مستوى كفاءة العاملني وبلوغهم مستوى 
االجناز املطلوب وقف إلمكانيات املتاحة ويعد الرضا الوظيفي من أهم املوضوعات اليت استحوذت على اهتمام 

دارسني يف جمال املؤسسات ولدى القائمني باالتصال يف الصحافة ملا هلذا املوضوع من أثر فعال على الباحثني وال
إنتاجية العمل وتطوره فقد أعطى موضوع الرضا الوظيفي اهتماما خاصا باعتباره من عناصر التحفيز يف العمل ملا يف 

  .ذلك من عالقة اجيابية 

ا العلماء واملختلفون مفهوم الرضا ولقد تعددت تعاريف الرضا الوظيفي وذلك  الختالف املداخل اليت يتناول 
  الوظيفي وهناك العديد من احملاوالت اليت بذلت لتحديد مفهوم حمدد لرضا الوظيفي

  )1( .هو حصيلة العوامل املتعلقة بالعمل واليت جتعل الفرد له مقبال عليه يف بدء يومه دون أي غضانة:  Starngعرفه 

  :ا الوظيفيأهمية الرض -2
على الرغم من أمهية الرضا الوظيفي، وعلى الرغم من تزايد  االهتمام الدراسات يف الكثري من بلدان العامل املتقدم  -

مبتغري الرضا الوظيفي إال أن هذا املتغري مل جيد ما يستحق من اهتمام يف أدب ودراسات اإلدارة يف العامل العريب ولقد 
أن اغلب الدراسات الرضا الوظيفي من املوضوعات اليت ينبغي أن تظل موضوعا أكد بعض الباحثني العرب على 

للبحث والدراسة بني فرتة وأخرى عند القادة واملشرفني اإلدارات واملهتمني بالتطوير اإلداري يف العمل ذلك ألسباب 
 )2( .مرضيا مستقبالمتعددة فما يرضى عنه الفرد بالتغري يف مراحل حياته فما ال يعد مرضيا حاليا قد يكون 

  :ويعود االهتمام بالرضا الوظيفي لسببين رئيسيين هما

  

 

                                                
  . 97، ص 1997سلوك التنظيمي سلوك األفراد يف املنظمات، دار زهران للنشر، عمان، : حرمي حسني): 1(
  . 345، ص 1991للنشر والتوزيع، مصر ،ر املعرفة األساليب املختلفة إلدارة الصراع التنظيمي وأثرها على درجة رضا العاملني، دا: هشام حممد صربي): 2(
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 ال : سبب ثقافي فاألمة تعلق أمال على حريات الشخصية اليت تكلفها الدساتري واملواثيق لتلك الدول ويف هذا ا
 عبري عن مشاعرهم اجتاه عملهمتعترب أخالقية العمل جزءا رئيسيا للحياة اإلنسانية وأن الفرد هلم حرية الكاملة يف الت

 يعين أن هناك قيمة ضمنية لدى األفراد ملفهوم الرضا الوظيفي وأن مشاعر الرضا الوظيفي العايل  :سبب وظيفي
وتقليل نسبة الغياب ودورا العمل وأداء أفضل ...) ميزة تنافسية، رضاء العمالء(يساعد املؤسسة على حتقيق أهدافها 

  )1(:لوظيفي أمهية بالنسبة للعاملني وبالنسبة للمؤسسات وتتمثل فيما يليللعاملني وعليه فالرضا ا
  : تكمن أهميته فيما يلي: بالنسبة للعاملين  - أ

كشفت البحوث يف جمال علم النفس أن األفراد الراضيني وظيفيا يعيشون حياة أطول من األفراد الغري راضيني وهم  -
 .على التكيف االجتماعي اقل عرضة للقلق النفسي و أكثر تقدير وأكثر قدرة

 جند احلاجات امللحة لدى األفراد إشباعا كامال هلا يف العمل  -

 .زيادة الثقة بالنفس والطموح لدى األفراد العامل يف املؤسسة -

 .التقليل من الضغوطات املرتاكمة على الفرد نتيجة للزيادة يف تعقيدات احلياة -

 .غب فيه يف احلياةجيد الفرد أن يف إمكانه أن يلعب دوره  الذي ير  -

 تزداد درجة إحساس الفرد مبالئمة املهنة لقدراته اخلاصة -

 .يصل الفرد إىل القمة اإلبداع اليت يريد أن حيققها يف عمله -
  :يمكن تلخيص الرضا الوظيفي للمؤسسة فيما يلي: بالنسبة للمؤسسة  -  ب

 .لتحقيق أهداف املؤسسةاستقرار كافة الطالقات ومواهب العاملني باملؤسسة لتقدمي أفضل ما عندهم  -

 .احملافظة على الرصيد االستثماري البشري والفين واخلربايت للمؤسسة من التسرب والضياع -

 .ارتفاع روح االنتهاء للمؤسسة والعمل -

 .التطوير والتحسني املستمر لإلدارات يف املؤسسة كنتيجة االكتشاف واالجيابيات والسلبيات -

  .ج النهائي للمؤسسةحتسني وتطوير وجتويد مستوى املنت  -

 .كسب الرضا ووالء انتماء العميل للمنتج -

 .تكتسب قدر جيد من االستقرار العام يف املؤسسة والقدرة على حتقيق أهدافها -

                                                
  .22، ص 2003الرضا الوظيفي، دار اجلامعية، اإلسكندرية، مصر، : مجال مرسي. د): 1(
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 .يعزز قدرة املؤسسة غلى حتقيق أهدافها ومغالبة أي حتديات تواجهها -

إلدارة كونه يربط العنصر البشري يف املنظمة لذلك أن الرضا الوظيفي أحدث تطور بل حتوال ملحوظا يف نظم ا        
وبدونه ال وجود للمنظمة وال ميكن ألي منظمة أن تنفذ إسرتاجتية اتصالية تسويقية تسعى إىل إرضاء الزبائن بدون 

إرضاء العاملني، ألن يف قطاع اخلدمات رضاء العاملني يلعب دور كبري يف حتسني اجلودة وإرضاء الزبون، فالعامل أو 
ظف الذي لديه رضا كبري سيقوم ببناء عالقات جيدة ومميزة مع املتلقني من خالل طريقة التعامل وأسلوب أداء املو 

  )1(.اخلدمات

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

                                                
  23املرجع نفسه ص  :مجال مرسي. د ):1(
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  :خصائص الرضا الوظيفي -3

  :يمكن إدراج خصائص الرضا الوظيفي كما يلي 

ىل تعدد التعريفات وتباينها حول أشار من الباحثني يف امليدان الرضا الوظيفي إ: تعدد مفاهيم الرضا الوظيفي  - 1
م اليت يقفون عليها   .الرضا الوظيفي وذلك الختالف وجهت نظر بني العلماء الذين ختتلف مداخلهم أو أرضيا

غالبا ما ينظر إليه على أنه موضوع فردي فإن ما يكن أن : النظر إىل الرضا الوظيفي على أنه موضوع فردي - 2
شخص أخر فنسيان خملوق فردي معقد لديه حاجات ودوافع معددة يكون رضا لشخص قد يكون عدم رضا 

 .وخمتلفة من الوقت ألخر وقد انعكس هذا كله على تنوع طرق القياس املستخدمة
يتميز الرضا الوظيفي بأنه حالة من القناعة والقبول ناشئة من تفاعل : الرضا الوظيفي حالة من القناعة والقبول - 3

ة العمل عن إشباع احلاجات والرغبات والطموحات، تؤدي هذا الشعور بالثقة يف الفرد مع احلمل نفسه ومع بيئ
 .العمل والوالء واالنتماء له وزيادة الفعالية يف األداء واإلنتاج لتحقيق األهداف العمل وغايته

ب نظر لتعدد وتعقيد وتداخل جوان: الرضا الوظيفي يتعلق بالعديد من اجلوانب املتداخلة السلوك اإلنساين - 4
السلوك اإلنساين تتباين أمناطه من موقف األخر ومن دراسة ألخرى ،وبالتايل تظهر نتائج متناقصة ومتقاربة 

ا تصور الظروف املتباينة اليت أجريت يف ظلها تلك الدراسات  )1( .للدراسات اليت تناولت الرضا الوظيفي أل
إن رضا الفرد عن عنصر معني ال ميثل : خرىرضا الفرد عن عنصر معني ليس دليال على رضاه عن العناصر األ - 5

ذلك دليل كايف على رضاه عن العناصر األخرى كما أن ما قد يؤدي لرضا الفرد معني ليس بالضرورة أن يكون 
م  .له نفس قوة التأثري ذلك تتجه الختالف حاجات األفراد وتوقعا

يعد الرضا الوظيفي حمصلة ) rajit(ن رجيت إ: الرضا عن العمل ارتباط سياق التنظيم العمل والنظم االجتماعي - 6
العديد من اخلربات احملبوبة وغري احملبوبة املرتبطة بالعمل فيكشف عن نفسه يف تقدير الفرد للعمل وإرادته ويستند 
هذا التقدير بدرجة كبرية على جناح الشخصي أو الفشل يف حتقيق األهداف الشخصية وعلى أسلوب الذي 

 .عمل يف سبيل الوصول إىل هذه الغاياتيقدمه للعمل إدارة ال
  
  
  

                                                
  . 34، ص 2004، التعرف على مستوى الرضا الوظيفي للعاملني يف اجلامعات الفلسطينية، جامعة اإلسالمية، غزة ، فلسطني: جنوى نعيم): 1(
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  خصائص الرضا الوظيفي) 02(رقم : الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 مفاهيم طــــــــــــرق القيــــــــــــــــــاس ددتعـــــــ

 النظر إلى الرضا الوظيفي على انه موضوع فردي

 الجوانب المتداخلة للسلوك اإلنسانيالرضا الوظيفي يتعلق بالعديد من 
  خصائص

  الرضا

 الوظيفي

 الرضا  عن العمل ارتباطا بسياق تنظيم العمل والنظام االجتماعي

 رضا الفرد عن عنصر معين ليس دليال على رضاه عن العناصر األخرى

 الرضا الوظيفي حالة من القناعة والقبول
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  :مسببات الرضا الوظيفي -4

ذا املوضوع لألسباب التالية   )1( :االهتمام بالرضا الوظيفي يعود ألمهيته الكبرية وأثره يف أداء العاملني ويعود االهتمام 

  وتتمثل في: المسببات التنظيمية للرضا  - أ
 كلما كانت ظروف العمل املادية منها مناسبة كلما ساعد ذلك أكثر على رضا العاملني   :ظروف العمل الجيدة

 اخل...والتهوية واحلرارة, توفري اإلضاءة: منها
 واألثر هنا يعتمد . تؤثر يف درجة رضا عن الوظيفة. إن إدراك الفرد مبدى وجود اإلشراف الواقع عليه: اإلشراف
 .لى إدراك الفرد وجهة نظره حول عدالة املشرف واهتمامه بشؤون املرؤوسني ومحايته هلمع
 يشري أنظمة عمل ولوائح وقواعد تنظيم العمل وتوضيح التصرفات وتسلسلها بشكل ييسر  :سياسة المنظمة

 .العمل وال يعيقه
 وفوائدها بالشكل املناسب وفقا لنظام يشعر الفرد بالرضا داخل املنظمة ان كان التوزيع للعوائد  :نظام العوائد

 اخل...املكافآت وتتمثل يف الرتقيات. حمدد
 وجود ضمان نسيب بالرضا عن العمل نتيجة لوجود تصميم سليم للعمل يتميز بالتنويع والتكامل :تصميم العمل

 .وتتوافر معلومات كاملة.... واالستقاللية
 وتتمثل في: المسببات الشخصية للرضا  -  ب
 كلما ارتفعت وازدادت املكانة االجتماعية أو الوظيفية والتقدمية للفرد زاد رضا عن عمله  :جتماعيةالمكانة اال .

 .والعكس فيما قلت واخنفضت هذه املكانة زاد استياء الفرد
 عكس . إذا كان لدى الفرد االقتداء برأيه وذاته والعلو بقدره كان اقرب أكثر على الرضا عن عمله: احترام الذات

 .الذي يشعر ببخس يف قدره عادة ما يكون غري راض عن عملهالفرد 
 يف حني . قدرة ختمل الضغوط داخل املنظمة وكيفية التعامل معها لدى الفرد جتعله أكثر رضا: تحمل الضغوط

 .وجود عقبات أو صعوبات يكون االستياء حليفه
 م العائلية ميل األفراد السعداء يف عملهم أما التعساء يف حيا :الرضا عن الحياة م و الغري راضني عن منط حيا

م عادة ما ينقلون التعاسة إيل عملهم   .و الزوجية فإ
 :أبعاد الرضا الوظيفي -5

                                                
 .60ص ,مرجع سبق ذكره, الرضا الوظيفي :سامل تسيري الشرايدة): 1(
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جند أنه يأخذ احد الشكلني . من النظريات والتعريفات اليت حاولت توضيح معين الرضا الوظيفي و كيفية حدوث
   :التاليني
 م للفرد حنو عمله ككل فإما هو راضى أو غري راضي هكذا بصفة مطلقة، وال ويعرف بأنه االجتاه العا: الرضا العام

ميح هذا املؤشر بتحديد اجلوانب النوعية واليت يرضى عنها املوظف أو العامل أكثر من غريها وال مقدار ذلك، فضال 
 .عمله بصفة عامةعن اجلوانب اليت ال يرضى أصال بيد انه يفيد يف إلقاء نظرة عامة على املوقف العامل إزاء 

  ويشري إىل رضا الفرد على كل جانب من اجلوانب على حدة، وتشمل تلك اجلوانب  ):الجزئي(الرضا النوعي
سياسة املنظمة األجور، اإلشراف، فرص الرتقية، الرعاية الصحية واالجتماعية، ظروف العمل وأساليب االتصال داخل 

ذه اجلوانب يف التعرف على مصادر اليت ميكن أن تساهم يف زيادة أو املنظمة والعالقات مع الزمالء، وتفيد معرفة ه
 .ختفيض الرضا الوظيفي

ومن هذا املنطلق تعددت الدراسات واألحباث حول حتديد أبعاد وعوامل اليت تؤثر على الرضا الوظيفي ولكنها         
إىل جمموعة كعوامل إمجالية أو على تدور حول مجيع اجلوانب األساسية املذكورة أنفا وختتلف من حيث تقسيمها 

  )1( :شكل عناصر كعوامل فرعية لرضا الوظيفي ومن أهم هذه العوامل ما يلي

 يعد األجر وسيلة مهمة إلشباع احلاجات املادية واالجتماعية لألفراد وقد أشارت الكثري من  :األجور والرواتب
مل، فكلما زاد مستوى الدخل، ارتفع رضاهم عن الدراسات إىل عالقة طرديه بني مستوى الدخل والرضا عن الع

 .العمل والعكس صحيح
 ميثل حمتوى العمل وما يضمنه من مسؤولية وصالحية ودرجة التنوع يف املهام أمهية  :محتوى العمل وتنوع المهام

ومن الفرد، حيث يشعر الفرد بأمهية عندما مينح صالحيات إلجناز عمله، ولذلك يرتفع مستوى رضاه عن العمل، 
 .خالل تصميم الوظائف ميكن التأثري على مستويات الرضا لديهم

 يتوقف األداء على متغريي الرغبة يف العمل والقدرة واملعرفة، إن إسناد أعمال أو : إمكانية الفرد ومعرفته بالعمل
تحقق هلم جراء مهام تتناسب مع القدرة واملعرفة العاملني يؤدي إىل تدعيم أدائهم وهذا ينعكس على الرضا الذي ي

يئة الربامج التدريبية والتطويرية لرفع قدرات وإمكانيات ومعرفة العاملني يساهم شعورهم بأمهيتهم يف  ذلك فإن 
 .املنظمة ويرتتب على ذلك ارتفاع يف رضاهم

                                                
 .176، ص 2006املوارد البشرية، مدخل اسرتاجتي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان  إدارة: سهيلة حممد عباس): 1(
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 يف حتقيق إن املنظمة اليت تتيح لألفراد فرصة الرتقية وفقا للكفاءة، تساهم  :فرص التطور والترقية المتاحة للفرد
 .ذو أمهية لدى األفراد ذوي احلاجات العليا) التطور والنمو(الرضا الوظيفي، إذا أن إشباع احلاجات العليا 

 توجد عالقة بني منط القيادة ورضا العاملني، فالنمط القيادي الدميقراطي يؤدي إىل تنمية املشاعر : نمط القيادة
م مركز اهتمام القائد، والعك يكون يف ظل االجيابية حنو العمل واملنظمة لدى األفراد ال عاملني حيث يشعرون بأ

 .القيادة البريوقطية إذ أن هذا األسلوب يف القيادة يؤدي إىل تبلور مشاعر االستياء وعدم الرضا
 وية، إضاءة، رطوبة، حرارة، وضوضاء على درجة : الظروف المادية للعمل تؤثر الظروف العمل املادية من 

 )1( .لبيئة العمل، ولذلك فإن الظروف البيئية اجليدة تؤدي إىل رضا باألفراد عن بيئة العمل تقبل الفرد
 مهاراته، قدراته، خرباته، (أوضح آدمز بأن الفرد يقارن معدل عوائده املستلمة قياسا مبدخالته : عدالة العائد

ته، وإن نقص معدل ما يستلمه الفرد عن مع معدل عوائد األفراد العاملني معه قياسا مبدخال) اخل...مستوى تعليمه
  .معدل غريه يشعر بعدم لعدالة وتكون النتيجة االستياء وعدم الرضا

   )2( :ومن جهة أخرى هناك بعض الباحثني من صنف أغلب العوامل سابقة الذكر ضمن جمموعات كما يلي

اجلنس، املستوى التعليمي، اخلربة،  أي اليت تتعلق بالعاملني أنفسهم مثل العمر، ):الشخصية(العوامل الذاتية  - 1
 .قدرات الفرد الذهنية والبدنية وغريها من العوامل املرتبطة بذات الفرد واليت هلا تأثري على الرضا الوظيفي

أي ترتبط بالتنظيم داخل املنظمة مثل الوظيفة نفسها وما تقدمه من إشباع ):المؤسساتية(العوامل التنظيمية - 2
 .ساء والزمالء، إجراءات العمل وشكل الدوام، ظروف وشروط العمللشاغلها، العالقة بالرؤ 

وتتعلق جبماعات العمل والبيئة اليت نشأ فيها الفرد أو البيئة اليت ينتمي إليها وكذلك تأثري  :العوامل البيئية - 3
تمع تمع الذي يعيش فيه وهذه العوامل قد تشمل االنتماء االجتماعي نظرة ا  .ثقافة ا

ا تتفق ومن خالل م ا أشارت إليه أهم أدبيات املوضوع اليت تناولت العوامل أو األبعاد املؤثرة يف الرضا الوظيفي جند أ
على أن الرضا الوظيفي ليس حصيلة عامل واحد ، بل هو النتيجة التفاعل جمموعة من العوامل أو األبعاد، منها ما 

روف التنظيمية اليت تعتمدها املنظمة وبالنظر إىل خصوصيات هو معلق بالفرد ذاته، ومنها مرتبط بالبيئة العمل والظ
موضوع البحث ميكن أنن نتصور بأن الرضا الوظيفي يكون من خالل الرضا الوظيفي للزبون الداخلي املوظف أو 

