تخصص إلادارة والقيادة
برنامج الدراسات العميا المشترك بين
أكاديمية اإلدارة والسياسة لمدراسات العميا وجامعة األقصى

األامنط انقٍطدٌت انسطئذة يف املؤسسطث اإلعالمٍت وعالقتهط بطنرضط انىظٍفً
" شبكت األقصى اإلعالمٍت امنىرجط "

إعـداد الباحث

بَاء الديً سعيد املدٍوٌ
إشراف

د .حمند إبراٍيه املدٍوٌ

دراسة مقدمة الس تكامل احلوصلل ل ى درةة اامجست ت ر ي ختوصص "االدار والقيجد "
ي أاكدميية االدار والت يجسة لدلراسجت العليج
6341ه 5162 /م
غــــــزة – فمسطين
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آوةىقرآنوة

آٌت قرآنٍت

[ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ]
(البقرة )143 :

(اللهُم من و ِل ِمن أم ِر أم ِت َيئج فرِفق بِ ِ م ،فجرِفق ِبه ،ومن و ِل
ِمن أم ِر أم ِت َيئج فشق لل ِيم ،فجَ ُقق لليه)
" َرَواهُ ُمسمِ ٌم"

أ
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اإلهـــــداء

اإلهـــــذاء
إلى مف أكصانا بيـ رب الككف جؿ في يعاله ،فقاؿ[ :واخػض هلام جناح ِّ
الذل من الرمحة ،وقل

رب ارمحهام كام ربواين صغريا]
ِّ

 ...إلى روح أبي الحبيب ..الذم زرع فينا الفى ً
ضيمة منذ نشأىتًنا ،كعممنا الرجكلة كالبذؿ كالعطاء ..رحمو
اهلل.
كبرىا أسير
 ...إلى روح أمي الغالية ..مصدر تكفيقي في ىذه الحياة ،حتى بعد مكتيا ،كالتي برضاىا ِّ
كتيفتٌح لي المغاليؽ ..رحميا اهلل.

إلى شريكة حياتي كسكف ركحي ،زوجتي الغالية ،التي شاركتني مشكار حياتي كتحممت معي الكثير.
إلى أممي المتجدد في الحياة ،زىرات حياتي " راما " ك " مريم " كصغيرنا الغالي " بكر".
إلى اخوتي واخواتي األعزاء الذيف دكما يشارككنني أفراحي كآالمي.
إلى أىل غزة األقكياء الصابريف ،كأرضيا الطيبة ،التي عجز االحتالؿ كالعالـ الظالـ عف إخضاعيا
 ...فبقيت شامخة.
سيم وقفاً هلل تعالى ،عمى أرض فمسطيف ...ىك ىىيبكا أركاحيـ ،فاستشيدكا ...ىك ىىيبكا
إلى الذين ن َذ ُروا أنفُ َ
فس ًجنكا ...ىك ىىيبكا جراحاتيـ ،فنزفكا كأعيقكا ...ىك ىىيبكا حياتيـ كراحتيـ ،كال زالكا يقاتمكف.
أعمارىـ ،ي
إلى كل ىؤالء أىدي ىذا الجيد المتواضع ...وفاء وتقدي ارً