  :الوظيفة وأن أبعاد الرضا الوظيفي هي أبعاد املنتج الداخلي ونلخصها فيما يلي) عن املنتج الداخلي(العامل  
                                                

 .177نفس املرجع، ص :سهيلة حممد عباس ):1(
 . 221، ص 1999لصناعي والتنظيمي، دار الشروق والتوزيع، عمان، مدخل إىل علم النفس ا: ارس حلميف): 2(
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 .كافآت واألجورامل -

 .طبيعة ومضمون العمل -

 .اإلشراف والعالقة مع الزمالء -

  .احمليط املادي للعمل -

 )1( :وفيما يلي تفصيل هلذه العناصر

 ويضم خمتلف املزايا املادية واملعنوية اليت حيصل عليها الفرد مقابل اجلهود اليت يبذهلا والتميز : األجور والمكافآت
 .وظيفة وظروف العمليف األداء، وتبعا لطبيعة ال

 اليت (ويشمل وضوح املهام واملسؤوليات والشروط، القدرات، االستعدادات املؤهالت  :طبيعة ومضمون العمل
 .تتطلبها واملدى الذي يتيحه العمل للعامل من إظهار مهاراته ومواهبه وفرص املبادرة واإلبداع

 ة الرئيس مبرؤوسيه، والتفاعل بني العاملني ويتعلق بنمط اإلشراف وعالق :اإلشراف والعالقة مع الزمالء
 .والتعامالت املتبادلة بينهم يف إطار العمل أو خارجه 

 ويتعلق بالبيئة املادية للعمل، وكل مستلزمات ومتطلبات اجناز املهام والوجبات اليت  :المحيط المادي للعمل
 .تفرضها الوظيفة 

  

  

  

  

  

  

                                                
  .222نفس املرجع، ص: ارس حلميف): 1(
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  : قياس الرضا الوظيفي -6

فراد حنو العمل ليست بالعملية السهلة، ألنه من الصعب معرفة احلقيقة تلك االجتاهات إن معرفة اجتاهات األ
بدقة خالل املالحظة، أو استنتاجها بدقة من خالل سلوك الفرد، فإىل حد كبري يعتمد يف قياس الرضا عن العمل 

ا بداخله وميكن حصر على ما يذكره الفرد، وعادة ال يفصح، أو ال يستطيع الفرد اإلفصاح بصورة صادقة عم
  )1( :األساليب املستخدمة يف الوقت احلاضر يف نوعني

حيث ميكن قياس اجتاه العاملني ورضاهم عن طريق استخدام أساليب معينة مثل الغياب، : المقاييس الموضوعية -
  . معدل االستقالة أو ترك اخلدمة، معدل احلوادث يف العمل، وكذلك معدل الشكاوى ومستوى إنتاج املوظف

وهي اليت تعتمد على مجع املعلومات من العاملني باستخدام وسائل حمددة مثل تصميم  :المقاييس الذاتية -
االستمارة االستقصاء تتضمن قائمة أسئلة خاصة بالرضا الوظيفي توجه إىل األفراد العاملني باملنظمة من اجل معرفة 

جيريها الباحثني مع العاملني يف املنظمة، ولكل طريقة  رضاهم عن العمل وباستخدام طريقة املقابالت الشخصية اليت
ا وظروف استخدامها   .مزاياها وعيو

وقد بذل الباحثون واملنظرون يف السلوك التنظيمي جهود كبرية من أجل التطوير بعض املقاييس تكون أكثر        
  :نهاصدق وثبات وسنتعرض ألهم الطرق الرئيسية املستخدمة يف قياس الرضا نذكر م

 .املقاييس الرتبية واالستبيانات ذات املقاييس املقننة -

 .أسلوب األحداث احلرجة -

 .املقابالت الشخصية -
وهي من أكثر الطرق املستخدمة لقياس الرضا  :المقاييس الرتيبة أو االستبيانات ذات المقاييس المقننة  - أ

 تيةالوظيفي باستعمال قوائم االستقصاء، ومن أهم املقاييس املستعملة اآل
 :وتقاس معدالت الرضا خلمس جوانب خمتلفة للوظيفة هي ):Jdi(االستبانة الوصفية للوظيفة  - 1

  .الزمالء -اإلشراف - فرص الرتقية -األجر –الوظيفة نفسها 
وضمن كل هذه األبعاد قمة بكلمات أو مجل قصرية على العامل أو املوظف أن حيدد ما إذا كانت العبارة تصف 

خدام اإلجابات من نوع اإلثبات  أو النفي أو عدم املعرفة ولكل مجلة أو عبارة قيمة رقمية حبسب الوظيفة أم ال، باست
                                                

 .  235، ص 2003السلوك التنظيمي، مدخل تطبيقي معاصر، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، : بد الباقي صالح الدين حممدع): 1(
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اإلجابة، ويف النهاية يعطينا حاصل مجع التقديرات على األبعاد اخلمسة مستويا الرضا الوظيفي عن كل بعد أو 
  .جانب

ستخدام، حيث يعرب الفرد عن وهو قياس شائع اال ):MSQ(استبانة مينسوتا  لقياس الرضا الوظيفي  - 2
األجر، الرتقية، كفاءة اإلشراف، أما مقياس : مدى رضاهم من عدمه، حول بعض اجلوانب املتعلقة بالوظيفة مثل

 )1( .التقدير فيرتاوح بني راضي جدا إىل غري راضي جدا
نب أنظمة وهو يهتم باحلاالت النفسية جتاه العوامل املختلفة جلوا: )PSQ(مقياس الرضا عن األجر  - 3

األجور، مثل الرضا عن مستوى األجر احلايل والرضا عن الزيادات يف األجر، مزايا اإلضافية، وإدارة نظم األجور ويتم 
 .اإلجابة عليه يف مقياس متدرج من مخسة مستويات

وهو أسلوب يعرف بطريقة القصة هلريزبرج يتم من خالله قياس وتقييم الرضا : أسلوب األحداث الحرجة  -  ب
يفي لدى األفراد، حيث يطلب من األفراد أن يصف بعض األحداث املرتبطة بعمله، واليت حققت له الرضا أو الوظ

عدم الرضا، مث يتم اختبار وفحص اإلجابات الكتشاف عوامل أو مسببات الرضا أو عدم الرضا فمثال إدا ذكر 
رف، أو ميتدحون املسرف ملعاملته الطيبة يظهر العديد من األفراد مواقف يف العمل تعرضوا  فيها ملعاملة سية من املش

 .أن منط اإلشراف يلعب دورا هاما يف الرضا الوظيفي لدى األفراد
وهي تتضمن مقابلة األفراد بصفة شخصية، وجها لوجه، حيث ميكن للفرد أن  :المقابالت الشخصية  -  ت

ستقصاء وبالتايل التعرف على أسباب يفصح عن بعض األمور واالجتاهات اليت ال ميكن احلصول عليها من قوائم اال
اليت تكون وراء رضا أو عدم رضا العاملني، وتكون أكثر فاعلية يف املنظمات الصغرية، وخاصة إذا مت التخطيط هلا من 
قبل خمتصني يف املقابالت الشخصية، وتقل فعاليتها يف املنظمات الكبرية، ألن األفراد يف الغالب خيشون اإلفصاح 

 )2( .تضر مبصاحلهم، خاصة إذا تعارضت تلك األمور مع ومصاحل املنظمةعلى أمور قد 

  

  

  

                                                
  178صفس املرجع، ن: بد الباقي صالح الدين حممدع): 1(
 .  180نفس مرجع ، ص  ):2(
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  :المقربات النظرية -7
  لهرزبرج" العاملين"نظرية  

   Motivation Maintenance Theoryالصيانة الوقاية  -نظرية الدافعية

  Dual-Factory Theoryأو نظرية العاملني 

العوامل الدافعية والعوامل " (نظرية العاملني"مية نظريته اليت أطلق عليها قام فريدريك هرزبرج بناء على دراسة أجراها بتن
الرضا الوظيفي واالستياء، وأن العوامل املؤدية : واستطاع أن  يتوصل إىل الفصل بني نوعني من املشاعر الدافعة) الوقاية

  )1(). (03كل رقمإىل الرضا الوظيفي ختتلف متاما عن العوامل املؤدية لالستياء كما يتضح يف الش

                                                                                                    

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
                                                

 .221اإلسكندرية، ص  1الدار اجلامعية للنشر والتوزيع،طالسلوك التنظيمي، كلية جتارة،: يحممد صاحل احلناو  ):1(

  No Satisfaction الــــــــــرضا   
  

  عـــــــــــدم الرضا
No Satisfaction  

                    Motivation العوامــــــل الـــــــدافعة

 العوامل الوقایة
  عدم  استیاء

No Dissatisfaction    
  ا 

 Noاستیاء
Dissatisfaction   

  ا 

Hygiène or maintenance forons  

  بین الرضا واالستیاءیمثل وجھة نظر ھزربرج للعالقة  03:الشكل رقم 
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  : ونعرض فيما يلي لهذه النظرية

موعة األوىل يطلق عليها العوامل الوقائ ية وهي هناك جمموعة من العوامل اليت قد يقابلها الفرد يف التنظيم ، ا
ولكنها تؤدي يف حد " عدم الرضا"تتشابه مع حاجات املستويات السفلى يف هرياركيه ماسلو، هذه العوامل هي منع 

ا إىل الرضا وتعترب  Thoreical Zéro Levelومبعىن أخر، فهي تصل بالدافعية إىل درجة الصفر النظري : ذا
موعة األخرى من العوامل يطلق عليها العوامل الدافعية حد أمان ملنع أي نوع من األنواع الدافعية السلبية، وا

Motivation  وهي اليت تزود األفراد بالدافعية وتتشابه مع حاجات املستويات العليا يف هرياركيه ماسلو وطبقا هلذه
النظرية فإن الفرد البد أن يكون مقتنع مبحتويات عمله مبعىن أن يتضمن العمل نوع من التحدي والصعوبة 

Challenging حىت يدفع الفرد لبذل أقصى جهد لديه.  

  العوامل الدافعية  العوامل الوقائية

ا   سياسات الشركة وإدارا

  األشراف الفين 

ــر ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   األجـ

  املشرف -العالقات الشخصية 

  ظروف العمل

  اإلجناز أو التحصيل

ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ   ـر التقديـ

ــل نفسه ــ ـــ ــ ــ ـــ   العمــ

ـــة ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــسئولي ـــ ــ   املـ

  التقدم والرتقية

  .ميثل نظرية العاملني هلزربرج 04الشكل رقم 

وتلقى هذه النظرية ضوء جديد على دوافع العمل ،فحىت ظهور هذه النظرية، كانت اإلدارة تركز اهتماما على 
ا تلجأ إما إىل تلك العوامل اليت أطلق عليها ه رزبرج العوامل الوقائية فإذا واجهت اإلدارة اخنفاض الروح املعنوية، فإ

حىت حتسني ظروف العمل كحلول  بديلة هلذه املشكلة وبالطبع فإن مثل  )1(رفع األجور إما إىل زيادة املزايا العينية، أو
ا تقدم أعلى أجور ومزاياهذه احللول مل تؤدي إىل النتائج املرجوة منها وكثريا ما اشتكت ا عينية كثرية، (إلدارة من أ

وظروف العمل ممتازة ، مع ذلك فإن هؤالء العمال يكفرون بالنعمة وليس لديهم أي دافع للعمل وتقد نظرية هرزريج 

                                                
  222فس املرجع، صن :حممد صاحل احلناوي): 1(
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ا على دفع العم ال إىل بذل تفسريا وايف هلذه الظاهرة، إذ تقول إ اإلدارة برتكيزها على العوامل الوقائية فقط تفقد قدرا
  .النشاط الضروري

وكما ذكرنا فإن أمهية العوامل الوقائية تظهر يف منع عدم الرضا ال يف حتقيق الرضا فهناك القليل جدا من العمال 
أو املديرين الذي يشعرون بأهم ال يستحقون العالوة اليت حصلوا عليها، بينما يوجد عدد ال حصر له من العمال 

ب عدم حصوهلم على عالوات، ويقول هرزبرج بأن العوامل الوقائية ضرورة ال ميكن االستغناء واملديرين غري راضني بسب
عنها يف أي تنظيم، ولكن مبجرد توافرها فإن الفرد يبدأ يف التطلع إىل حاجات أخرى، كاإلجناز والتقدير واملسؤولية 

  )1(.اخل ...والرتفيه 

ة، وقد لوحظ أن الباحثني الذين التزموا بنفس األسلوب هذا وقد اخترب عدد من الباحثني فروض هذه النظري
البحث الذي استعمله هرزبرج  عند التنمية لنظريته وصلوا إىل نتاج مؤيدة للنظرية، يف اختلف معهم أولئك الذين 

استخدموا أسلوبا أخر للبحث وقد حدا ذلك بكثري من احملللني إىل فحص ذلك األسلوب، واستنتاج أن هذه النظرية 
ي صنيعة األسلوب البحثي الذي أنشئت بناء عليه ويقوم هذا األسلوب على توجيه األفراد الذين جترى عليهم ه

الدراسة إىل تذكر الوقائع اليت كانوا فيها أسعد ما ميكن باملنظمة وأكثر دافعية لألداء، وتلك اليت كانوا فيها أتعس ما 
  .ميكن

رضها لنقد شديد وقاس من جانب العديد من الكتاب والسلوكيني بالرغم من هذا القصور يف نظرية هرزبرج وتع
إال أن القليلون فقط هم الذين ينكرون مسامهته الفعالة يف دراسة دوافع العمل فقد قام بالتوسع يف مبدأ اهلرياركيه 

 Jobالذي أنشأه ماسلو وطبقه بكفأة على دوافع العمل، كما أنه جذب االنتباه إىل عوامل حمتويات العمل 
Content Factor .  

من ناحية أخرى حازت هذه النظرية على شعبية كبرية يف املنظمات األمريكية يف منتصف الستينيات من 
خالل أحد التطبيقات الشهرية هلا والذي ميس تصميم العمل بالشكل الذي يسمح إىل العوامل الدافعة أن يتم متثيلها 

  )2( .صورة دائمة محاس الفرد ودافعيته لألداء يف املكونات واحملتويات العمل لكي تثري وب

  

                                                
 .    223نفس مرجع، ص  :حممد صاحل احلناوي): 1(
 .  224نفس مرجع، ص ): 2(
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  ): كيف يحدث الرضا(دينامكية الرضا  -8

أهداف معينة وينشطون يف أعماهلم العتقادهم أن األداء سيحقق هلم هذه  يعملوا الناس لكي يصلوا إىل
ف عن الكيفية األهداف ومن مث فإن بلوغ إياها سيجعلهم أكثر رضا مما هم عليه حيث ينظر للرضا كنتيجة للكش

ا والعوامل ليت تسبقه وتعد مسؤولة عن حدوثه سنجد أن تلك العوامل تنظم يف نسق من التفاعالت  اليت يتحقق 
  :يتم على النحو التايل

 .لكل فرد حاجات يسعى إىل إشباعها ويعد العمل أكثر مصادر هذا اإلشباع إتاحة: الحاجات  - أ
حلث الفرد على التوجه حنو املصادر املتوقع إشباع تلك احلاجات تولد احلاجات قدرا من الدافعية  :الدافعية  -  ب

 .من خالهلا
تتحول الفاعلية إىل أداء تنشط للفرد وتوجه خاصة يف عملية اعتقاد منه أن هذا األداء وسيلة إلشباع  :األداء  -  ت

 .تلك احلاجات
 .يؤدي األداء الفعال إىل إشباع حاجات الفرد  :اإلشباع  -  ث
مرحلة من اإلشباع من خالل األداء الكفء يف عمله جيعله راضيا عن العمل باعتباره  إن بلوغ الفرد :الرضا  - ج

 )1( .الوسيلة اليت ستبين من خالهلا إشباع حاجاته والشكل التايل يوضح ديناميكية الرضا الوظيفي 
 
 

 

  
  

  يبني كيف حيدث الرضا دينامكية الرضا 05: الشكل رقم
  
  

                                                
 .120السلوك القيادي وفعلية اإلدارة، دار الطبع، مكتبة غريب، القاهرة، ص: شوقي طاريق ):1(

 الدافعیة االداء إشباع رضا الحجات
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ا تتبادل التأثري فيما بينها فالرضا قد يؤدي إىل بروز وجيدر بنا اإلشارة إىل أن العنا صر اخلمسة السابقة أ
احلاجات جديدة يف حيث قد خيفض األداء كما ينبغي االلتفات إىل جانب هاما يتصل بديناميكيات الرضا وهو 

يؤدي الرضا بالنسبة  نسبة الرضا فيما يعتقد انه مشري لرضا الوظيفي ومن مث املؤشر للفاعلية لدى  الفرد يف حيث قد
  .لفرد أخر

ومن مث فإن الوقوف على هذه القوانني اليت تتحكم يف هذه البنية من شأنه اإلسهام يف تقومي الرضا بشكل 
  )1( :أكثر احتكاما وفهمه على حنو أكثر من خالل حتديد طبيعة عالقته بالفاعلية بدرجة أكثر من الدقة وتتمثل يف

ء فإن يكون أكثر رضا حينما يكون حيصل عليه يف املقابل يتضاعف وعدم رضاه كلما زادت رغبة الفرد يف شي -
 .عندما ال يتمكن من ذلك

ا كلما اخنفض احتمال إشباعها -  .كلما تعددت احلاجات الفرد واشتدت قو

حيصل الشخص ذوي االحتياجات احملدودة عندما يشبعها على قدر من الرضا مياثل ما حيصل عليه الشخص ذو  -
 .ت املتعددة عندما يتم إشباعهااحلاجا

فالعربة هنا يف التناسب من احلاجات املتوقع إشباعها وما يتم إشباعه هنا بالفعل وليس حبجم اإلشباع يف حد ذاته  -
 .أي أن الرضا دال التفاوت بني احلاجات واإلشباع فكلما ضاقت الفجوة بينهما كلما ارتفع الرضا والعكس صحيح

ة املرجعية للعمل ورضا الفرد عليه فأحيانا يعاين الفرد من مشكالت عديدة يف عملية جتعله توجد عالقة بني اجلماع -
م حنو عمله فيصبح أكثر رضا  ال يرضى عنه إال أن مجاعته تنظر إليه بفخر لشغله إياه مما يسهم يف تعديل اجتاها

احلاجات، دافعية، أداء، (هذه العوامل  عنهم بوصفه الوسيلة اليت من خالهلا يكسب مكانة مميزة يف اجلماعة ومن كل
ا تنظم يف نسق من تفاعالت) اإلشباع، الرضا   )2( .العوامل اليت تسبق الرضا تعد مسؤولة عن حدوثه من خالل أ

  نموذج الرضا الوظيفي 

الرضا ما الذي جيعل أو حيدد إذا كان العمال يشعرون بصفة عامة بالرضا أو االستياء حنو وظائفهم؟ مث كيف جيمع 
  .عن كل العوامل املختلفة كاألجر والرتقية وغريها ليعطي لنا اجتاها كليا يشري إىل حب أو كره العامل لوظيفته

                                                
 .313، ص 2003دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية،  ،السلوك التنظيمي: حممد سعيد أنور سلطان ):1(
 .313نفس املرجع، ص  ):2(
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بوضع منوذج للرضا الوظيفي نعرض من خالله إىل  Arnold Et Feldmanقد قام كل من آرنولود وفيلدمان 
  .كان متوقعا وبني ما هو واقع فعالالعوامل اليت تتحكم يف رضا األفراد وذلك باملقارنة بني ما  

  يمثل نموذج الرضا الوظيفي لـ أرنولود وفيلدمان 06: الشكل رقم

  

  

  

  

    

  

  :عوامل الرضا الوظيفي

  

  

  

  

  

  

  

  

عـــــــــــدم  الظـــــــــروف الحقیقة للوظیفة توقعات تخص الوظیفة
 الرضــــــــــــــــــا

 الرضا الوظیفي للعامل

ــــایـــــالتب
 ن

 الراتب  
 العمل  
 الترفیه  
 اإلشراف  
 أصدقاء العمل  
 ظروف العمل  

  
  
 

 الراتب  
 العمل  
 الترفیه  
 اإلشراف  
 أصدقاء العمل  
 ظروف العمل  
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من أجل الوصول إىل الرضا الوظيفي للعاملني عن عملهم البد من توفري بعض العوامل املرتابطة به واليت من 
ا التحكم يف مستوى الرضا ا لوظيفي إما بالزيادة أو النقصان، وقد مت تقسيم هذه العوامل إىل عوامل مرتبطة شأ

  بذات الفرد وعوامل مرتبطة بالعمل واليت سنفسرها بالتفصيل من خالل هذه املبحث

حاجات يف حاجات الفرد حيث ختتلف من اآلخرين يف  :العوامل المرتبطة بذات الفرد إي العوامل داخلية: أوال
ة إشباعها وهذه احلاجات تشبع من خالل العمل وكلما توفر اإلشباع املناسب توفر يف املقابلة الرضا نوعها ودرج

اء حالة احلرمان والتوتر اليت تصاحب وجود حاجات غري مشبعة وكلما   املناسب مبعىن تتوفر مشاعر وردود األفعال إل
الرضا مرتفعة ويتوقف ذلك على مستوى العوائد  كان اإلشباع الذي حيصل عليه الفرد من العمل عاليا كانت مشاعر

واملكافآت واحلوافز اليت تشبع هذه احلاجات وقوة احلاجة إليها ومدى اعتماد الفرد على عمله يف احلصول على هذه 
العوائد  فالفرد الذي حيصل على معظم إشباعا ته االجتماعية من عالقاته االجتماعية خارج نطاق العمل جند مجاعة 

  .ال متثل مصدر مؤثر على إشباع االجتماعي العمل

توجد لدى األفراد الكثري من القيم واليت ميكن حتقيقها يف جمال العمل يف نطاق   :ب ـ أتفاق العمل مع قيم الفرد
ن العمل وبقدر حتقيقها يرفع الرضا الوظيفي ومن هذه القيم القيادة واإلتقان العمل واإلبداع لالستقاللية التعاون واألما

  )1( .الوظيفي كلما ساعدت طبيعة العمل بظروف على إشباع هذه القيم ساعد ذلك على زيادة الرضا عن العمل

هو من األشياء اليت يسعا اإلنسان إىل حتقيقها يف أكثر من  جمال ومن جماالت حتقيقها  :ج ـ الشعور باحترام الذات
تمع لقيمة املهمة جمال العمل سواء كان طلك عن طريق املركز الذي ي شغله أو طبيعة الوظيفة ومكانتها ومعرفة أفراد ا

تمع وبالتايل ميكن أن يتم إشباع ملدة احلاجة من خالل املركز الوظيفي أو االجتماعي للدائرة  هذه املكانة الدائرة يف ا
  .مما يؤدي إىل اإلحساس بالرضا

  

  

  

  
                                                

 . 65، ص 1999 الشمس، القاهرة، مصر، اإلدارة اإلسرتاتيجية للموارد البشرية، مكتبة عني: عايد سيد خطاب ):1(
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  :العوامل المرتبطة بمحتوى الوظيفة: ثانيا

اليت تلعب دورا  هاما يف حتديد الرضا الوظيفة نفسها من حيث نوعها ومهامها و النسق اليت تسري من العوامل 
عليه فبعض األعمال حتتاج إىل الدقة والسرعة التنفيذ فرمبا يكون مستوى فيها منخفض مقارنة باألعمال اليت ميكن من 

من األداء بطريقة فيها قدراته وإمكاناته وخرباته  للعامل أن يكوم فيها  مبهام متعددة ويوجد فيها اثر وظيفي ومتكن
  : وإبداعاته وكل ذلك تعكس يف رضا وظيفي على

 يتحقق الرضا عن األداء نتيجة إلدراك الفرد للعوامل التالية بالنسبة لألداء: العوامل الخاصة باألداء: 
  ارتباط األداء باملكافآت واحلوافز  - 1
  حتقيق األداء املطلوب واألهداف احملددةشعور الفرد ببأن قدراته تساعده على   - 2
إدراك الفرد بأن احلوافز واملكافآت العمل، ومبعىن أخر إدراك الفرد بأن ما حيصل عليه من عوائد ومكافآت  - 3

تناسب مع مدخالت اليت يقدمها لعمله باملقارنة بالعوائد واملكافآت اليت حيصل عليها اآلخرين منسوبة إىل 
م    )1(مداخال

ا عوامل امل - 4 تصلة بظروف وجوانب أخرى وهذه العوامل تتعلق بظروف وبيئة العمل داخل املؤسسة اليت يعمل 
  الضوء، التهوية، نظام العمل والراحة: العامل مثال

يتوقع األفراد أن حيصل على مكافآت منصفة إذا ما قورنت ببعضها البعض  :الكفآت االقتصادية المنصفة: ثالثا
  .ذا قورنت باملكافآت اليت حتصل عليها األفراد يف منظمات أخرىداخل املنظمة وكذالك إ

وهذه العوامل ستشمل  العناصر املتعلقة بالتأمني مستقبل العامل  :الحالة الصحية و البدنية والعقلية: رابعا
 تتناسب واالستقرار يف الوظيفة ومقدار األجر وهذه العوامل تشمل العناصر املتعلقة بتلبية حاجيات الشخصية واليت

مع حجم العمل  الذي يؤديه العامل فارتباط الصحة البدنية مع الصحة العقلية تتحلل من خالل رضا الفرد عن عمله 
  : والظروف املتصلة به من خالل التأثر بعامل
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  االستقرار بالعمل -

  تقدير العمل املنجز -

  املزايا املتحصل عليها خالل األجر -

  :شراف أو اإلدارةالعوامل المتعلقة بنمط اإل: خامسا

وتتعلق هذه العوامل بطرق اإلشراف املتبعة ومدى توافر العالقات اإلنسانية بني الرؤساء واملرؤوسني حيث جيب 
أن تشوب العالقات االجتماعية والنفسية اجليدة بني الرؤساء واملرؤوسني يف حني ويعترب اإلشراف أمر ضروري حلسن 

يالحظ أن احلاجات األساسية اليت تدفع الفرد , اليت ترفع املعنويات للفرد العامل  سريورة العمل وتوجيهه فهذه العوامل
العامل للعمل شعوره بأنه يتطور وتزداد خربته من خالل توجيه وإرشاده وإمداده بالتجارب واخلربات الالزمة للعمل 

  )1( أو الرؤساء وبأسلوب يعتمد عن الضغط يف التوجيه حيث من املعروف أن هناك نوعني من املشرفني
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  خالصة  الفصل 

من خالل كل ما ورد نستخلص بأن العوامل املسببة  للرضا عالقة كبرية بالعامل النفسي للشخص اجتاه عمله 
فهي عندما تكون متوفرة ومناسبة لبيئة حتقق شعوره بالسعادة حنو عمله وبالتايل حتقيق الرضا وعندما تكون غري 

ؤدي إىل فشله وقلق وعدم االستقرار  وتذمر وعدم الرضا وال يقدم ما عنده من إمكانيات مناسبة مع له فهي ت
  .ومهارات علمية وجسدية 

إن لكل عنصر من العناصر الرضا الوظيفي له عالقة مع بعضه البعض فقد ركزت على هذا املوضوع مجيع دول 
  .نالعامل وذلك ألمهيته باعتبار الرضا عن العمل قوة حمركة لإلنسا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
  
  

  الفصـــــــل الثــــــــاني
  القائـــــــم باالتـــــــــــصال
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  :تمهيد 
يعترب القائم باالتصال أحد األطراف األساسية يف العملية االتصالية انطالقا من أنه يؤدي دورا فعاال يف إنتاج 

من فراغ وإمنا يف حمصلة لعوامل عديدة منها ما هو متعلق بقيمة الرسالة اإلعالمية وقدرته على أداء دوره ال تنشأ 
الشخصية ومنها ما هو متعلق بوضع الصحيفة أو الوسيلة اإلعالمية إذا تعرض القائم باالتصال إىل العديد من 
الضغوط جتعل من مقولة استقاللية وحرية وأداءه وهذه الضغوط ميكن أن تشكل قدرته على أن يصبح مهنيا بكل 

دد إمكانية تكيفيه مع املهنة وقد تعرضت دراسات عديدة لرصد ط اقته، وذلك ألن هناك الكثري من الضغوط اليت 
ا وتؤثر يف املمارسة  وحتليل العالقة بني الصحفيني بيئة العمل والكشف عن الصعوبات واملخاطر اليت يواجهو

  .والدافعية واإلجناز
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  :العملية االتصاليةالقائم باالتصال في  -1
يلعب القائم يف االتصال دورا اسرتاتيجيا يف العملية االتصالية إذ أنه يرتك بصماته يف الرسالة اإلعالمية 
ويشكلها ويصنعها وق معايري ومقاييس وضغوط مؤسساتية، إال أنه يف أخر املطاف يكون هو املرسل وهو املسئول 

  .عما يصل للجمهور
ريق انتقائه وحذفه لألخبار يصور الواقع االجتماعي والثقايف الذي يعيش فيه للمجتمع فالقائم باالتصال عن ط

بأسره فالقائم باالتصال يلعب دورا رئيسيا يف عرض تقدمي األخبار والعلم واملعرفة والبيانات واملعلومات املختلفة 
جتية تؤهله لتكوين الرأي العام للجماهري، ومن هن يصبح املشرف على صناعة الرسالة اإلعالمية يف مكنة إسرتا

  :ولتوجيهه وفق ما يقدم إليه من خالل خمرجات وسائل اإلعالم، ويقول كاري يف هذا الصدد
القائم باالتصال احملرتف هو الذي يتحكم مبهارة خارقة يف معاجلة الرموز والذي يستعمل هذه املهارة لتشكيل 

ة، القائم باالتصال احملرتف هو الذي خيرتق الرموز ويرتجم حلقة االتصال بني أشخاص معينني أو مجاعات خمتلف
تصرفات معينة ومعرفة اهتمامات اجلماعة كالمية يف شكل بديل ملن بعبارات  مفهومة ومقنعة جلماعة أخرى هذا 

جلمهور الدور يتم يف اجتاهني عمودي أفقي عموديا يربط القائمون باالتصال احملرتفون النخبة يف أي تنظيم أو مجاعة با
العام، أفقيا يربط مجاعتني كالميتني خمتلفتني يف نفس الرتكيبة االجتماعية، ويذهب سيقال يف االجتاه نفسه حيث يرى 

ا القائم باالتصال   )1(أن ما يشكل خمرجات وسائل االتصال اجلماهريية حتدده إىل حد كبري االختيارات اليت يقوم 

بريء ومستقل أو بضاعة معلبة بل هي منتج جمموعة من األشخاص  ويرى جيرب أن األخبار ليست جمرد منتج 
وعن الدور االسرتاتيجي للقائم باالتصال يف املؤسسة اإلعالمية ويف  ينتمون إىل البريوقراطية جتميع وتوزيع املعلومات،

تمع يقول رستون   : ا
قرائه وعلى عكس الطبيب فإن احملرر مل الطبيب يف الصحة الفيزيولوجية ملرضاه، احملرر يؤثر يف الصحة الفكرية ل

يطلب منه أو يسمح له بتقدمي وصفة جتعل قراءه أشفياء لكنه مثله مثل الطبيب لديه الفرصة لتسميمهم واالختالف 
  .الرئيسي كما يتبادر يل هو أن احملرر بإمكانه أن يسمم عددا كبريا منهم وبأسرع وقت من الطبيب

تعتمد على وسائل اإلعالم يف احلصول على األخبار واملعلومات والتسلية والرتفيه ويرى شرام وريفرز أن غالبيتنا 
وهذا يعين أن ما نعرفه عن اآلخرين وعن األحداث بصفة عامة يعتمد أساسا غلى ما تقدمه لنا وسائل اإلعالم، إننا 

ا مل ينظر بصفة خمتلفة إىل ومن جهته يرى كوهن أن العا. دائما خنضع لصحافة وال نستطيع أن نفعل الكثري بشأ
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م الشخصية فحسب وإمنا بناءا كذلك على اخلارطة املرسومة هلم من قبل  خمتلف الشعوب ليس بناءا على اهتماما
ا فالقائم باالتصال إذا يلعب دورا هاما يف حتديد األجندة للجمهور   )1(الكاتب واحملررين والناشرين للجريدة اليت يقرؤو

  :القائم باالتصال العوامل المؤثرة على -2

  :معايير المجتمع وقيمة تقاليده: أوال
أي نظام يبىن على قيم ومبادئ يسعى إلقرارها ويعمل على تقبل املواطنني هلا ويرتبط ذلك بالتنشئة االجتماعية 

ه أنه يف بعض األحوال قد ال يقدم القائم باالتصال تغطية كاملة ألحداث تقع من حول" دارين بديد"ويرى الباحث 
وليس هذا االنفعال نتيجة تقصري أو عمل سليب وكذلك فإن القائم باالتصال قد ي أحيانا عن يغفل أحيانا عن 
تمعية فقد  تقدمي بعض األحداث  واإلحساس باملسؤولية االجتماعية  وللحفاظ على بعض الفضائل الفردية وا

ها الذي يفرض عليها تقدمي كل اإلخبار اليت تضحي وسائل األعالم بالسبق الصحفي وتتسامح بعض الشيء يف واجب
تمع وتقاليده كما تعمل على محاية األمناط الثقافية السائدة يف  م اجلماهري وذلك رغبة منها يف تدعيم قيم ا

تمع    )2(ا

  المعايير الذاتية للقائم باالتصال: ثانيا
سة دور حارس البوابة اإلعالمية مثل النوع تلعب اخلصائص والسميات الشخصية للقائم باالتصال دورا يف ممار 

، العمر ، الدخل ،  والطبقة االجتماعية ،والتعليم واالنتماءات الفكرية أو العقائد واإلحساس بالذات ، وقد اهتم 
ملواقف اخلربات باإلطار الدايل واخلرب بالقائم باالتصال اليت تؤثر يف أفكاره ومعتقداته واليت حتدد له السلوك املتوقع يف ا

  .االتصالية املختلفة وحتديد ما جيب وما ال جيب 
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  المعايير المهنية القائم باالتصال : ثالثا 
يتعرض القائم باالتصال إىل العدد من الضغوط املهنية اليت تؤثر يف عمله  وتؤدي إىل توافق سياسة املؤسسة 

سيلة اإلعالمية األخبار املتاحة وعالقات العمل  وضغوطه اإلعالمية اليت ينتمي إليها حيث تنتهي املعايري سياسة الو 
وتتضمن املعايري التقنية كال من سياسة الوسيلة اإلعالمية  مصادر األخبار املتاحة  وعالقات العمل وضغوطه وهي  

  : كما يلي

صال سياسة املؤسسة اإلعالمية خط العمل الذي تنتهجه  املؤسسة اإلعالمية قد متيل ضغوط القائم باالت -
وحيتم عليه انتهاج فكر مهين معني وتتمثل هذه الضغوط يف عوامل خارجية وداخلية ونعين بالعوامل اخلارجية موقع 
الوسيلة من النظام االجتماعي القائم ومدى ارتباط املؤسسة مبصاحل معينة تلعب هذه العوامل دورا مهما يف شكل 

ا تنتهي بالقائ   .م باالتصال إىل أن يصبح جزءا من الكيان العام للمؤسسةاملضمون الذي يقدم للجمهور كما أ

أما العوامل الداخلية فتشمل نظام امللكية وأساليب السيطرة والنظم اإلدارية والضغوط اإلنتاج وتلعب هذه 
  العوامل دورا مهما يف شكل املضمون املقدم للجمهور وتنتهي بالقائم باالتصال إىل أن يصبح جزءا من الكيان العام

  .للمؤسسة
لذا جند أن الكثري من الصحفيني يعتربون أنفسهم موظفني يف بريوقراطية مجع األنباء فهم ال يعربون عن 

جه   .أفكارهم بل يقومون بالتعبري عن أفكارها حب املؤسسة اإلعالمية وينتهجون 
لكنه ال ميكنه االستغناء  مصادر اخلرب أشارت أغلب الدراسات أن القائم باالتصال ميكنه االستغناء عن مجهوره

عن مصادره وأثبتت عدة دراسات عن الصحفيني قوة تأثري مصادر الصحيفة على القائم باالتصال على حد احتواءه 
  )1( .بالكامل مؤكدين أن حمولة الصحفي لالستقالل عن مصادر األخبار عملية شاقة للغاية

  :فيما يلي وتتمثل تأثريات املصادر على القيم اإلخبارية واملهنية

 تقوم وكاالت األنباء بتوجيه االنتباه إىل أخبار صعبة دون أخرى بطرق عديدة - 1
 .تأثر الوكاالت على طريقة التقييم رؤساء أقسام األخبار لعمل مندوبيهم ومراسلهم - 2
 .تأثر الوكاالت على طريقة توزيع وسائل االتصال ملراسلها لتغطية األحداث العامة - 3
 .ال يوميا باألحداث املتوقعة حدوثها يف املدن الكربىتصدر وكاالت األنباء سج - 4
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 .تقلد الصحف الصغرى نظريتها الكربى يف أسلوب اختيار املضمون - 5

  :معايير الجمهور : رابعا
الحظ عديد من الباحثني أمثال اتيل دميوالبول ،وشول مان أن اجلمهور يؤثر على القائم باالتصال مثلما يؤثر 

مهور ويؤثر تصور القائم باالتصال على نوعية األخبار اليت يقدمها وقد أظهرت الدراسات القائم باالتصال على اجل
  .ضرورة أن ترضى وسائل اإلعالم مجهورها

وخالصة أن القائم باالتصال يف حاجة شديدة إىل حتديد مجهوره بدقة وأن تصوره لذلك يؤثر على قراراته تأثريا 
 .ال ميكن أن نقلل من شأنه

  :وضغوطهعالقة العمل  -3

يتفق الباحثون على أن عالقات العمل تضع بصمتها على القائم باالتصال حيث يرتبط مع زمالءه بعالقة 
تفاعل ختلق بعدا اجتماعيا وترسم من هذه العالقات مجاعة أولية بالنسبة للقائم باالتصال وبالتايل جندهم يتوحدون 

موعة ويتعاملون مع العامل اخلارجي من خالل إحساسهم الذايت داخل اجلماعة وهذا جيعل  مع بعضهم داخل ا
  .الصحفي معتمدا بدرجة كبرية على هذه اجلماعة ودعمها املعنوي 