الباحث
بياء الدين سعيد المدىون

ب
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ذكرىوتقدور

شكر وتقذٌر

أعان َو َوفَّق..
أي شيء...
َ
ُ
الشكر هلل الذي َ
قبل ّ
الحمد و ُ

[رب اوزعني ان اشكر ىعمتك التي اىعمت عيل وعىل والدي وان اعمل صاحلا ترضاه وأدخلني
برمحتك يف عبادك الصاحلني]
دائما كممات الشكر عف
ُّ
اد لحظة ...وانتمى لِمن َ
اعى ِوَد َ
الحر َمن ر َ
أفادهُ لَفظة ...لذلؾ تعجز ن
و
سطكر قميمة.
إيفاء أىؿ الفضؿ حقيـ ،خاصة إذا اختيًزلىت في
يطيب لي في ىذا المقاـ اف أتقدـ بجزيؿ شكرم كامتناني إلى كؿ مف ساىـ في مساعدتي في
ىذه الرسالة ،كقد قاؿ حبيبنا محمد "صمى اهلل عميو كسمـ"" :مف ال يشكر الناس ،ال يشكر اهلل".
كأبدأ بالشكر ،بؿ كالحب ،إلى أخي الحبيب كرفيؽ دربي الدكتكر /محمد إبراىيـ المدىكف
"رئيس مجمس إدارة أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا" الذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة،
كقدـ لي االرشاد كالتكجيو أثناء اعدادم ليا ،كالذم كاف أيضان لو الفضؿ في كضع الحجر األكؿ

لتأسيس األكاديمية ،ىذا الصرح العممي المميز ،فمو مني كؿ الشكر التقدير ،كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ
إلى األخكيف الفاضميف الدكتكر /فارس أبك معمر ،كالدكتكر /نبيؿ الطيراكم ،لتفضميما بقبكؿ مناقشة

جيدا ككقتنا كتفضمكا بتحكيـ
الرسالة كالحكـ عمييا ،كأشكر كذلؾ اخكتي األساتذة الكراـ الذيف بذلكؿ ن
االستبانة الخاصة بالرسالة ،كبالطبع ال أنسى ىنا أف اشكر اخان كصديقان عزي انز أعانني كبذؿ جيدان
خاصان معي ،أثناء إعدادم الدراسة ،أخي الحبيب الدكتكر /سيؼ عكدة ،كالشكر مكصكؿ إلى شبكة

األقصى اإلعالمية كرئيس مجمس إدارتيا األخ الدكتكر /صالح البردكيؿ ،كمديرىا العاـ ،ـ .محمد ثريا،
كجميع مدرائيا كالعامميف فييا ،الذيف تعاكنكا معي كسيمكا ميمتي ،كالشكر مكصكؿ إلى مدقؽ الرسالة

لغكيان الدكتكر /خميؿ عبد الفتاح حماد.

كفي الختاـ شكر ككفاء خاص ،إلى زكجتي الغالية التي قدمت ما تستطيع مف اجؿ راحتي

كتسييؿ دراستي ،كالى كؿ مف أعانني في إخراج ىذه الدراسة ،كلـ يتسع المجاؿ لذكرىـ.
كاهلل كلي التكفيؽ

الباحث
بياء الدين سعيد المدىون
ج
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ملخصىالدرادة

مهخص انذراست
"األنماط القيادية السائدة في المؤسسات اإلعالمية وعالقتيا بالرضا الوظيفي_ شبكة ألقص
اإلعالمية نموذجا"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى األنماط القيادية السائدة في شبكة األقصى اإلعالمية،

كمستكل الرضا الكظيفي لدل العامميف فييا ،كالعالقة بينيما ،مف كجو نظر العامميف في الشبكة،
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ،لتناسبو مع مكضكع الدراسة ،كذلؾ مف خالؿ كصؼ

كتحميؿ األنماط القيادية السائدة في شبكة األقصى اإلعالمية كالرضا الكظيفي ،كالعالقة بينيما استنادان

آلراء العامميف ،كقد تمثؿ مجتمع الدراسة في جميع العامميف في شبكة األقصى اإلعالمية بفركعيا

األربعة (الفضائية ،اإلذاعة ،المرئية ،ككالة شياب) كالمككف مف ( )380مكظفان في مختمؼ مستكياتيـ
اإلدارية ،كقد تـ تحديد العينة باستخداـ أسمكب المسح الشامؿ حيث تـ تكزيع االستبانة عمى جميع أفراد
مجتمع الدراسة ،كتـ استرداد ( )300استبانة ،أم ما نسبتو .%79
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد استبانة تككنت مف ثالثة أقساـ( ،المعمكمات الشخصية