ا لنفسه وال يشاركها مع اجلماعة اليت يعمل فيها  ولكن هناك دائما معايري خاصة بالقائم باالتصال حيتفظ 
فسية املشروعة داخل املؤسسة اإلعالمية فكل صحفي يصعد اليت تدفع دائما حنو التقدم على زمالءه يف إطار التنا

  .)1(دوما إىل السبق الذي ميكنه من الوصول إىل أكرب عدد من اجلماعة اليت فيها
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  :سوسيولوجية القائم باالتصال -4

تمع كما تتمتع بنفوذ ومكانة متميزة وق وية يف تلعب وسائل اإلعالم اجلماهريية دورا حموريا واسرتاجتيا يف ا
تمع، لذا أطلقت عليها تسميات عديدة وخمتلفة منها املتالعبون بالعقول ،عمالء السلطة، صانعوا اآلراء، مشكلو  ا
الرأي العام، السلطة الرابعة، منظمو الثورة، الذراع األمين للثورة، والقائمة مازلت طويلة، وهذه التسميات وغريها 

، بل هي تعكس بكل صدق قوة وأمهية وسائل اإلعالم يف حياة الفرد ليست نتيجة الصدفة، أو عبارات بالغية
تمع    .واألسرة واملؤسسة وا

  :الحاجة إلى سوسيولوجية القائم باالتصال

إن احلاجة لدراسة سوسيولوجية رجال اإلعالم  ويربرها عدم أمكانية علماء اإلعالم وباحثو وسائل اإلعالم 
ملية االتصال هذا البعد الذي يتمثل يف املراسل الرسالة اإلعالمية أي من السؤال واالستغناء عن بعد مهم من أبعاد ع

األول من األسئلة الكالسيكية اخلمس الذي طرحها هارولد السوال وهي من؟ يقول ماذا؟ بأي وسيلة؟ ملن؟ وبأي 
حكامهم، وهلم حتيز تأثري؟ رجال اإلعالم بشر كسائر األشخاص اآلخرين لديهم أفكار مسبقة، هلم قيمهم، هلم إ

م،  تمع الذين يعيشون فيه وميارسون فيه عملهم، زيادة على ذلك الصحافيون ...ا م نتاج ا اخل وفق كل اعتبار، إ
يعملون يف ظل جمموعة من الضغوط والقيود أن حتظى بالدراسة والبحث العلمي كذلك كتب هالوران ما يلي فيما 

  .)1(اإلعالمية املتعلقة بالرجال اإلعالميتعلق باحلاجة إىل دراسات والبحوث 
لكن املستويات العليا للتخطيط االقتصادي واهلمل السياسي بقيت تقريبا بدون دراسة األسئلة الكبرية 
والعريضة نادرا ما تطرح هناك حماوالت منظمة قليلة لدراسة رجل اإلعالم كواحد من هؤالئك الذين حيتلون منصبا 

اجتماعية، يرفض وخيتار املعلومات جتاوبا مع عدة ضغوط كلها توجد يف إطار نظام حساسا ورئيسيا يف شبكة 
  . اجتماعي معني

يرى كاري أن البعد الثالث للثورة االتصالية والذي يتمثل يف بروز دور الصحفي احملرتف، مل يبحث بعد 
خيدمها الدور أو القوانني  تساؤالت مثل ما هو أصل الدور الوظائف اليت تشكله بطريقة مجاعية الوظائف اليت

  .والضغوط اليت تقيد أصحاب الدور مل تطرح بعد 
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أوال، ألن الصحفي حيتل مكانا . جيرب على سبيل املثال ينادي سوسيولوجية الصحايف موضوع معقد للدراسة
استعماله من  مهما يف التحكم يف تدفق املعرفة واألخبار، ثانيا ألن الصحفي حبيس أفكاره املسبقة واحنيازه وضحية

  .طرف رجال الدعاية الذين يهدفون إىل توجيه فهمه لألحداث 
إن كل قرار لتبليغ شيء هو يف نفس الوقت قرار حلذف شيء أخر إن ما يقدم : يقول جربنر يف هذا السياق

تنافسية  ما هو اإلنتاج ضغوط التنافس فيما بينهم من عرب عوائق نفسية منظمة يعيش رجال اإلعالم يف مناخ الضغوط
  .حادة تتمثل يف ضغوط شخصية وضعية، اجتماعية، تأسيسية

م لو حيظوا باهتمام الباحثني،  أما ورايت فإنه يرى أن رجال اإلعالم ، رغم دورهم املهم يف عملية االتصال فإ
  )1( :ويقول ورايت يف هذا السياق

لالزم منذ زمن بعيد إذا ما قورنت إن الدراسة السوسيولوجية لرجال اإلعالم مهشت ومل حتظ باالهتمام ا
  . باهتمامات  األحباث األخرى بعملية االتصال خاصة دراسة احملتوى ودميغرافية اجلمهور

يف نفس السياق، وبعد دراستهم لواقع أحباث اإلعالم واالتصال يف الواليات املتحدة األمريكية، يؤكد كل من 
  .اث اإلعالمية ومل يعط األمهية اليت يستحقها من قبل الباحثنيويفر وقري ن بعد املرسل مل يأخذ نصيبه من األحب

 The American Journalistيف خامتة كتابه  1986ويفر و ويلهويت حفاظا على نفس الرأي يف 
ألخرية جلب الصحافيون اهتمام باحثوا اإلعالم واالتصال مما أدى إىل ظهور جتدر اإلشارة رغم ما تقدم إن السنوات ا

  .عدد ال يستهان من األحباث خاصة يف الواليات املتحدة األمريكية ودول أوربا الغربية 
نتيجة هلذه الوضعية يدعوا واريت إىل إتباع طريقة جديدة ترتكز علة املتطلبات والشروط اليومية للعمل 

  . تؤثر على احملتوى النهائي للصحيفة أو الراديو أو التلفزيون الصحفي واليت
إن األخذ بالطرق الثالثة السابقة سيكون منهجية البحث األمثل والنظم والعلمي لدراسة الصحفي من زاويا 
  خمتلفة يتمنكن الباحث مبقتضاها شرح وحتليل الدور املعقد الذي يلعبه الصحايف يف مؤسسة معقدة وجمتمع معقد

  .كذلك
ميكن القول أن هناك أكثر من سبب للتحقيق والبحث والبعد الثالث لالتصال أو سوسيولوجية الصحفي يرى 

  :ماكويل أنه جيب على العلماء االجتماع دراسة رجال اإلعالم لألسباب التالية
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ا للوصول واحلصول على املعلومات واملعرفة ونظرا ل - لدور الذين يلعبونه  من هم نظرا لالمتيازات اليت يتمتعون 
 .كحراسة البوابة أو كمراقبني

 .النظر يف طريقة فهمهم لدورهم ويف كيفية نظرهم جلمهورهم -

 . الرسائل -التحقيق يف تأثري املؤسسة اإلعالمية واإلطار البريوقراطي اليت تعمل فيه، على املنتج النهائي -

املهنية األخالقية على عملية االختيار واملراقبة  تقييم تأثري اخللفية االجتماعية، القيم الشخصية، القوانني -
ا الصحايف  .اليت يقوم 

 Journaliste And Mass Communication Research In" :ويفر وقري يف مقاهلم
The United States Past Present And Future  يلحان على علماء االتصال أن ينظروا يف أثار

لقيم اإلخبارية والسلوكيات واألداء ويرى الباحثان أن هناك حاجة ملحة للنظر املناخ السوسيولوجي والفكري على ا
  :يف

تأثري عوامل عدة كاخللفية العائلية، الشخصيات، التكوين الصحفي، حميط العمل داخل قاعة التحرير، حجم 
  للصحافيني، اخل وعلى السلوكيات والقيم املهنية ...املؤسسة اإلعالمية، نوعية ملكية املؤسسة اإلعالمية

تمع وكيف يؤدون أعماهلم  )1( .ومستوى الرضا يف عملهم، كيف يفهمون دورهم يف ا
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  :شروط القائم باالتصال في المؤسسة -5

  :يف النقاط التالية: حددها الباحث ديفيد برلو

ى التفكري السليم الكتابة، التحدث، القراءة، اإلنصات، القدرة عل"توافر مهارات االتصال وهي مخسة مهارات  -
 "لتحديد أهداف االتصال

اجتاهات القائم باالتصال حنو نفسه وحنو املوضوع وحنو املتلقي، وكلما كانت هذه االجتاهات اجيابية زادت  -
 .فعالية القائم باالتصال

 .مستوى معرفة املصدر وختصصه باملوضوع الذي يعاجله يؤثر يف زيادة فعاليته -

طار النظام االجتماعي والثقايف وطبيعة األدوار اليت يؤديها والوضع الذي يراه الناس مركز القائم باالتصال يف إ -
 فيه ويؤثر على فعالية االتصال 

 :معرفة السياسة اإلعالمية للمؤسسة ويتم معرفة ذلك حسب وارين بريد بعد عدة طرق منها -
 القراءة املستمرة جلريدة املؤسسة. 
 يت تقيمها املؤسسةاملشاركة يف الدورات واحملاضرات ال. 
 عن طريق االحتكاك مع الزمالء ذوي اخلربة يف املؤسسة. 
 1(عن طريق اخلربة( 
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  :مهمة القائم باالتصال في المؤسسة - 6

  .مجلة املهام اليت يؤديها القائم باالتصال سواء داخل املؤسسة أو خارجها

 :ويتمثل في : االتصال الداخلي  - أ
 .وضع جملة للمؤسسة -

 .ري عملية االتصال النازل بني أقسام املؤسسةاإلشراف على س -

 .التحضري لالجتماعات اليت تقام يف املؤسسة -

 .القيام بالرد على  كل ما يسمى بصورة املؤسسة -

 : االتصال الخارجي ويتمثل في    -ب 

 .الربجمة للحمالت التحسيسية املختلفة -

 .متثيل املؤسسة يف خمتلف وسائل اإلعالم -

ملستجدات للصحفيني واإلذاعة باملعلومات مثال عند حدوث شيء جديد كتزويد منطقة تقدمي املعلومات وا  -
 .بالغاز

ذا احلدث قصد تغطيته    )1(هنا يتجسد دور القائم باالتصال يف إعالم الصحفيني 

 
 
 
 
  
  
 
 

                                                
  06نفس املرجع،ص: جنوى فوال:  )1( 



 ........................................................................الفصل الثاني

52 
 

  :خالصة الفصل
م بدور رئيسي يف من خالل كل ما ورد نستخلص بأن القائم باالتصال هو جوهر العملية االتصالية حبيث يقو 

صناعة الرسالة اإلعالمية يف مكانة إسرتاجتية تؤهله لتكوين الرأي العام وتوجيهه وفق ما يقدمه للجمهور من خالل 
خمرجات وسائل اإلعالم، وبرغم من كل الضغوط والعوامل البيئية لطبيعة العمل اليت يتعرض هلا خالل أداء دوره واليت 

  .االهتمام به من حيث الظروف املادية والبيئية لظروف العمل احمليطة به  تنعكس سلبا على أداءه لذا وجب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

  

  
  يــــل التطبیقـــــالفص

  القائم باالتصال
  ةــمقالـ في اإلذاعة الجهویة 
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  )01(الجدول رقم

  .توزيع أفراد العينة حسب مدى مصداقية اإلدارة في توزيع مراقبة المهام حسب الجنس
  

  

  
  

من اجلنسني ذكور وإناث يرون بأن مصداقية اإلدارة يف  %80بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
  .توزيع ومراقبة املهام اجيابية 

من فئة اإلناث املشكلني ألفراد العينة وكانت إجابتهم اجيابية اجتاه مهام اإلدارة حنو اإلفراد  %60ومتثل نسبة 
  . %30أجابت حول مهام اإلدارة اجيابية بنسبة تقدر ب %40، ونسبة الذكور اليت تقدر %50العاملني بنسبة 

ة اجتاه العمال يف املؤسسة والعمل مببدأ املساواة بني وهذا راجع إىل قيام اإلدارة مبهامها بكل مصداقية وشفافي
  .  العمال وهذا ما يعكس الصورة املؤسسة يف اجلودة على أدائها

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  أنثى  ذكر
  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %بةنس  تكرار

  80  16  50  10  30  06  ايجابية
  15  03  5  1  10  02  سلبية
  5  01  5  1  00  00  محايدة
  100  20  60  12  40  08  المجموع
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  ):02(الجدول رقم

  .توزيع أفراد العينة حسب مدى مصداقية اإلدارة في توزيع ومراقبة المهام حسب السن
  

  
  
  

ة أعطت إجابتها من مجيع املستويات والفئات العمري %85بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
ا اجيابية    .على مصداقية اإلدارة يف توزيع ومراقبة املهام على أ

، %40أعطت إجابتها على أن مصداقية اإلدارة اجيابية وبنسبة ) 35-30(متثل الفئة العمرية  %50ونسبة 
بية فيما خيص كانت إجابتها كذلك إجيا) فما أكثر -35(كانت للفئة العمرية اليت ترتاوح بني   %30أما نسبة 

يف األخري اليت متثل الفئة العمرية اليت ترتاوح  %20مصداقية اإلدارة يف توزيع ومراقبة املهام بني العمال، وتأيت نسبة 
ا اجيابية حبتة إي بنسبة ) 30 – 25(أعمارهم بني    .%20وعربوا عنها مجيعهم على أ

 .ل بني العمال وهذا يدل على مصداقية املدير واإلدارة على حسن سري العم
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  السن     
  المواضيع 

  المجموع  راكث- 35  )30-35(  )25.30(
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  85  17  25  5  40  8  20  04  ايجابية
  10  2  5  1  5  1  00  0  سلبية
  5  1  00  0  5  1  00  0  محايدة

  100  20  30  6  50  10  20  4  المجموع
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  ):03(الجدول رقم 
  :توزيع أفراد العينة حسب مصداقية اإلدارة في توزيع ومراقبة المهام حسب المستوى التعليمي 
 

  
  
  

من مجيع املستويات العلمية عربت عن مصداقية اإلدارة  %80بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
ا اجيابية    .يف توزيع ومراقبة املهام بأ

ا من فئة العاملني  %55متثل نسبة  يف املؤسسة املتحصلني على املاسرت وعربوا عن مصداقية اإلدارة على أ
فهي متثل الفئة املتحصلة على شهادة ليسانس وقد عربوا عن رأيهم  %40، أما بالنسبة لنسبة %40اجيابية وبنسبة 

ا اجيابية و  فهي متثل فئة  %5نسبة فيما خيص سياسة ومصداقية اإلدارة يف توزيع ومراقبة املهام بني العمالء على أ
ا اجيابية    .الدكتوراه وكانت اإلجابة على أ

وهذا إن دل على شيء فهو يدل على متكن اإلدارة من توزيع املهام باحرتافية بني العمال يف املؤسسة وبدون 
 . فوارق

  
  
  
  
  
  

  مستوى     
  المواضيع 

  المجموع  دكتوراه  ماستر  ليسانس
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  80  16  5  1  40  8  35  7  ايجابية
  15  03  00  0  10  2  5  1  سلبية
  5  1  00  0  5  1  00  0  محايدة
  100  20  5  1  55  11  40  8  المجموع
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  ):04( الجدول رقم

  . هام حسب الحالة االجتماعيةالعينة حسب مصداقية اإلدارة في توزيع و مراقبة الم األفرادتوزيع 
  

  
  

تعرب عن رضا مجيع الفئات من احلالة االجتماعية على العمل  %80يظهر من خالل اجلدول أعاله أن النسبة 
  .اليت تقوم به اإلدارة من مراقبة املهام وتوزيعه بني العاملني يف املؤسسة ودون فوارق

هود اليت تقوم به اإلدارة وأعطت ردة الفعل يف من فئة املتزوجني قد عربت عن رضا %55ونسبة  ئها با
من الفئة فهي تعود إىل العزب وقد عربت هاته الفئة  %40، أما نسبة %40اإلجابة على السؤال باالجيابية وبنسبة 
  . %5فهي عربت بإجيابية عنها بنسبة  %5، ونسبة املطلق فهي  %35عن مصداقية اإلدارة باالجيابية بنسبة 

   
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  حالة اج     
  المواضيع 

  المجموع  )ة(مطلق  )ة(ارمل  )ة(متزوج  )ة(اعزب
  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  80  16  5  1  00  0  40  8  35  7  ايجابية
  15  3  00  00  00  0  10  2  5  1  سلبية
  5  1  00  00  00  0  5  1  00  0  محايدة

  100  20  5  1  00  0  55  11  40  8  لمجموعا
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  ):05(الجدول رقم 

  :العينة حسب مدى حسن سير العالقات مع رؤساء العمل حسب الجنس أفرادتوزيع  
  

  
  

من اجلنسني ذكور وإناث يرون بأن حسن سري العالقات  %90بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
  .مع الرؤساء هي عالقة جيدة 

من فئة اإلناث املشكلني ألفراد العينة وكانت إجابتهم اجيابية اجتاه عالقتهم بالرؤساء سواء   %60ومتثل نسبة 
 %40، ونسبة الذكور اليت تقدر %55أو نازلة أي من الرئيس إىل العامل أو العكس بنسبة كانت عالقة صاعدة 

  . %30أجابت حول هاته العالقة باجليدة وبنسبة تقدر ب
وهذا راجع إىل قيام الرئيس بسياسة تواصل جيدة بينه وبني األطراف اآلخرين وكسب ثقة عماله وعملية توطيد 

  .  العالقة بني اجلميع
  
 
  
  
  

  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  ذكور  إناث
  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  90  18  35  7  55  11  جيدة
  10  02  5  1  5  01  متوسطة
  00  0  00  0  00  00  ضعيفة

  100  20  40  8  60  12  المجموع
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  ):06(الجدول رقم

  .توزيع أفراد العينة حسب مدى حسن سير العالقات مع الرؤساء العمل حسب السن
  

  
  

من مجيع املستويات والفئات العمرية أعطت إجابتها  %90بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
ا جيدة    .على مدى حسن سري العالقة بني العمال والرؤساء على أ

ا أعطت إجابتها عل) 35-30(متثل الفئة العمرية  %50ونسبة  ى هاته العالقة بني الرئيس والعمال على أ
كانت إجابتها كذلك ) فما أكثر -35(كانت للفئة العمرية اليت ترتاوح بني   %30، أما نسبة %45اجيابية وبنسبة 

يف األخري اليت متثل الفئة العمرية اليت ترتاوح  %20إجيابية وجيدة فيما خيص العالقة بني العمال والرئيس، وتأيت نسبة 
ا جيدة  وبنسبة ) 30 – 25(أعمارهم بني    .%15وعربوا عنها مجيعهم على أ

 .وهذا يدل على ذكاء املدير والرؤساء يف كسب ثقة العمال وهذا يعكس حسن سري العمل بني العمال واملدير
  
  
  
  
  
  
  
  

  السن     
  المواضيع 

  المجموع  اكثر- 35  35- 30  30- 25
  النسبة  تكرار   نسبة  تكرار   %نسبة   تكرار   %نسبة  تكرار

  90  18  30  6  45  9  15  3  جيدة
  10  2  00  0  5  1  5  1  متوسطة
  00  0  00  0  00  0  00  0  ضعيفة

  100  20  30  6  50  10  20  4  المجموع
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  ):7(الجدول رقم
  .توزيع العينة حسب حسن سير العالقات مع رؤساء العمل حسب المستوى التعليمي

  
  

من مجيع املستويات العلمية عربت عن مدى حسن سري  %90بأن نسبة  :يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
ا جيدة    .العالقة بني العمال واملدراء يف املؤسسة بأ

ا  %55متثل نسبة  من فئة العاملني يف املؤسسة املتحصلني على املاسرت وعربوا عن حسن سري العالقة على أ
متثل الفئة املتحصلة على شهادة ليسانس وقد عربوا عن رأيهم فهي  %40، أما بالنسبة لنسبة %50اجيابية وبنسبة 

ا اجيابية وبنسبة  ،أما بالنسبة إىل %40فيما خيص العالقة القائمة يف املؤسسة اإلعالمية بني العمالء والرؤساء على أ
ا عالقة متوسطة  %5فئة الدكتوراه فهي تشمل    .وكانت اإلجابة على أ

ساء من القيام باملهام املوكلة إليهم باحرتافية بني العمال يف املؤسسة ووضع التكتل وهذا ما يدل على متكن الرؤ 
 . على جنب لكي ال ينعكس على املؤسسة بطريقة سلبية

  
  
  
  
  
  
  

  مستوى      
  المواضيع 

  المجموع  دكتوراه  ماستر  ليسانس
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   رارتك  %نسبة  تكرار

  90  18  00  0  50  10  40  8  جيدة
  10  2  5  01  5  01  00  0  متوسطة
  00  00  00  00  00  00  00  0  ضعيفة

  100  20  5  1  55  11  40  8  المجموع
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  ):08(الجدول رقم 

  .ب الحالة االجتماعيةعالقات مع رؤساء العمل حستوزيع العينة حسب حسن سير ال

  
  
  

تعرب عن رضا مجيع الفئات من احلالة االجتماعية على  %90أن النسبة : التايل يتضح من خالل اجلدول
  .العالقة املوجودة بني املدير ورؤساء العمل من جهة والعمال من جهة أخرى يف املؤسسة ودون فوارق

اء من فئة املتزوجني قد عربت عن رضائها على العالقة اليت هي سائدة بني اجلميع اجتاه الرؤس %55ونسبة 
من الفئة فهي تعود إىل العزب وقد عربت  %40، أما نسبة %50وكانت اإلجابة على السؤال باالجيابية وبنسبة 

فهي عربت عنها  %5، ونسبة املطلقني فهي  %35هاته الفئة عن العالقة وسريها مع الرؤساء بالرضا بنسبة 
  . %5باملتوسطة بنسبة 

  
  
  
  
  
 
  

  
  
  

  حالة اج     
  المواضيع 

  المجموع  )ة(مطلق  )ة(ارمل  )ة(متزوج  )ة(اعزب
  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار   نسبة  تكرار   %نسبة   تكرار   %نسبة  تكرار

  90  18  0  0  00  0  50  10  35  7  جيدة
  10  02  05  01  00  0  5  1  5  1  متوسطة
  0  0  00  00  00  0  0  0  00  0  ضعيفة

  100  20  5  1  00  0  55  11  40  8  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):09(الجدول رقم
  .العينة حسب مدى جدية عالقاتك مع زمالئك حسب الجنستوزيع أفراد 

  

  
  
  

من اجلنسني ذكور وإناث يرون بأن مدى جدية العالقة السائدة بني  %95نسبة  بأن: يبني لنا اجلدول أعاله
  .العاملني فيما بينهم هي عالقة مقبولة

من الفئة األوىل وهي اجلنس الناعم أي اإلناث املشكلني ألفراد العينة وكانت إجابتهم  %60ومتثل نسبة 
، ونسبة الذكور من أفراد هاته العينة  %45سسة  بنسبة مقبولة اجتاه العالقة بني العمال من نفس املستوى يف املؤ 

  . %30فقد أجابوا على هاته العالقة بالعالقة املقبولة بنسبة تقدر ب %40واليت تقدر نسبتهم 
وهذا راجع إىل احلس باملسؤولية بني األفراد ومصداقية وشفافية اجتاه العمال فيما بينهم يف املؤسسة والعمل 

 .ني بعضهماألخوة واملساواة ب
  
  
  
 
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  ذكور  اناث
  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  75  15  30  6  45  9  مقبولة
  15  03  05  1  10  2  نوعا ما
  10  02  05  1  5  1  ضئيلة

  100  20  40  08  60  12  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  )10(:الجدول رقم
  العينة حسب مدى جدية عالقتك مع زمالئك حسب السن أفرادتوزيع  

 
  
  

من مجيع املستويات والفئات العمرية أعطت إجابتها  %75بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
ا مقبولة    .على مدى حسن العالقة بني العامل الزمالء على أ

ا اجيابية وبنسبة  أعطت إجابتها على) 35-30(متثل الفئة العمرية  %50ونسبة  هاته العالقة على أ
كانت إجابتها كذلك إجيابية وجيدة ) فما أكثر -35(كانت للفئة العمرية اليت ترتاوح بني   %30، أما نسبة 40%

يف األخري اليت متثل الفئة العمرية اليت  %20، وتأيت نسبة %25فيما خيص العالقة بني العمال وذلك بنسبة تقدر ب
ا جيدة  وبنسبة ) 30 – 25(بني  ترتاوح أعمارهم   .%10وعربوا عنها مجيعهم على أ

وهذا يدل على الذكاء الذي يتمتع به العامل يف هاته املهنة وحسن تقدير املواقف بني الزمالء والعمل على 
  .وحدة املؤسسة

 
 
  
  

  

  

  السن     
  المواضيع 

  المجموع  اكثر- 35  35- 30  30- 25
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  90  15  25  5  40  8  10  2  مقبولة
  10  3  00  0  10  2  5  1  نوعا ما
  00  2  5  1  00  0  5  1  ضئيلة

  100  20  30  6  50  10  20  4  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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 : 11الجدول رقم 

  التعليميتوزيع أفراد العينة حسب مدى جدية عالقتك مع زمالئك حسب المستوى 
  

  
  

من مجيع املستويات العلمية عربت عن مدى حسن سري  %75بأن نسبة : ل أعالهيتضح لنا من خالل اجلدو 
ا عالقة مقبولة ا جيدة وكانت اإلجابة بأ   .العالقة بني العامل وزميله سواء داخل املؤسسة أو خارجها بأ

ا من فئة العاملني يف املؤسسة املتحصلني على املاسرت وعربوا عن حسن سري العالقة  %55متثل نسبة  على أ
فهي متثل الفئة املتحصلة على شهادة ليسانس وقد عربوا عن رأيهم  %40، أما بالنسبة لنسبة %40مقبولة وبنسبة 

ا اجيابية وبنسبة  ،أما بالنسبة إىل فئة %30فيما خيص العالقة القائمة يف املؤسسة اإلعالمية بني العمالء على أ
ا عالقة مقبولة كذلك وكانت اإلجابة على  %5الدكتوراه فهي تشمل    .أ

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  

  المستوى     
  المواضيع 

  المجموع  دكتوراه  ماستر  ليسانس
  النسبة  تكرار   %نسبة  تكرار   %نسبة   تكرار   %نسبة  تكرار

  75  15  5  1  40  8  30  6  مقبولة
  15  3  00  00  10  2  5  1  نوعا ما
  10  2  00  00  5  1  5  1  ضئيلة

  100  20  5  1  55  11  40  8  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا

65 
 

   12 :الجدول رقم
  .العينة حسب مدى جدية عالقتك مع زمالئك حسب الحالة االجتماعية إفرادتوزيع 

  

  
  

  
  

تعرب عن رضا مجيع الفئات من احلالة االجتماعية على  %75أن النسبة : يتضح من خالل اجلدول التايل
  .لعمل العالقة املوجودة بني زمالء ا

من فئة املتزوجني قد عربت عن رضائها على العالقة اليت هي سائدة بني اجلميع وكانت اإلجابة  %55ونسبة 
من الفئة فهي تعود إىل العزب وقد عربت هاته الفئة عن  %40، أما نسبة %45على السؤال باالجيابية وبنسبة 

فهي عربت عنها  %5، ونسبة املطلقني فهي  %30العالقة وسريها مع الزمالء داخل العمل باملقبولة بنسبة 
  . %5باملتوسطة وكانت إجابتهم ب نوعا ما بنسبة 

وهذا يرجع إىل التقدير القائم بني الزمالء والعالقة اجليدة واالحرتام وميكن القول حىت تقدمي املساعدة يف بعض 
  . احلاالت

  
  
 
  
  
  

  حالة إج    
  المواضيع 

  المجموع  )ة(مطلق  )ة(ارمل  )ة(متزوج  )ة(اعزب
نسبة  تكرار

%  
  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار   نسبة  تكرار   %نسبة   تكرار 

  75  15  00  0  00  0  45  9  30  6  بولةمق
  15  3  05  01  00  0  5  1  5  1  نوعا ما
  10  2  00  00  00  0  5  1  5  1  ضئيلة

  100  20  5  1  00  0  55  11  40  8  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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   13 :الجدول رقم
  .معلومات والحصول عليها في العمل حسب الجنستوزيع أفراد العينة حسب مدى توفر ال

  
  

  
من اجلنسني ذكور وإناث يرون بأن مدى توفر املعلومات  %60نسبة بأن : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله

  .واحلصول عليها يف العمل متوسط
من فئة اإلناث املشكلني ألفراد العينة وكانت إجابتهم متوسطة اجتاه مدى توفر املعلومات  %60ومتثل نسبة 

هلا كذلك باملتوسطة بنسبة تقدر أجابت حو  %40، ونسبة الذكور اليت تقدر %40واحلصول عليها يف العمل بنسبة 
20%.  

وهذا راجع إىل مكان تواجد املعلومات ففي بعض األوقات تكون سهلة ويف بعض األحيان تكون صعبة أو 
ا تكون متعلقة بـ أمن مكان أو شخص معني   .   مستحيلة أل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجومع  ذكور  اناث
  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  30  6  15  3  15  3  مقبولة
  60  12  20  4  40  8  نوعا ما

  10  02  05  1  5  1  ضئيلة
  100  20  40  08  60  12  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):14(الجدول رقم 
  .ليها في العمل حسب السنتوزيع أفراد العينة حسب مدى توفر المعلومات والحصول ع

  
  

  
  

من مجيع املستويات والفئات العمرية أعطت إجابتها  %60بأن نسبة : ل اجلدول أعالهيتضح لنا من خال
ا متوسطة    .على مدى توفر املعلومات واحلصول عليها يف العمل على أ

أعطت إجابتها على توفر املعلومات واحلصول عليها باملتوسطة ) 35-30(متثل الفئة العمرية  %50ونسبة 
كانت إجابتها كذلك ) فما أكثر - 35(كانت للفئة العمرية اليت ترتاوح بني   %30، أما نسبة %35وبنسبة 

يف األخري اليت  %20، وتأيت نسبة %20ـ ـــباملتوسطة فيما خيص هاته املعلومات واحلصول عليها وذلك بنسبة تقدر ب
ا متوسطة  ) 30 – 25(متثل الفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارهم بني    .%15كذلك  وبنسبة وعربوا عنها على أ

ا هاته املهنة أو املؤسسة   .وهذا يدل على صعوبة احلصول على املعلومات والسرية اليت تتمتع 
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  السن     
  المواضيع 

  الموضوع  فاكثر35  35- 30  30- 25
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  30  6  20  4  10  2  00  0  كبيرة
  60  12  10  2  35  7  15  3  متوسطة
  10  2  00  0  5  1  5  1  ضعيفة

  100  20  30  6  50  10  20  4  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):15(الجدول رقم 
  .توزيع أفراد العينة حسب مدى توفر المعلومات والحصول عليها في العمل حسب المستوى التعليمي 

  

  

  
  

عربت عن مدى توفر  من مجيع املستويات العلمية %55بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
ا متوسطة   .املعلومات واحلصول عليها يف العمل بأ

من فئة العاملني يف املؤسسة املتحصلني على املاسرت وعربوا عن توفر املعلومات واحلصول  %55متثل نسبة 
ا متوسطة وبنسبة  وقد  فهي متثل الفئة املتحصلة على شهادة ليسانس %40، أما بالنسبة لنسبة %35عليه على أ

ا كبرية بنسبة  ويف  %20عربوا عن رأيهم فيما خيص العالقة املعلومات واحلصول عليها يف املؤسسة اإلعالمية على أ
ا ضئيلة  %5،أما بالنسبة إىل فئة الدكتوراه فهي تشمل %20نفس الوقت متوسطة وبنسبة  وكانت اإلجابة على أ

  .%5وبنسبة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مستوى     
  المواضيع 

  المجموع  وراهدكت  ماستر  ليسانس
  النسبة  تكرار   نسبة  تكرار   %نسبة   تكرار   %نسبة  تكرار

  35  07  00  0  15  3  20  4  كبيرة
  55  11  00  0  35  7  20  4  متوسطة
  10  2  05  1  5  1  20  0  ضعيفة

  100  20  05  1  55  11  40  8  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):16(الجدول رقم
  .د العينة حسب مدى توفر المعلومات والحصول عليها في العمل حسب الحالة االجتماعيةتوزيع أفرا

  
  
  

  
من مجيع الفئات احلالة االجتماعية يرونا مدى توفر املعلومات  60يتضح من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 

  .واحلصول عليها يف العمل متوسطة
وفئة العزب اليت تتمثل يف  35على املعلومات متوسطة بنسبة من فئة املتزوجني يرونا بأن احلصول  55ونسبة 

م بنسبة  40   . 25أجابت بأن احلصول على املعلومات وتوفرها يف املؤسسة اإلعالمية متوسط وكانت واجبا
  .   وهذا راجع إىل ندرة املعلومات وأمهيتها يف بعض األحيان مثل معلومات اليت ختص احلكومة

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  )ة(مطلق  )ة(ارمل  )ة(متزوج  )ة(اعزب
  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  30  06  00  0  00  0  15  3  15  3  كبيرة
  60  12  00  0  00  0  35  7  25  5  متوسطة
  10  02  5  1  00  0  5  1  00  0  ضعيفة

  100  20  5  1  00  0  55  11  40  8  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ): 17(م الجدول رق
  .مناخ االبتكار والتطوير في األداء حسب الجنس توفرتوزيع األفراد حسب 

 
  

  
  
من اجلنسني ذكور وإناث يرون بأن مناخ االبتكار  %65بأن نسبة : تضح لنا من خالل اجلدول أعالهي

  . والتطور يف األداء موجود يف إدارة املؤسسة
من فئة اإلناث املشكلني ألفراد العينة وكانت إجابتهم بنعم اجتاه توفر مناخ االبتكار  %60ومتثل نسبة 

أجابت حول توفر  %40، ونسبة الذكور اليت تقدر %35حنو اإلفراد العاملني بنسبة  والتطوير يف األداء يف اإلدارة
  .%30مناخ االبتكار والتطوير بنعم كذلك بنسبة تقدر بـ 

ا اإلدارة من أجل تقوية املؤسسة وتوفر مناخ العمل للعمال من أجل جودة  وهذا راجع إىل املهام اليت تقوم 
  . جيدة

  
  
  
  
  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  )ة(ذكور  إناث
  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  65  13  30  6  35  7  نعم
  30  06  10  2  20  4  إلى حد ما

  05  01  00  0  5  1  ال

  100  20  40  8  60  12  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  :)18(الجدول رقم
  .توزيع أفراد العينة حسب توفر مناخ االبتكار والتطوير في األداء حسب السن

  
  

  
  

من مجيع الفئات العمرية ترى توفر مناخ االبتكار وتطوير  %65بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
  .األداء املوجود وكانت إجابتهم بنعم

كانت سنة يرون بان توفر مناخ االبتكار والتطوير داخل املؤسسة موجود و ) 35-30(من فئة  50نسبة 
ا موجودة وكانت إجابتهم ) فأكثر-35(من الفئة العمرية       %30ونسبة  %35بنعم بنسبة  إجابتهم سنة يرو
  . 15سنة أجابوا على توفرها داخل املؤسسة اإلعالمية بنسبة ) 30-25(والفئة العمرية  %15بنسبة 

  .    هم والبلوغ مبؤسسة إىل جودة عاليةوهذا راجع إىل ما تقدمه املؤسسة إىل العمال من حتفيزات لتطوير أدائ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السن     
  المواضيع 

  المجموع  فأكثر- 35  )30-35(  )25-30(
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  65  13  15  3  35  7  15  3  نعم
  30  06  10  2  15  3  5  1  حد ما إلى

  05  01  05  1  00  0  00  0  ال
  100  20  30  6  50  10  20  4  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):19( الجدول رقم
  توزيع أفراد العينة حسب توفر مناخ االبتكار والتطوير في األداء حسب المستوى التعليمي 
  

  

  
  

من مجيع فئات املستوى التعليمي يرون أن توفري املناخ  %60أعاله أن نسبة  يتضح من خالل اجلدول
  .االبتكار والتطوير يف األداء موجود

من فئة  %40أما نسبة  %30من فئة املتحصلة على شاهدة ماسرت أجابت بنعم بنسبة  %55ونسبة  
كانت   %5أما نسبة املتحصلني على الدكتوراه هي  %35املتحصلة على شهادة ليسانس أجابوا كذلك بنعم بنسبة 

     . على إىل حد ما %5إجابتهم بـ 
  
.  