كالكظيفية _ األنماط القيادية السائدة _ الرضا الكظيفي) .كقد أظيرت نتائج الدراسة أف النمط

الديمقراطي ىك النمط السائد في شبكة األقصى اإلعالمية بدرجة  ،%78.46كأف النمط األكتكقراطي
غير متبع في الشبكة ،أما النمط الترسمي فمـ يثبت اتباعو مف قبؿ المسؤكليف أك نفي اتباعو بشكؿ

قاطع .كتبيف عدـ كجكد تأثير جكىرم الختالؼ فركع الشبكة عمى آراء العامميف الخاصة باألنماط

القيادية التي يتصؼ بيا مسؤكلكىـ ،كأظيرت النتائج أف النمط الديمقراطي ىك السائد في كؿ مف

المستكيات اإلشرافية األربعة ،كفيما يتعمؽ بالرضا الكظيفي لمعامميف فقد أظيرت النتائج أف العامميف في
الشبكة ككؿ راضكف بنسبة  %75.65كىذه نسبة جيدة ،بينما لـ يكف ىناؾ تأثير جكىرم الختالؼ

فركع الشبكة عمى الرضا الكظيفي لمعامميف .كأظيرت النتائج أف ىناؾ عالقة ارتباط طردية قكية بيف

النمط الديمقراطي كالرضا الكظيفي ،بينما العالقة طردية ضعيفة بيف النمط الترسمي كالرضا الكظيفي،

كلـ يثبت أف ىناؾ عالقة بيف الرضا الكظيفي كالنمط األكتكقراطي في شبكة األقصى اإلعالمية ككحدة
كاحدة .كفي ظؿ ىذه النتائج ،فقد أكصت الدراسة بعدة تكصيات أىميا:

د
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ملخصىالدرادة

-

العمؿ عمى تعزيز ممارسة النمط الديمقراطي في شبكة األقصى اإلعالمية ،بما يتكافؽ مع

-

العمؿ عمى معالجة صفات النمط الترسمي كاألكتكقراطي السمبية التي تبيف كجكد بعضيا لدل

-

الحرص عمى إعطاء المكظفيف ترقياتيـ في مكعدىا كعدـ تأخيرىا ،ككذلؾ رفع مستكيات

خصائص العامميف في المجاؿ اإلعالمي.
المسؤكليف في الشبكة.

الركاتب في الشبكة ،بما يتناسب مع المكارد كاإلمكانات المكجكدة.

 الحرص عمى إجراء عممية قياس رضا المكظفيف في الشبكة بشكؿ دكرم ،باستخداـ األساليبالعممية في قياس الرضا.

ه
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Abstract

Abstract
“Common Leadership styles in media institutions and it’s relation with Job
satisfaction, Al-Aqsa Media Network as a model.”
This study aims to identify the leadership styles in Al-Aqsa Media
Network, its staff satisfaction level and the relationship between these two
aspects as perceived by the Network staff. The study adopted the descriptive
analytical approach as it fits the topic of the study by describing and analyzing
Al-Aqsa Media Network common leadership styles, staff satisfaction and the
relationship between according to the staff. The study population include all
380 staff working at Al-Aqsa Media Network of different administrative ranks
within its four branches: Al-Aqsa satellite channel, Al-Aqsa Voice (radio
station), Al-Aqsa local channel, and Shehab News Agency. The sample was
determined by using comprehensive survey where 300 staff out of the total
population (79%) responded.
To achieve the objectives of the study, a questionnaire consisted of
three sections was designed, (personal and job information, the nature of
common leadership styles and job satisfaction). The study reveals that the
democratic style is the predominant one in Al-Aqsa Media Network with
78.46%. The study reflects that the autocratic style is not followed in Al-Aqsa
Media Networkand the Laissez-Faire style, it was not absolutely approved if
it is used or not by the network managers. It was noticed that there was no
substantial effects for the various branches of the Network on staff responses
regarding their managers’ leadership styles. The findings show that
democratic style is predominant in all four supervisory levels. As for staff job
satisfaction, the findings revile that staff are generally satisfied with 75.65%,
which is a good percentage; meanwhile there was no significant impact
because of the different network branches on staff job satisfaction. Moreover,
the findings reveal that there is a strong direct relation between using
democratic style and job satisfaction and a weak direct relation between
Laissez-Faire style and job satisfaction. The study did not prove that there is
relation between job satisfaction and autocratic style at Al-Aqsa Media
Network.
و
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Abstract