  
  
  
 
  
  
  
  
  

  مستوى     
  المواضيع 

  المجموع  دكتوراه  ماستر  ليسانس
  النسبة  تكرار   نسبة  تكرار   %نسبة   تكرار   %نسبة  تكرار

  65  13  00  00  30  06  35  7  نعم
  30  06  05  01  20  04  5  1  حد ما إلى

  05  01  00  00  05  01  00  0  ال
  100  20  05  01  55  11  40  8  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):20(الجدول رقم
  .حسب توفر مناخ االبتكار والتطوير في األداء حسب الحالة االجتماعية توزيع أفراد العينة       

   
  
  
  

من مجيع الفئات احلالة االجتماعية يرونا مدى توفر مناخ  %65يتضح من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 
ا متوفرة وأجابوا بنعم   .االبتكار والتطوير يف األداء بأ

وفئة العزب اليت  35ملتزوجني يرونا بأن مناخ االبتكار والتطوير يف األداء موجود بنسبة من فئة ا %55ونسبة 
م بنسبة  %40تتمثل يف  ا متوفرة يف املؤسسة اإلعالمية وكانت واجبا   . %25أجابت بأ

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  )ة(مطلق  )ة(ارمل  )ة(متزوج  )ة(اعزب
  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار   %نسبة  تكرار   %نسبة   تكرار   %نسبة  تكرار

  65  13  05  01  00  0  35  07  25  05  نعم
  30  06  00  00  00  0  15  03  15  03  حد ما إلى

  05  01  00  00  00  0  05  01  00  00  ال
  100  20  05  01  00  0  55  11  40  08  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):21(الجدول رقم
  :لجنستوزيع أفراد العينة حسب توفر متطلبات الوظيفية في تحسين العمل حسب ا

 
  

  
  

توفر متطلبات من اجلنسني ذكور وإناث يرون بأن  %85بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
  .موجود وأجابوا بنعم ة يف حتسني العملالوظيفي

من فئة اإلناث املشكلني ألفراد العينة وكانت إجابتهم اجيابية اجتاه مهام اإلدارة حنو اإلفراد  %60ومتثل نسبة 
أجابت حوهلا كذلك بنعم  %40، ونسبة الذكور اليت تقدر %50العاملني يف توفري املتطلبات الوظيفية بنسبة 

  . %35وبنسبة تقدر بـ 
وهذا راجع إىل قيام املؤسسة اجتاه العمال يف توفري املتطلبات الوظيفية من أجل تقوية املؤسسة ووضعها ضمن 

  .  أكرب املشاريع املتخذة للقرار
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  ذكور  إناث
  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  85  17  35  07  50  10  نعم
  15  03  05  01  10  02  ال

  100  20  40  08  60  12  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):22(الجدول رقم
  .العينة حسب توفر متطلبات الوظيفية في تحسين العمل حسب السن أفرادتوزيع 

  
  
  

طلبات من مجيع الفئات العمرية ترى بأن مدى توفر مت %85بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
  .الوظيفية يف حتسني العمل موجود وكانت اإلجابة جبيدة

سنة يرون بأن املتطلبات الوظيفية موجودة داخل املؤسسة وكانت إجابتهم بنعم بنسبة ) 35-30(من فئة  50نسبة 
ا موجودة وكانت إجابتهم بنسبة ) فأكثر-35(من الفئة العمرية  %30ونسبة  40% والفئة العمرية  %25سنة يرو

  .%20سنة أجابوا على توفرها داخل املؤسسة اإلعالمية بنسبة ) 25-30(
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  سنال     
  المواضيع 

  المجموع  فأكثر- 35  35- 30  30- 25
نسبة  تكرار

%  
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار

  85  17  25  05  40  08  20  04  نعم
  15  03  05  01  10  02  00  00  ال

  100  20  30  06  50  10  20  8  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):23(الجدول رقم
  :توزيع أفراد العينة حسب توفر متطلبات الوظيفة في تحسين العمل حسب المستوى التعليمي

  

  
من مجيع فئات املستوى التعليمي يرون أن املتطلبات الوظيفية  %85أعاله أن نسبة  يتضح من خالل اجلدول
  .موجودة من أجل حتسني العمل

من فئة  %40أما نسبة  %45املتحصلة على شاهدة ماسرت أجابت بنعم بنسبة  من فئة %55ونسبة  
كانت   %5أما نسبة املتحصلني على الدكتوراه هي  %35املتحصلة على شهادة ليسانس أجابوا كذلك بنعم بنسبة 

  .بنعم %5إجابتهم بـ 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  مستوى     
  المواضيع 

  المجموع  )ة(دكتوراه  ماستر  ليسانس
  النسبة  تكرار   نسبة  تكرار   %نسبة   تكرار   %نسبة  تكرار

  85  17  05  01  45  09  35  07  نعم
  15  03  00  00  10  02  5  01  ال

  100  20  05  01  55  11  40  08  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ): 24(الجدول رقم 
  .تحسين العمل حسب الحالة االجتماعية العينة حسب توفر متطلبات الوظيفية في أفراد

  
  

  
تعرب عن رضا مجيع الفئات من احلالة االجتماعية على العمل  %85يظهر من خالل اجلدول أعاله أن النسبة 

  .اليت تقوم به اإلدارة يف توفري املتطلبات الوظيفية يف حتسني العمل
من الفئة  %40سبة ، أما ن%45من فئة املتزوجني قد عربوا عن هاته املتطلبات بنعم وبنسبة  %55ونسبة 

فهي عربت بإجيابية  %5، ونسبة املطلقني فهي  %35فهي تعود إىل العزب وقد عربت هاته الفئة عنها بنعم بنسبة 
  . %5بنسبة 

وتعود هاته األسباب إىل توفر املتطلبات األساسية للوظيفة من أجل تطوير العمل واملؤسسة لتقدمي معلومات 
  .قيمة

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

حالة      
  إج

  المواضيع 

  المجموع  )ة(مطلق  )ة(ارمل  )ة(متزوج  )ة(اعزب
  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  85  17  05  01  00  0  45  09  35  07  نعم 
  15  03  00  00  00  0  10  02  05  01  ال

  100  20  05  01  00  0  55  11  40  08  المجموع 



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):25(الجدول رقم 
  .توزيع أفراد العينة حسب وجود وسائل تكنولوجية حديثة لتقليل من أعباء العمل حسب الجنسين

  
  

من اجلنسني ذكور وإناث يرون بأن املؤسسة حتتوي على  %95بأن نسبة : دول أعالهيتضح لنا من خالل اجل
  .وسائل تكنولوجية حديثة لتقليل من أعباء العمل

من فئة اإلناث املشكلني ألفراد العينة وكانت إجابتهم اجيابية اجتاه هاته الوسائل احلديثة  %60ومتثل نسبة 
أجابت حول الوسائل اليت تساعدهم يف معاجلة املعلومات بنسبة تقدر  %40، ونسبة الذكور اليت تقدر %55بنسبة 

  .%40بـ 
  .  وهذا راجع إىل قيام اإلدارة بتوفري الوسائل احلديثة لتقليل من أعبا العمل ولتوفري الوقت واجلهد للعمال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  ذكور  إناث
  نسبة  تكرار   %نسبة   تكرار   %نسبة  تكرار

  95  19  40  8  55  11  نعم
  5  1  00  0  5  1  ال

  100  20  40  8  60  12  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  )26(الجدول رقم
  .قل من أعباء العمل حسب السنتوزيع أفراد العينة حسب وجود وسائل تكنولوجية حديثة لتقل

  

  
من مجيع املستويات والفئات العمرية أعطت إجابتها  %95ن نسبة بأ: يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله

  .على أنه موجود يف املؤسسة اإلعالمية وسائل تكنولوجية حديثة
أعطت إجابتها على هاته الوسائل اليت تساعدهم يف أعباء العمل ) 35-30(متثل الفئة العمرية  %50ونسبة 

كانت إجابتها كذلك إجيابية ) فما أكثر -35(يت ترتاوح بني كانت للفئة العمرية ال  %30، أما نسبة %45بنسبة 
يف األخري اليت متثل الفئة العمرية اليت ترتاوح  %20، وتأيت نسبة %30اجتاه الوسائل احلديثة يف املؤسسة بنسبة

ا موجودة  وبنسبة ) 30 – 25(أعمارهم بني    .%20وعربوا عنها مجيعهم على أ
لوسائل تكنولوجية حديثة لتخفيف األعباء عن العاملني يف املؤسسة إلعطائهم وهذا يدل على توفري املؤسسة 

 .الوقت واجلهد املناسبني
    

  
  
 
  
  
  
  
  
  

  السن     
  المواضيع 

  المجموع  اكثر- 35  35- 30  35- 25
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  95  19  30  06  45  09  20  04  نعم 
  05  01  00  00  05  01  00  00  ال

  100  20  30  06  50  10  20  04  المجموع 



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):27(الجدول رقم 
  .توزيع أفراد العينة حسب وجود وسائل تكنولوجية حديثة لتقليل من أعباء العمل حسب المستوى التعليمي

  
  

من مجيع املستويات العلمية عربت عن توفر الوسائل  %95بأن نسبة : يظهر لنا من خالل اجلدول أعاله
  .احلديثة لتقليل من أعباء العمل موجودة يف املؤسسةالتكنولوجية 

من فئة العاملني يف املؤسسة املتحصلني على املاسرت وعربوا عن توفر هاته الوسائل وبنسبة  %55متثل نسبة 
فهي متثل الفئة املتحصلة على شهادة ليسانس وقد عربوا عن رأيهم فيما خيص  %40، أما بالنسبة لنسبة 50%

ا مفيدة بنسبة الوسائل احلدي ، أما بالنسبة إىل فئة الدكتوراه فهي %40ثة موجودة يف املؤسسة اإلعالمية على أ
ا متوفرة كذلك وبنسبة  %5تشمل    .%5وكانت اإلجابة على أ

تمع   .ويرجع هذا إىل علم اإلدارة بأن هاته الوسائل أكثر من ضرورية لنهوض باملؤسسة إىل قوة كبرية داخل ا
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مستوى    
  المواضيع 

  المجموع  دكتوراه  ماستر  ليسانس
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  95  19  05  01  50  10  40  08  نعم
  05  01  00  00  5  01  00  00  ال

  100  20  05  01  55  11  40  08  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):28(الجدول رقم
  .توزيع أفراد العينة حسب وجود وسائل تكنولوجية حديثة لتقلق من أعباء العمل حسب الحالة االجتماعية

  

  
  

تعرب عن رضا مجيع الفئات من احلالة االجتماعية على ما  %95يظهر من خالل اجلدول أعاله أن النسبة 
  .إلعالميةتوفره اإلدارة من املتطلبات والوسائل احلديثة لتحسني العمل داخل املؤسسة ا

من الفئة  %40، أما نسبة %50من فئة املتزوجني قد عربوا عن هاته الوسائل بنعم وبنسبة  %55ونسبة 
فهي عربت بإجيابية  %5، ونسبة املطلقني فهي  %40فهي تعود إىل العزب وقد عربت هاته الفئة عنها بنعم بنسبة 

  . %5بنسبة 
سية للوظيفة من أجل تطوير العمل واملؤسسة لتقدمي معلومات وتعود هاته األسباب إىل توفر املتطلبات األسا

  .قيمة وملساعدة العمال على كسب الوقت
  

  
  
  
 
  
  
  
  
  

  حالة إج     
  المواضيع 

  المجموع  )ة(مطلق  )ة(أرمل  )ة(متزوج  )ة(أعزب
  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  95  19  05  01  00  0  50  10  40  08  نعم
  05  01  00  00  00  0  05  1  00  00  ال

  100  20  05  01  00  0  55  11  40  08  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  )29(الجدول رقم

  توزيع أفراد العينة حسب رضا الفرد عن عمله حسب الجنس
  

  
  

م راضون  %75بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله  يف العملمن اجلنسني ذكور وإناث يرون بأ
  .وأجابوا بنعم

ابتهم اجيابية اجتاه الرضا يف الوظيفة بنسبة من فئة اإلناث املشكلني ألفراد العينة وكانت إج %60ومتثل نسبة 
  . %30أجابت حوهلا كذلك بنعم وبنسبة تقدر بـ  %40، ونسبة الذكور اليت تقدر 45%

  .  وهذا راجع إىل قيام املؤسسة بتلبية الرغبات اليت حيتاجها العامل وتساعده يف حتقيق أشياء شخصية وعملية
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  ذكور  أنثى
  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  75  15  30  6  45  09  نعم
  25  5  10  2  15  03  إلى حد ما

  00  00  00  0  00  00  ال
  100  20  40  8  60  12  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):30(الجدول رقم 
  اد العينة حسب الرضا الوظيفي للفرد العامل داخل المؤسسة حسب السنتوزيع أفر 

  
  

  
  

من مجيع املستويات والفئات العمرية أعطت إجابتها  %75بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
  .بنعم على الرضا الوظيفي داخل املؤسسة 

كانت   %30، أما نسبة %35كانت إجابتها اجيابية وبنسبة ) 35-30(متثل الفئة العمرية  %50ونسبة 
كانت إجابتها كذلك إجيابية فيما خيص الرضا الوظيفي على العمل ) فما أكثر -35(يت ترتاوح بني للفئة العمرية ال
) 30 – 25(يف األخري اليت متثل الفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارهم بني  %20، وتأيت نسبة 25واملؤسسة بنسبة

ا اجيابية إي بنسبة    .%15وعربوا عنها مجيعهم على أ
م سواء املادية أو املعنويةوهذا يدل على أن ا   .إلدارة تقدم الدعم الكايف للعمال وتغطي هلم احتياجا

  
 
 
  
  
  
  
  
  

  السن     
  المواضيع 

  المجموع  اكثر- 35  )30-35(  )25.30(
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  75  15  25  5  35  7  15  3  نعم
  10  5  5  1  15  3  5  1  نوعا ما

  00  0  00  0  0  0  00  0  ال
  100  20  30  6  50  10  20  4  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ) 31(الجدول 
  توزيع أفراد العينة حسب مدى الرضا الوظيفي للفرد حسب المستوى التعليمي

  

  
من مجيع املستويات العلمية عربت عن اجيابية الرضا  %75بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله

  .الوظيفي لديهم داخل املؤسسة
، أما %45من فئة العاملني يف املؤسسة املتحصلني على املاسرت وعربوا عنها بإجيابية وبنسبة  %55ثل نسبة مت

فهي متثل الفئة املتحصلة على شهادة ليسانس وقد عربوا عن رأيهم فيما خيص الرضا لديهم  %40بالنسبة لنسبة 
ا اجيابيةبنسبة فهي متثل فئة الدكتوراه وكانت اإلجابة  %5ونسبة ، 35على العمل داخل املؤسسة اإلعالمية على أ

ا اجيابية    .على أ
وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الرضا من طرف العمال على عدة أسباب وأمهها توفر الدخل املايل 

  .الكايف للعيش بكرامة
  

  
  
  
  
  

  
  

  مستوى     
  المواضيع 

  المجموع  دكتوراه  ماستر  ليسانس
  النسبة  تكرار   نسبة  تكرار   %نسبة   تكرار   %نسبة  تكرار

  75  15  00  0  45  8  35  7  ايجابية
  25  5  5  1  15  3  5  1  سلبية
  00  0  00  0  0  0  00  0  محايدة

  100  20  5  1  55  11  40  8  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  )32(الجدول رقم

  حسب الحالة االجتماعيةتوزيع أفراد العينة حسب الرضا الوظيفي على العمل 
  

  
تعرب عن رضا مجيع الفئات من احلالة االجتماعية على  %75يظهر من خالل اجلدول أعاله أن النسبة 

  .العمل
هود اليت تقوم به اإلدارة وأعطت ردة الفعل يف  %55ونسبة  من فئة املتزوجني قد عربت عن رضائها با

من الفئة فهي تعود إىل العزب وقد عربت هاته الفئة  %40أما نسبة  ،%40اإلجابة على السؤال باالجيابية وبنسبة 
  . %5فهي عربت سلبية عنها بنسبة  %5، ونسبة املطلق فهي  %35عنها باالجيابية بنسبة 

  
  
  
  
 
  
  

  
  
  
  

  حالة اج     
  المواضيع 

  المجموع  )ة(مطلق  )ة(ارمل  )ة(متزوج  )ة(اعزب
  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  75  15  00  0  00  0  40  8  35  7  ايجابية
  15  3  5  1  00  0  15  3  5  1  سلبية
  00  00  00  0  00  0  00  0  00  0  محايدة
  100  20  5  1  00  0  55  11  40  8  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  )33(الجدول رقم
  .توزيع أفراد العينة حسب الرضا عن قواعد الترقية في العمل حسب الجنس

  
  

  
  

م راضون على قواعد  %60بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله من اجلنسني ذكور وإناث يرون بأ
  .وجودة يف املؤسسةالرتقية امل

من فئة اإلناث املشكلني ألفراد العينة وكانت إجابتهم اجيابية اجتاه اإلدارة يف توفري قواعد  %60ومتثل نسبة 
ا موجودة %20أجابت حوهلا بنسبة تقدر بـ  %40، ونسبة الذكور اليت تقدر %40الرتقية بنسبة    .على أ

  .  رتقاء للعمال ووضع عنصر املنافسة من أجل تطوير العملوهذا راجع إىل قيام اإلدارة بتوفري فرص اال
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  ذكر  ثىأن
  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  60  12  20  4  40  8  ايجابية
  10  2  5  1  5  1  سلبية
  30  6  15  3  15  3  محايدة
  100  20  40  8  60  12  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):34(الجدول رقم
  .توزيع أفراد العينة حسب توفر قواعد الترقية في العمل حسب السن

  
  

  
من مجيع املستويات والفئات العمرية أعطت إجابتها  %60بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله

ا اجيابية    .على توفر قواعد الرتقية على أ
أعطت إجابتها على أن قواعد الرتقية موجودة يف املؤسسة وبنسبة ) 35-30(ئة العمرية متثل الف %50ونسبة 

كانت إجابتها كذلك إجيابية فيما ) فما أكثر - 35(كانت للفئة العمرية اليت ترتاوح بني   %30، أما نسبة 35%
 – 25(يت ترتاوح أعمارهم بني يف األخري اليت متثل الفئة العمرية ال %20، وتأيت نسبة 20خيص قواعد الرتقية بنسبة 

  .%10وعربوا عنها باحلياد بنسبة ) 30
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  السن     
  المواضيع 

  المجموع  اكثر- 35  )30-35(  )25.30(
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  60  12  20  4  35  7  5  1  ايجابية
  10  2  0  0  5  1  5  1  سلبية
  30  6  10  2  10  2  10  2  محايدة

  100  20  30  6  50  10  20  4  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ): 35(الجدول رقم 
  :توزيع أفراد العينة حسب توفر قواعد الترقية في العمل حسب المستوى التعليمي

 
  

  
  

من مجيع املستويات العلمية عربت عن وجود قواعد  %60بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
  .الرتقية يف العمل

العاملني يف املؤسسة املتحصلني على املاسرت وعربوا عن توفر قواعد الرتقية باإلجيابية  من فئة %55متثل نسبة 
فهي متثل الفئة املتحصلة على شهادة ليسانس وقد عربوا عن رأيهم فيما  %40، أما بالنسبة لنسبة %25وبنسبة 

ا اجيابية بنسبة  فهي متثل فئة الدكتوراه وكانت  %5ونسبة  35خيص سياسة اإلدارة يف توفري قواعد ترقية على أ
ا حمايدة    .اإلجابة على أ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مستوى     
  المواضيع 

  المجموع  دكتوراه  ماستر  ليسانس
  النسبة  ارتكر   نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  60  12  00  0  25  5  35  7  ايجابية
  10  2  00  0  10  2  00  0  سلبية
  30  6  5  1  20  4  5  1  محايدة

  100  20  5  1  55  11  40  8  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):36(الجدول رقم
  .توزيع أفراد العينة حسب مدى توفر قواعد الترقية في العمل حسب الحالة االجتماعية

  
  

  
من مجيع الفئات احلالة االجتماعية يرونا مدى توفر قواعد  %60يتضح من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 

  .رتقية يف العمل موجودةال
وفئة العزب  %35من فئة املتزوجني يرونا بأن قواعد الرتقية موجودة يف املؤسسة اإلعالمية بنسبة  %55ونسبة 
م بنسبة  %40اليت تتمثل يف  ا متوفر يف املؤسسة اإلعالمية وكانت واجبا   . %35أجابت بأ

  . نافسة من أجل التقدموهذا راجع إىل قيام املؤسسة بوضع عنصر التسابق وامل
  
  

    
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  )ة(مطلق  )ة(ارمل  )ة(متزوج  )ة(اعزب
  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  ةنسب  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  60  12  00  0  00  0  25  5  35  7  نعم
  10  2  00  0  00  0  10  2  00  0  إلى حد ما

  30  6  5  1  00  0  20  4  1  1  ال
  100  20  5  1  00  0  55  11  40  8  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  )37(الجدول رقم
  .توزيع أفراد العينة حسب الرضا على الحوافز والدورات التكوينية حسب الجنس

  
  

  
  
  

من اجلنسني ذكور وإناث يرون بأن املؤسسة تعمل على  %60بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
  .القيام بدورات تكوينية والنظام القائمة عليه

يف توفري الدورات  من فئة اإلناث املشكلني ألفراد العينة وكانت إجابتهم اجيابية اجتاه اإلدارة %60ومتثل نسبة 
ا موجودة وبطريقة  %20أجابوا حوهلا بنسبة تقدر بـ  %40، ونسبة الذكور اليت تقدر %40التكوينية بنسبة  على أ

  .منظمة
  .  وهذا راجع إىل قيام اإلدارة بتنظيم هاته الدورات التكوينية اليت تساعد املوظفون على حتسني األداء

  
  
  
 
  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  ذكر  أنثى
  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  60  12  20  4  40  8  نعم
  30  6  15  3  15  3  قليل
  10  2  5  1  5  1  ال

  100  20  40  8  60  12  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):38(الجدول رقم
  .فراد العينة حسب الرضا على الحوافز والدورات التكوينية حسب السنتوزيع أ

  
  

  
  

من مجيع املستويات والفئات العمرية أعطت إجابتها  %60بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
  .على توفر الدورات التكوينية املنظمة من طرف اإلدارة

 أعطت إجابتها على وجود الدورات التكوينية يف املؤسسة وبنسبة) 35-30(متثل الفئة العمرية  %50ونسبة 
كانت إجابتها كذلك إجيابية فيما ) فما أكثر - 35(كانت للفئة العمرية اليت ترتاوح بني   %30، أما نسبة 30%

يف األخري اليت متثل الفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارهم  %20، وتأيت نسبة 20خيص تنظيم الدورات التكوينية بنسبة 
  .%15وعربوا عنها بإجيابية بنسبة ) 30 – 25(بني 

    
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  السن     
  المواضيع 

  المجموع  اكثر- 35  )30-35(  )25.30(
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  60  12  15  3  30  6  15  3  نعم
  30  6  10  2  15  3  5  1  قليل
  10  2  5  1  5  1  00  0  ال

  100  20  30  6  50  10  20  4  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ): 39(الجدول رقم 
  :توزيع أفراد العينة حسب الرضا على الحوافز والدورات التكوينية المستوى التعليمي 

 

من مجيع املستويات العلمية عربت عن وجود دورات  %60بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
  .تكوينية يف العمل
ورات التكوينية من فئة العاملني يف املؤسسة املتحصلني على املاسرت وعربوا عن توفر هاته الد %55متثل نسبة 
فهي متثل الفئة املتحصلة على شهادة ليسانس وقد عربوا عن  %40، أما بالنسبة لنسبة %25باإلجيابية وبنسبة 

ا اجيابية بنسبة  فهي متثل فئة  %5ونسبة  35رأيهم فيما خيص سياسة اإلدارة يف توفري الدورات التكوينية على أ
ا حمايد   .ة الدكتوراه وكانت اإلجابة على أ

  .وهذا يدل على تكوين عماهلا وتطويرهم من خالل تعليمهم من أجل جودة املنتوج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مستوى     
  المواضيع 

  المجموع  دكتوراه  ماستر  ليسانس
  النسبة  تكرار   نسبة  تكرار   %نسبة   تكرار   %نسبة  تكرار

  60  12  00  0  25  5  35  7  نعم 
  30  6  00  1  10  4  5  1  قليل 

  10  2  5  0  20  2  00  0  ال
  100  20  5  1  55  11  40  8  المجموع 
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  ):40(الجدول رقم 
  .توزيع أفراد العينة حسب الرضا على الحوافز والدورات التكوينية حسب الحالة االجتماعية

  
ماعية يرونا بأن الدورات من مجيع الفئات احلالة االجت %60يتضح من خالل اجلدول أعاله أن نسبة 

  .التكوينية موجودة يف العمل
وفئة  %30من فئة املتزوجني يرونا بأن هاته الدورات موجودة يف املؤسسة اإلعالمية بنسبة  %55ونسبة 

م بنسبة  %40العزب اليت تتمثل يف  ا متوفرة يف املؤسسة اإلعالمية وكانت واجبا   . %30أجابت بأ
ؤسسة بعمل الدورات من أجل إجناح العمل على املستوى احمللي والوطين وتطوير وهذا راجع إىل قيام امل

  . إمكانيات العامل و إخراجه من دائرة العمل فقط حنو التعلم كذلك
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  )ة(مطلق  )ة(ارمل  )ة(متزوج  )ة(اعزب
  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار   نسبة  تكرار   %نسبة   تكرار   %نسبة  تكرار

  60  12  00  0  00  0  30  6  30  6  نعم
  30  6  00  0  00  0  20  4  10  2  قليل
  10  2  5  1  00  0  5  1  00  0  ال

  100  20  5  1  00  0  55  11  40  8  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  )41(الجدول رقم
  .توزيع أفراد العينة حسب وجود عدالة في توزيع الكفاءات والحوافز التشجيعية حسب الجنس

  
توزيع أفراد العينة حسب اجلنسني ذكور وإناث يرون بأن املؤسسة تعمل  %70بأن نسبة : ميثل اجلدول أعاله

  .الة يف توزيع الكفاءات واحلوافز التشجيعية بني العمال يف املؤسسة اإلعالميةعلى العد
أعلى نسبة من فئة اإلناث املشكلني ألفراد العينة وكانت إجابتهم اجيابية اجتاه تسيري يف  %60إذ مثلت نسبة 

 %25نسبة تقدر بـ أجابوا حوهلا بنعم ب %40، ونسبة الذكور اليت تقدر %45عدالة يف توزيع الكفاءات بنسبة 
ا موجودة   .على أ

  .  وهذا راجع إىل قيام اإلدارة بالعدالة من أجل املساواة بني العمال من أجل حتسني األداء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجنس     
  واضيع الم

  المجموع  ذكر  أنثى
  %نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  70  14  25  5  45  9  نعم
  20  4  10  2  10  2  متوسط

  10  2  5  1  5  1  ال
  100  20  40  8  60  12  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):42(الجدول رقم
  .توزيع أفراد العينة حسب الرضا على الحوافز والدورات التكوينية حسب السن

  

على توفر من مجيع املستويات والفئات العمرية أعطت إجابتها  %70بأن نسبة : ميثل لنا اجلدول أعاله
  .العدالة طرف اإلدارة يف توزيع الكفاءات واحلوافز التشجيعية

أعطت إجابتها على وجود العدالة يف املؤسسة يف توزيع احلوافز ) 35-30(متثل الفئة العمرية  %50ونسبة 
تها  كانت إجاب) فما أكثر -35(كانت للفئة العمرية اليت ترتاوح بني   %30، أما نسبة %40والكفاءات وبنسبة 

يف األخري اليت متثل الفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارهم  %20، وتأيت نسبة 20كذلك إجيابية فيما خيص اإلدارة بنسبة 
  .%10وعربوا عنها بإجيابية بنسبة ) 30 – 25(بني 

دارة وذلك راجع إىل أن فئة الشباب كبرية يف النشاط اليت تبحث على هاته احلوافز وتعطي هلا أمهية كبرية واإل
  .تعمل على تلبية رغبات العمال من خالل احلوافز الكفاءات املقدمة للعمال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السن     
  المواضيع 

  المجموع  أكثر- 35  )30-35(  )25.30(
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  70  14  20  4  40  8  10  2  نعم
  20  4  5  1  10  2  5  1  متوسط

  10  2  5  1  00  0  5  1  ال
  100  20  30  6  50  10  20  4  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ): 43(الجدول رقم 

  :توزيع أفراد العينة حسب الرضا على الحوافز والدورات التكوينية المستوى التعليمي 
 

من مجيع املستويات العلمية عربت عن وجود عدالة يف  %70بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
  .جيعيةتوزيع الكفاءات واحلوافز التش

من فئة العاملني يف املؤسسة املتحصلني على املاسرت وعربوا عن توفر هاته العدالة وأجابوا  %55متثل نسبة 
فهي متثل الفئة املتحصلة على شهادة ليسانس وقد عربوا عن رأيهم  %40، أما بالنسبة لنسبة %35بنعم وبنسبة 

ا فهي متثل فئة الدكتوراه وكانت  %5ونسبة  30اجيابية بنسبة  فيما خيص توفري الكفاءات واحلوافز التشجيعية على أ
ا اجيابية   .اإلجابة على أ

وهذا يدل على أن مجيع يرضى باجلوائز املقدمة من طرف اإلدارة فتلك احلوافز تعرب عن اجلهد املبذول من أجل 
  .العمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مستوى     
  المواضيع 

  المجموع  دكتوراه  ماستر  ليسانس
  النسبة  تكرار   نسبة  تكرار   %نسبة   تكرار   %نسبة  تكرار

  70  14  5  1  35  7  30  6  نعم
  20  4  00  0  15  3  5  1  متوسط

  10  2  00  0  5  1  5  1  ال
  100  20  5  1  55  11  40  8  المجموع
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  ):44(الجدول رقم 
  .والدورات التكوينية حسب الحالة االجتماعية توزيع أفراد العينة حسب الرضا على الحوافز

  
 %40من فئة املتزوجني الذين يرونا بأن هاته احملفزات موجودة يف املؤسسة اإلعالمية بنسبة  %55متثل نسبة 

م بنسبة  %40وجند يف اجلدول فئة العزب اليت تتمثل يف  ا متوفرة يف املؤسسة اإلعالمية وكانت واجبا أجابت بأ
30% .  

إىل أن األشخاص املتزوجون أكثر حاجة إىل هذه احملفزات والكفاءات نظرا المتالكهم أسرة بالتايل  وهذا راجع
  .وجب منح هذه الكفاءات من أجل إشباع احلاجات والالوزم األسرية

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  )ة(مطلق  )ة(ارمل  )ة(متزوج  )ة(أعزب
  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  60  14  00  0  00  0  40  8  30  6  نعم
  20  4  5  1  00  0  10  2  5  1  قليل
  10  2  00  0  00  0  5  1  5  1  ال

  100  20  5  1  00  0  55  11  40  8  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  )45(الجدول رقم
  .توزيع أفراد العينة حسب المشاركة في اتخاذ القرارات والحرية الرأي في العمل حسب الجنس

  
أن املؤسسة تعمل توزيع أفراد العينة حسب اجلنسني ذكور وإناث يرون ب %90بأن نسبة : ميثل اجلدول أعاله

  .على املشاركة يف إدماج عماهلا يف املشاركة يف اختاذ القرارات وحرية الرأي يف العمل داخل املؤسسة اإلعالمية
أعلى نسبة من فئة اإلناث املشكلني ألفراد العينة وكانت إجابتهم اجيابية اجتاه اإلدارة يف  %60إذ مثلت نسبة 

ا موجودة، ونسبة  %55ية الرأي أجابوا حوهلا بنعم بنسبة تقدر بـ مشاركة عماهلا يف اختاذ القرار وحر   %40على أ
  .من ذكور املشكلني ألفراد العينة أجابوا كذلك بنعم

وهذا راجع إىل قيام اإلدارة بإشراك العمال يف املشاركة يف اآلراء واحلرية يف الرأي من أجل إدماج العمال داخل 
  .  املؤسسة للعمل جبدية أكرب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  ذكر  أنثى
  %نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  90  18  35  7  55  11  نعم 
  5  1  5  1  00  0  متوسط 

  5  1  00  0  5  1  ال
  100  20  40  8  60  12  المجموع 



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):46(الجدول رقم
  .توزيع أفراد العينة حسب المشاركة في اتخاذ القرارات والحرية الرأي في العمل حسب السن

  

من مجيع املستويات والفئات العمرية أعطت إجابتها على توفر  %90بأن نسبة : ميثل لنا اجلدول أعاله
ا موجودة   .املشاركة يف اختاذ القرار وحرية الرأي بأ

  %30، أما نسبة %40ا على وجودها وبنسبة أعطت إجابته) 35-30(متثل الفئة العمرية  %50ونسبة 
كانت إجابتها كذلك إجيابية فيما خيص املشاركة يف القرار ) فما أكثر -35(كانت للفئة العمرية اليت ترتاوح بني 

 – 25(يف األخري اليت متثل الفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارهم بني  %20، وتأيت نسبة %20وحرية الرأي بنسبة 
  .%15نها بإجيابية بنسبة وعربوا ع) 30

م  وذلك راجع إىل أن فئة الشباب كبرية يف النشاط اليت تبحث على هاته املشاركة وتعطي هلا أمهية كبرية أل
  .يعلمون أن املسؤولية قادمة واإلدارة تعمل على تلبية رغبات العمال من خالل إدخاهلم يف املشاركة يف القرارات

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  السن     
  المواضيع 

  المجموع  أكثر- 35  )30-35(  )25.30(
  النسبة  تكرار   نسبة  تكرار   %نسبة   تكرار   %نسبة  تكرار

  90  18  20  6  45  9  15  3  نعم
  5  1  00  0  00  0  5  1  متوسط

  5  1  00  0  5  1  00  0  ال
  100  20  30  6  50  10  20  4  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ): 47(الجدول رقم 

  :ت والحرية الرأي في العمل حسب المستوى التعليميتوزيع أفراد العينة حسب المشاركة في اتخاذ القرارا 
 

  

  
  
  
  
  
  
  

من مجيع املستويات العلمية عربت عن وجود املشاركة يف  %90بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
  .اختاذ القرارات واحلرية الرأي

فر هاته املشاركة وأجابوا من فئة العاملني يف املؤسسة املتحصلني على املاسرت وعربوا عن تو  %55متثل نسبة 
فهي متثل الفئة املتحصلة على شهادة ليسانس وقد عربوا عن رأيهم  %40، أما بالنسبة لنسبة %50بنعم وبنسبة 

ا اجيابية بنسبة  ا اجيابية %5ونسبة  %40فيما فيها على أ   .فهي متثل فئة الدكتوراه وكانت اإلجابة على أ
  
  
  
  
  

  مستوى     
  المواضيع 

  المجموع  دكتوراه  ماستر  ليسانس
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  90  18  5  1  50  9  40  8  نعم
  5  1  00  0  5  1  00  0  متوسط

  5  1  00  0  00  1  00  0  ال
  100  20  5  1  55  11  40  8  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):48(الجدول رقم 

  .لعينة حسب المشاركة في اتخاذ القرارات والحرية الرأي في العمل حسب الحالة االجتماعيةتوزيع أفراد ا
  

من فئة املتزوجني الذين يرونا بأن املشاركة يف القرارات وحرية الرأي موجودة يف املؤسسة  %90متثل نسبة 
ا %40وجند يف اجلدول فئة العزب اليت تتمثل يف  %50اإلعالمية بنسبة  متوفرة يف املؤسسة اإلعالمية  أجابت بأ

م بنسبة    .أعطت إجابتها باملتوسطة  %5ونسبة املطلقني اليت تقدر بـ. %40وكانت واجبا
  .وهذا راجع إىل العمل اليت تقوم به اإلدارة ففي حتسني العمل و إدخال عنصر املرح على العمال

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  )ة(مطلق  )ة(ارمل  )ة(متزوج  )ة(اعزب
  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  90  18  00  0  00  0  50  10  40  8  نعم
  5  1  5  1  00  0  00  0  00  0  قليل
  5  1  00  0  00  0  5  1  00  0  ال

  100  20  5  1  00  0  55  11  40  8  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):49(الجدول رقم 
لرضا عن اإلحساس بالتقدير الذاتي من خالل إنجازات العمل حسب توزيع أفراد العينة حسب مدى ا

  .الجنسين
  

من اجلنسني ذكور وإناث يرون بأن املؤسسة تراعي  %90بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله

  .ظروف الرضا عن اإلحساس بتقدير للعمال من خالل إجنازات العمل
من فئة اإلناث املشكلني ألفراد العينة وكانت إجابتهم اجيابية اجتاه هذا الرضا بنسبة  %60ومتثل نسبة 

  .%35سبة تقدر بـ أجابت حول هذا الرضا  بن %40، ونسبة الذكور اليت تقدر 55%
وهذا راجع إىل قيام اإلدارة بتقدير العاملني داخل املؤسسة بالتقدير واالحرتام إحساس العامل على أنه مقدر 

  .  من خالل إجنازاته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجنس
  المواضيع

  المجموع  ذكور  إناث
  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  90  18  35  7  55  11  راضي
  10  2  5  1  5  1  غير راضي
  100  20  40  8  60  12  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  )50(الجدول رقم
  .توزيع أفراد العينة حسب الرضا عن اإلحساس بالتقدير الذاتي من خالل إنجازات العمل حسب السن

  
لفئات العمرية أعطت إجابتها من مجيع املستويات وا %90بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله

  .على أن الرضا الوظيفي موجود لدى العمال يف املؤسسة وبنسبة كبرية
أعطت إجابتها على هذا الرضا بالتقدير من خالل اإلجنازات ) 35-30(متثل الفئة العمرية  %50ونسبة 
كانت إجابتها اجيابية ) كثرفما أ -35(كانت للفئة العمرية اليت ترتاوح بني   %30، أما نسبة %45موجود بنسبة 

وعربوا ) 30 – 25(يف األخري اليت متثل الفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارهم بني  %20، وتأيت نسبة %25بنسبة 
ا موجودة  وبنسبة    .%20عنها مجيعهم على أ

منتوج  وهذا يدل على توفري لظروف اليت تساعد مجيع الفئات العمرية من أجل التطور ومن أجل احلصول على
 .جيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السن     
  المواضيع 

  المجموع  اكثر- 35  35- 30  35- 25
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  90  18  25  5  45  09  20  04  راضي
  10  2  5  1  05  01  00  00  غير راضي
  100  20  30  06  50  10  20  04  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):51(الجدول رقم 
  .توزيع أفراد العينة حسب الرضا عن اإلحساس بالتقدير الذاتي من خالل إنجازات حسب المستوى التعليمي

  
من مجيع املستويات العلمية عربت عن توفر الرضا عن  %90بأن نسبة : يظهر لنا من خالل اجلدول أعاله

  .اإلحساس بالتقدير الذايت يف املؤسسة
على شهادة املاسرت وعربوا عن توفر هذا الرضا  من فئة العاملني يف املؤسسة املتحصلني %55متثل نسبة 

فهي متثل الفئة املتحصلة على شهادة ليسانس وقد عربوا عن رأيهم فيما  %40، أما بالنسبة لنسبة %50وبنسبة 
، أما %35خيص الرضا عن اإلحساس بالتقدير الذايت يف املؤسسة اإلعالمية على أنه موجود وعربوا عنه بالرضا بنسبة 

ا متوفرة كذلك وبنسبة  %5إىل فئة الدكتوراه فهي تشمل بالنسبة    .%5وكانت اإلجابة على أ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مستوى    
  المواضيع 

  المجموع  دكتوراه   ماستر  ليسانس

  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار   %نسبة   تكرار   %نسبة  تكرار
  90  18  05  01  50  10  35  07  راضي

  10  2  00  00  5  01  00  1  غير راضي
  100  20  05  01  55  11  40  08  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):52(الجدول رقم
توزيع أفراد العينة حسب وجود الرضا عن اإلحساس بالتقدير الذاتي من خالل إنجازات حسب الحالة 

  .االجتماعية
  

احلالة االجتماعية على تعرب عن رضا مجيع الفئات من  %90يظهر من خالل اجلدول أعاله أن النسبة 

  .اإلحساس بتقدير الذايت من خالل إجنازات العمل داخل املؤسسة اإلعالمية
من الفئة فهي تعود  %40، أما نسبة %45من فئة املتزوجني قد عربوا عن هذا الرضا وبنسبة  %55ونسبة 