The study has reached a number of recommendations:
- There is a need for enhancing the practice of democratic style at AlAqsa Media Network in accordance with the characteristics of those
who work in the media field.
- Handle some negative features of both Laissez-Faire style and
autocratic style as they were proved existing network managers’ style.
- Staff should be promoted once they are eligible and salaries should be
increased according to the available resources and capabilities.
- It is recommended to measure the network staff satisfaction regularly by
using scientific measurement methods.
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مقدمة الدراسة:
يعتبر مكضكع القيادة مف المكاضيع بالغة األىمية في عمـ اإلدارة ،كتزداد أىميتو عند تطبيقو
في المؤسسات بشكؿ عاـ كاإلعالمية بشكؿ خاص ،حيث إف العامميف باستمرار يتطمعكف إلى قائد

يتفيـ مشكالتيـ كيحفزىـ كيحقؽ رضاىـ الكظيفي ،فالقيادة تشكؿ مصدر تأثير كالياـ أساسي في

المؤسسة أك الجماعة ،كتعتبر مف أىـ األدكار الفاعمة كالمحركة لممرؤكسيف كتكجيييـ نحك األىداؼ
المراد تحقيقيا في المؤسسة.
كيرل (كنعاف" )111 :1995 ،أف القيادية ىي جكىر العممية اإلدارية كقمبيا النابض ،كأنيا

مفتاح اإلدارة ،كاف أىمية مكانتيا كدكرىا ،نابع مف ككنيا تقكـ بدكر أساسي يسرم في كؿ جكانب

العممية اإلدارية ،فتجعؿ اإلدارة أكثر ديناميكية كفاعمية ،كتعمؿ كأداة محركة ليا لتحقيؽ أىدافيا"

كيرل الباحث أف مؤسساتنا في أغمبيا بحاجة لمدراء قادة يجيدكف فيـ كظائؼ اإلدارة ،كفي

الكقت ذاتو يتسمكف بصفات القيادة كفي مقدمتيا االنصيار مع المرؤكسيف كحسف التكاصؿ معيـ
الفعالة بيف القائد كمرؤكسيو ىي مف العكامؿ الميمة
كتبادؿ العالقات اإلنسانية ،فإف عممية التكاصؿ ٌ
كالحاسمة لتحقيؽ الرضا كالنجاح في المؤسسة.
كحسب رأم (زايد )16 :2006 ،مف الظكاىر الشائعة في كثير مف منظمات العمؿ ،تذمر

بعض المكظفيف كقمقيـ مف أسمكب تعامؿ مديرىـ معيـ ،كعجز ىؤالء المكظفيف عف مكاجية مديرىـ أك
التعبير عف إحساسيـ باالحتراؽ النفسي كالشعكر بالظمـ كعدـ تحقيؽ العدالة ،إال مع أصدقائيـ

المقربيف ،لتستمر األكضاع في تمؾ المنظمات عمى حاليا ،كتظؿ بيئة العمؿ مشكبة بالقمؽ مما يفقد

العامميف إحساسيـ بااللتزاـ التنظيمي ،في حيف يرل (الزعبي )11 :2011 ،أف دراسة القائد لمرضا
الكظيفي عند مكظفيو ىي عممية تقكيـ شاممة ،تغطي جميع جكانب العمؿ ،كتتعرؼ اإلدارة مف خالليا

إلى نفسيا ،فتنكشؼ ليا اإليجابيات كالسمبيات التي يمكف في ضكئيا أف يتـ التطكير كرسـ السياسات
المستقبمية لإلدارة.
كمف ذلؾ يتضح أف الرضا الكظيفي أمر أساسي لمنجاح ،كاستقرار العامميف ،كمفتاحو القائد

الفعاؿ ،الذم يحقؽ أىداؼ المؤسسة كأىداؼ العامميف معا ،كيقكـ بدكر
ٌ
المميز صاحب النمط اإلدارم ٌ
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كبير لتحقيؽ رضاىـ الكظيفي ،الذم ينعكس مباشرة عمى أدائيـ كحبيـ لمعمؿ ،كانتمائيـ لممؤسسة،

كىناؾ طبيعة خاصة لممؤسسات اإلعالمية ،تستكجب تركيز االىتماـ عمى العامميف فييا.

كىنا يكضح (الحديثي )6 :2009 ،اف طبيعة إدارة المؤسسات اإلعالمية نابع مف الطبيعة

الخاصة إلدارة تمؾ المؤسسات كالتي تختمؼ عف غيرىا مف ادارات الشركات كالمصانع كالعديد مف
المؤسسات ،كذلؾ مف عدة جيات :فطبيعة المكاد المنتجة (المكاد كالرسائؿ اإلعالمية) ذات تأثيرات
متعددة عمى مستكل الفرد كالجماعة كالمجتمع ،إضافة إلى أنيا تمتاز بضركرة مكاكبة الحدث كالسرعة

في تغطيتو كالتعامؿ معو ،كىذا يؤثر عمى طبيعة العمؿ اإلدارم كسرعة اتخاذ القرار في المؤسسة،
إضافة إلى أف طبيعة التنافس في المؤسسات اإلعالمية ال يرتبط فحسب بمضمكف ىذه الرسالة
اإلعالمية (معمكمات كفكر) ،كانما ايضا يرتبط بأسمكب عرض الرسالة اإلعالمية (كمكاد) أم التنافس
في الحصكؿ عمى أفضؿ العامميف كالكفاءات التي تستطيع تقديـ كعرض أفضؿ الرسائؿ لمجميكر،

شكالن كمضمكنا ،كىذا يتطمب في أغمب األحياف مف اإلدارة ،التمسؾ بالعامميف فييا كالحرص عمى
رضاىـ ،بما لدييـ مف كفاءات كخبرات نادرة .

كبناء عمى ما سبؽ فإف إدارة المؤسسة اإلعالمية تحتاج إلى كعي كامؿ بأىمية اإلنساف مف
خالؿ عمؿ متكامؿ ،يككف لكؿ فرد فيو دكره األساسي ،ميما تضاءؿ مركزه الكظيفي ،كىذا يتطمب

ادراؾ ألىمية العالقة بيف قيادة المؤسسة كالعامميف فييا كرضاىـ الكظيفي ،كاألنماط القيادية التي تتبع،
لما ليذه األمكر مف أثر في نجاح ىذه المؤسسات الميمة كقدرتيا عمى إيصاؿ رسالتيا ،كشبكة

األقصى اإلعالمية كاحدة مف ىذه المؤسسات ،كليا دكر فعاؿ كأساسي في تعزيز القيـ الدينية كالكطنية
كنشر كتكريس ثقافة التضحية كالصمكد لدل المجتمع الفمسطيني،

كما أشار لذلؾ (ثريا )3 :2010 ،أف شبكة األقصى اإلعالمية تعتبر إحدل المؤسسات

اإلعالمية اليامة العاممة في قطاع غزة كفمسطيف ،حيث أصبح لفضائيتيا كجكد كاضح في الفضاء
اإلعالمي ،لتبث إعالما إسالميا ىادفا كمقاكمان.
كمف ىنا تبرز أىمية دراسة كاقع ىذه المؤسسة مف حيث قيادتيا كرضا العامميف فييا ،لتحقؽ
مزيدا مف االستقرار كالنجاح ليا ،كككف الباحث مف مؤسسي شبكة األقصى اإلعالمية كعضك مجمس