فهي عربت عنها بإجيابية بنسبة  %5، ونسبة املطلقني فهي  %40إىل العزب وقد عربت هاته الفئة عنها بنعم بنسبة 
5% .  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حالة إج     
  المواضيع 

  المجموع  )ة(قمطل  )ة(أرمل  )ة(متزوج  )ة(أعزب
  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  90  18  05  1  00  0  45  10  40  08  راضي
  10  2  00  0  00  0  10  2  00  00  غير راضي
  100  20  05  01  00  0  55  11  40  08  المجموع 



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):53(الجدول رقم 
  .توزيع أفراد العينة حسب وجود وسائل تكنولوجية حديثة لتقليل من أعباء العمل حسب الجنسين

  
من اجلنسني ذكور وإناث يرون بأن أعباء العمل مالئمة  %80بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله

  .للمجهود وساعات العمل
من فئة اإلناث املشكلني ألفراد العينة وكانت إجابتهم اجيابية اجتاه مالئمة أعباء العمل  %60ومتثل نسبة 

أجابت حول املالئمة بنسبة تقدر بـ  %40، ونسبة الذكور اليت تقدر %45وساعات العمل بنسبة للمجهود 
35%.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجنس
  المواضيع

  المجموع  ذكور  إناث

  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار
  80  16  35  7  45  9  نعم

  20  4  5  1  15  3  ال

  100  20  40  8  60  12  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  )54(الجدول رقم
  .توزيع أفراد العينة حسب وجود وسائل تكنولوجية حديثة لتقلقل من أعباء العمل حسب السن

  
من مجيع املستويات والفئات العمرية أعطت إجابتها  %80بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله

هود العمال    .جلميع الفئات العمرية وساعات العمل يف املؤسسة اإلعالميةعلى مالئمة أعباء العمل 
  %30، أما نسبة %40أعطت إجابتها عليها بنعم بنسبة ) 35-30(متثل الفئة العمرية  %50ونسبة 

كانت إجابتها كذلك إجيابية اجتاه الوسائل مالئمة أعباء العمل ) فما أكثر -35(كانت للفئة العمرية اليت ترتاوح بني 
يف األخري اليت متثل الفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارهم  %20، وتأيت نسبة %25د وساعات العمل بنسبة للمجهو 

  .%15وعربوا عنها مجيعهم على مالئمة وبنسبة ) 30 – 25(بني 
وهذا يدل على توفري املؤسسة لظروف العمل للحصول على منتوج جيد وتقوم مبساعدة عماهلا وتوفري مجيع 

 .مل أحسناملتطلبات لع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السن     
  المواضيع 

  المجموع  اكثر- 35  35- 30  35- 25
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  80  16  25  5  40  8  15  3  نعم
  20  4  5  1  10  2  5  1  ال

  100  20  30  06  50  10  20  04  المجموع 



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):55(الجدول رقم 
  .توزيع أفراد العينة حسب وجود وسائل تكنولوجية حديثة لتقليل من أعباء العمل حسب المستوى التعليمي

  
من مجيع املستويات العلمية عربت عن مدى مالئمة  %80بأن نسبة : يظهر لنا من خالل اجلدول أعاله

هود وساعات العمل يف املؤسسة   .أعباء العمل 

، أما %45وعربوا عنها بإجيابية وبنسبة من فئة العاملني يف املؤسسة املتحصلني على املاسرت  %55متثل نسبة 
ا مالئمة يف املؤسسة  %40بالنسبة لنسبة  فهي متثل الفئة املتحصلة على شهادة ليسانس وقد عربوا عن رأيهم على أ

ا مفيدة بنسبة    ، أما بالنسبة إىل فئة الدكتوراه فهي تشمل %35اإلعالمية على أ
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مستوى    
  المواضيع 

  المجموع  دكتوراه  ماستر  ليسانس
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  80  16  00  00  45  9  35  7  نعم
  20  4  5  1  10  2  5  1  ال

  100  20  05  01  55  11  40  08  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):56(الجدول رقم
  .أفراد العينة حسب وجود وسائل تكنولوجية حديثة لتقلق من أعباء العمل حسب الحالة االجتماعيةتوزيع 

  
من مجيع الفئات يف احلالة االجتماعية على مدى مالئمة  %80يظهر من خالل اجلدول أعاله أن النسبة 

  .أعباء للمجهود وساعات العمل للفرد داخل املؤسسة اإلعالمية
من الفئة فهي  %40، أما نسبة %40ضا بنعم وبنسبة من فئة املتزوجني قد عربوا عن هذا الر  %55ونسبة 

فهي عربت بإجيابية  %5، ونسبة املطلقني فهي  %35تعود إىل العزب وقد عربت هاته الفئة عنها بنعم بنسبة 
  . %5بنسبة 

هود وساعات العمل يف العمل   .وهذا راجع إىل رضا األفراد املتزوجني وغري املتزوجني على الرضا على ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  حالة إج     
  المواضيع 

  المجموع  )ة(مطلق  )ة(أرمل  )ة(متزوج  )ة(أعزب
  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  80  18  05  01  00  0  40  8  35  7  نعم
  20  4  00  00  00  0  15  3  5  1  ال

  100  20  05  01  00  0  55  11  40  08  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  )57(الجدول رقم
  .حسب الجنس توزيع أفراد العينة حسب الرضا على األجر الذي تتقاضاه في عملك

  
راضون عن األجر الذي يتقاضونه  ماجلنسني ذكور وإناث يرون بأ من %70بأن نسبة : ميثل اجلدول أعاله

  .يف املؤسسة اإلعالمية متوسط وعربوا عنه بـ نوعا ما
ـــ نوعا ماأعلى نسبة من فئة اإلناث املشكلني ألفراد العينة وكانت إجابتهم  %60إذ مثلت نسبة  ـــ ــ ــ اجتاه  بـ

من ذكور املشكلني ألفراد العينة أجابوا   %40، ونسبة %45بنسبة تقدر بـ  اجتاه األجر الذي يأخذونه من النقود
  .%25ب نوعا ما بنسبة كذلك 

بإعطاء أجور جيدة للعمال من أجل إرضاءهم وتوفريها هلهم من أجل تلبية وهذا راجع إىل قيام اإلدارة 
  .احلاجيات

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  ذكر  أنثى
  %نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  15  3  5  1  10  2  راضي
  70  14  25  5  45  9  نوعا ما

  15  3  10  2  5  1  غير راضي
  100  20  40  8  60  12  المجموع



 ........................................................................لثالفصل الثا
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  ):58(رقمالجدول 
  .حسب السن رضا األجر للعمال في المؤسسةتوزيع أفراد العينة حسب 

  
راضون نوعا ما من مجيع املستويات والفئات العمرية أعطت إجابتها  %70بأن نسبة : ميثل لنا اجلدول أعاله

  .عن األجر
  %30، أما نسبة %35وبنسبة  نوعا ماأعطت إجابتها على ) 35-30(متثل الفئة العمرية  %50ونسبة 

األجر الذي فيما خيص  متوسطةكانت إجابتها كذلك ) فما أكثر -35(ح بني كانت للفئة العمرية اليت ترتاو 
) 30 – 25(يف األخري اليت متثل الفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارهم بني  %20، وتأيت نسبة %20بنسبة  يأخذونه

  .%15بنسبة  بـ نوعا ما فيما خيص األجر املؤخوذوعربوا عنها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السن     
  المواضيع 

  المجموع  أكثر- 35  )30-35(  )25.30(
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  15  3  5  1  10  2  00  0  راضي
  70  14  20  4  35  7  15  3  نوعا ما

  15  3  5  1  5  1  5  1  غير راضي
  100  20  30  6  50  10  20  4  المجموع
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  ): 59(الجدول رقم 

  :حسب المستوى التعليميسب الرضا عن األجر المأخوذ من طرف العمال توزيع أفراد العينة ح 
 

األجر املأخوذ من مجيع املستويات العلمية عربت عن  %70بأن نسبة : يتضح لنا من خالل اجلدول أعاله
  .متوسط

ـ توفر هاته املشاركة وأجابوا ب من فئة العاملني يف املؤسسة املتحصلني على املاسرت وعربوا عن %55متثل نسبة 
وا عن رأيهم فهي متثل الفئة املتحصلة على شهادة ليسانس وقد عرب  %40، أما بالنسبة لنسبة %50وبنسبة  انوعا م

ا اجيابية %5ونسبة  %25بنسبة  متوسط فقط فيما فيها على أنه  فهي متثل فئة الدكتوراه وكانت اإلجابة على أ
  .%5وعربوا عن رضائهم فيما خيص األجر وبنسبة 

مجيع املستويات التعليمة اليت تعمل يف املؤسسة جتين املال الكايف الذي يليب احلاجات  وهذا راجع إىل أن
  .املطلوبة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مستوى     
  المواضيع 

  المجموع  دكتوراه  ماستر  ليسانس
  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  15  3  5  1  50  00  10  2  راضي 
  70  14  00  0  5  9  25  5  نوعا ما 

  15  3  00  0  00  2  5  1  غير راضي
  100  20  5  1  55  11  40  8  المجموع 
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  ):60(الجدول رقم 
  .توزيع أفراد العينة حسب المشاركة في اتخاذ القرارات والحرية الرأي في العمل حسب الحالة االجتماعية

  
بنسبة متوسط يف املؤسسة اإلعالمية  األجر الذي تقدمهين يرونا بأن فئة املتزوجني الذ من %55متثل نسبة 

ا  %40وجند يف اجلدول فئة العزب اليت تتمثل يف  40% ونسبة ، %30بنسبة  راضية نوعا ما عن األجرأجابت بأ
  .بالغري راضية عن األجرأعطت  %5املطلقني اليت تقدر بـ

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  الجنس     
  المواضيع 

  المجموع  )ة(مطلق  )ة(لأرم  )ة(متزوج  )ة(أعزب
  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  نسبة  تكرار  %نسبة   تكرار  %نسبة  تكرار

  15  3  00  0  00  0  5  1  10  2  راضي
  70  14  00  0  00  0  40  8  30  6  نوعا ما

  15  3  5  1  00  0  10  2  00  0  غير راضي
  100  20  5  1  00  0  55  11  40  8  المجموع
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  :نتائج الدراسة
  :تعلقة بالفرضية األول التي تقول النتائج الم

اإلجناز ، أو حتصيل ، تقدير العمل نفسه، املسؤولية ، التقدم و ( إدا كانت نظرة الفرد للعوامل الدافعية  -
 .إجيابية  سيشعر بالرضي الوظيفي)  الرتقية 

 .توجد عالقة داللة إحصائية بني رضا القائمني باالتصال والعوامل الدافعية -

تائج املتحصل عليها استخالصنا أن املؤسسة اإلعالمية إلذاعة قاملة اجلهوية تعمل جاهدتنا على بناء على الن -
وهذا من خالل إعطاء فرص للصحفيني العاملني  عمل ال ظروف مادية ومعنوية املالئمة مع طبيعةتوفري 

م يف خمتلف املواقف حيث تساهم يف تعزيز وحتقيق  الرضا الوظيفي للقائم باإلذاعة بإعطاء رأيهم واقرتاحا
مل وموضوعي يتسم بالدقة واحلداثة وهذا ما يثبت صحة الفرضية بأن باالتصال وهذا من أجل إعالم كا

 .العوامل الدافعية هلا دور كبري يف حتقيق الرضا وحتسني األداء

  :التي تقول  الثانيةالنتائج المتعلقة بالفرضية 
ا ،اإلشراف الفين، األجر، عالقات الشخصيةّ، س(إذا كانت نظرة الفرد للعوامل الوقائية  - ياسة الشركة وإدارا

 .سلبية سيشعر بعدم الرضا الوظيفي) املشرف، ظروف العمل 

 .توجد عالقة داللة إحصائية بني رضا القائمني باالتصال والعوامل الوقائية -

 اإلعالمية إلذاعة قاملة اجلهويةاملؤسسة  القائم باالتصال يف بناء على النتائج املتحصل عليها استخالصنا أن -
أن أغلبية العمال راضيني عن عملهم وعن ظروف العمل املوجودة داخل املؤسسة وهذا راجع إىل وضوح 
سياسة املؤسسة وحسن تسيري اإلدارة وتقسيم املهام من طرف الرؤساء بشكل عادل، هذا ما خيلق روح 

 .بينهم االنتماء بني القائمني باالتصال وخلق عالقات فيما
 .وهذا يثبت صحة النظرية هلرزبرج
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  : التوصيات واإلقترحات
االهتمام الدائم واملستمر على إنسانية العالقة بني اإلدارة والقائمني باالتصال واحلرص على تأمني جو مهين سليم  -

 .عرب قنوات فاعلة متكن اجلانبني من التواصل وحل كل اإلشكاالت اليت ميكن أن تعيق العمل

ضع أسس واضحة لطبيعة التدرج الوظيفي القائم على الكفاية ووضع قواعد واضحة لطبيعة الكفاءات املادية اليت و  -
تسمح بالتدرج املرن واحلصول على مكاسب أكرب يف حالة تقدمي جهد مضاعف ونوعي فمن شأن ذلك أن يساهم 

 .يفييف احلرص على ارتباط املؤسسة واحلرص على جناحها وحتقيق الرضا الوظ

مراعاة وجهات نظر العاملني ومواقفهم بشأن ما يرونه مناسبا من ناحية أسباب املسامهة يف تكوين عوامل الرضا  -
 .الوظيفي لديهم

م املهنية عن طريق دورات تدربيه باخلارج - م وقدرا  .منح الصحفيني فرص تطوير مهارا

العمل حبيث جيعل املوظف يشعر بالراحة مع الفريق على اإلدارة أن تقوم بإعطاء املوظف احلرية يف اختيار فريق  -
 .الذي ينظم إليه ألنه سيؤدي عمله بشكل أفضل

توفري كل الظروف املالئمة للعمل من مكان وأدوات باإلضافة إىل توفري كل الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت  -
 .تساعد على تقدمي عمل صحفي ناجح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  

  ة عامـــــــةخــــاتمــ
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  :خاتمة
من خالل دراستنا هلذا املوضوع استخلصنا أنه يوجد اختالف يف حتديد مفهوم شامل وموحد لرضا الوظيفي 
وكذا اختالف العوامل املؤثرة عليه وهو حبد ذاته ظاهرة سلوكية نفسية وفكرية وهو خيتلف من شخص إىل أخر ومن 

ىل أخر لذا على املؤسسات اإلعالمية أن تعمل جاهدة على معاجلة العوامل املؤثرة يف درجة قطاع إىل أخر ومن جمال إ
رضا القائمني باالتصال عن عملهم والتفكري يف حلول جادة ومنطقية لرفع وحتقيق مستوى الرضا الوظيفي للقائمني 

ة بني العمل واحلياة اخلاصة لصحفيني باالتصال يف هذا القطاع وهذا يتحقق بتحقيق العدل يف توزيع املهام واملوازن
ووضع معايري قياس األداء للمؤسسات الصحفية خاصة وأن قطاع القطاع اإلعالمي من أهم القطاعات احلديثة يف 
العامل ملا له من دور أساسي يف تنمية املوارد البشرية لتوفري القيادة الدميقراطية هلا دور كبري يف حتقيق الرضا وحتسني 

لق فعالية يف املؤسسة مما خيلق روح التعاون واملسؤولية بني القائمني باالتصال فيما بينهم وبني اإلدارة حيث األداء وخ
جيعلهم فريق واحد لديهم الشعور باالنتماء لتحقيق األهداف املتمثلة يف إعالم كامل وموضوعي خاصة وأن املؤسسة 

للقائم باالتصال من خالل ما تقدمه من دعم وجتهيز لألرضية اإلعالمية هي املساهم األول يف الرضا العام بالقائم 
  .املالئمة اليت تبعث على إبداعه وتطويره ملستوى املؤسسة اإلعالمية

ويف األخري بقي أن نشري أن العالقات اإلنسانية واالجتماعية يف حميط العمل هي أحد حمددات الرضا الوظيفي 
ره باالنتماء والرضا داخل املؤسسة وخارجها لذا جيب االهتمام حباجات املهمة يف حياة الفرد فهذه العالقات تشع

  .ورغبات القائم باالتصال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قائمة المصـــــادر والمراجـــــــع
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  :المحور األول
  :البيانات الشخصية

  أنثى                               ذكر                   :                    الجنس -1
 ) 30-  25(من      :   السن -2

  )أكثر– 30(من                                )      35-30(من                               
 متزوج                                  أعزب               :     الحالة االجتماعية  -3

  مطلق    أرمل                                                                                       
 ماستر                                   ليسانس                 :  المستوى التعليمي -4

  دكتوراه                      

  :العوامل الدافعية: المحور الثاني
 إيـــجابـي                          رة في توزيع ومراقبة المهامما مدى مصدقيه اإلدا -5

  
  سلبي                                                 محايد                            

 
 ما مدى حسن سير العالقات مع رؤساء العمل                                جيدة -6

  
  متوسط                                                ضعيفة                          

 
 ما مدى جدية عالقتك مع الزمالء                                             مقبولة  -7

  
  نوعا ما                                                ضئيلة                            

                                   
 ما مدى توفر المعلومات وسهولة الحصول عليها في العمل                   كبيرة -8

                         



 ........................................................................المالحق

122 
 

  متوسطة                                               ضئيلة                           
                   

 واألداء                                         نعم هل يتوفر مناخ االبتكار والتطوير -9

  إلى حد ما                                                   ال                                      
                      

 ال                                     نعم                        :هل تتوفر المتطلبات الوظيفية في تحسين العمل - 10
  
 

 نعم                     ال:  هل توجد وسائل تكنولوجية حديثة لتقليل من أعباء العمل - 11

 الوقائية: المحور الثالث
 نعم                       ال                                    هل أنت راضي عن عملك - 12

  
  إلى حد ما                                                       

 
 نعم                 إلى حد ما                 :                 هل أنت راضي عن قواعد الترقية في العمل - 13

  ال                                                                  
 

 نعم                     قليل:            نيةي عن الحوافز والدورات التكويهل أنت راض - 14

  ال                                                                                 
  

 نعم :                     هل توجد عدالة في توزيع الكفاءات والحوافز التشجيعية - 15

  متوسط                                            ال                                                
 نعم     :               هل تشارك في اتخاذ القرارات وهل لك حرية الرأي في عملك - 16



 ........................................................................المالحق

123 
 

  ال                نوعا ما                                            
 :                    ات العملما مدى رضائك عن اإلحساس بتقدير الذاتي من خالل إنجاز  - 17

  راضي                                   غير راضي                                                 
 ما مدى مالئمة أعباء العمل لمجهودك وساعات عملك - 18

  غير مالئمة         مالئمة                                                                         
 راضي:                    هل أنت راضي عن األجر الذي تتقضاه في عملك - 19

  نوعا ما                                   غير راضي                                
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ـــلملح   02: ق رقمــــ
 
 

 
  

  
  

 لتوزيع أفراد العينة حسب الجنسالتمثيل البياني 
 

 
  
  

 فئة العمرانيةالعينة حسب ال التمثيل البياني لتوزيع أفراد
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  مستوى التعليميالعينة حسب ال التمثيل البياني لتوزيع أفراد
  
  
 

 
 

 حالة االجتماعيةالعينة حسب ال التمثيل البياني لتوزيع أفراد
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