إدارتيا ،فقد اطمع عمى كاقع العامميف فييا ،ككذلؾ أساليب اإلدارة المتبعة ،كشعر أف اختيار أسمكب
كنمط القيادة المناسب داخؿ المؤسسات اإلعالمية ،يشكؿ تحديا إضافيا أماـ المسؤكليف لمكصكؿ إلى
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الرضا الكظيفي لدل العامميف ،خاصة أف العامميف في المجاؿ اإلعالمي يتصفكف بنكع مف االعتزاز

بالنفس كحب االستقاللية كاالنعتاؽ مف القيكد ،ككنيـ انغمسكا في الجك اإلعالمي الذم يعتبر حرية
اإلنساف كالتعبير عف الرأم كالذات مف أىـ مككناتو كشعاراتو ،ىذا إضافة إلى بريؽ الكاميرات

كالميكرفكنات التي قد تزيد العامميف اعت از از كثقة بأنفسيـ كتضفي نكعان مف الغركر عمى شخصيتيـ،

لذلؾ فإف ىذه الدراسة تيدؼ إلى التعرؼ إلى األنماط القيادية السائدة في شبكة األقصى اإلعالمية
كعالقتيا بالرضا الكظيفي ،كالخركج بنتائج كتكصيات حكؿ النمط القيادم األنسب لتحقيؽ الرضا

الكظيفي لمعامميف في الشبكة ،كبالتالي حبيـ كحرصيـ عمى أداء الميمات المككمة إلييـ برغبة.

مشكمة الدراسة وأسئمتيا:
الفعاؿ تتحكؿ الطاقات اإلنتاجية إلى مجرد أدكات صماء عاطمة ،كىذا بالطبع ال
بدكف القائد ٌ
يينقص مف دكر العامميف في المؤسسة كأىميتيـ ،بؿ إف ىناؾ تكاممية بيف فعالية القائد كدكر
المرؤكسيف ،كنظ انر لألحداث كالمتغيرات الصعبة كالمتالحقة التي مرت بيا شبكة األقصى اإلعالمية
خالؿ السنكات الماضية ،مف مالحقة كعدكاف ،كاستيداؼ مقراتيا كأجيزتيا كتدميرىا بشكؿ كامؿ،
كتشتت مكظفكىا ،الذيف كانكا يمارسكف أعماليـ في ظركؼ غاية في الصعكبة كالدقة كالخطكرة ،إضافة

إلى خصكصية اإلدارة كالقيادة في المؤسسات اإلعالمية ،ككذلؾ مف خالؿ تجربة الباحث الشخصية
كمسؤكليتو في شبكة األقصى اإلعالمية ،يتضح أف ىناؾ حاجة ماسة لمتعرؼ عمى األنماط القيادية

التي تمارس في شبكة األقصى اإلعالمية ،كمستكل الرضا الكظيفي لدل العامميف فييا ،كالعالقة
بينيما .كمف ىتا برزت مشكمة الدراسة كالتي تمثمت بالسؤاؿ الرئيس التالي:

ما األ نماط القيادية السائدة في شبكة األقصى اإلعالمية وعالقتيا بالرضا الوظيفي من وجية نظر

العاممين؟

ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .1ما األنماط القيادية السائدة في شبكة األقصى اإلعالمية؟
 .2ما مستكل الرضا الكظيفي لدل العامميف في شبكة األقصى اإلعالمية؟

 .3ىؿ تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف األنماط القيادية كمستكل الرضا الكظيفي في
شبكة األقصى اإلعالمية؟
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 .4ما مدل تأثير متغيرم (فرع الشبكة ،المسمى اإلشرافي لممسؤكؿ) عمى األنماط القيادية
كالرضا الكظيفي كالعالقة بينيما ،في شبكة األقصى اإلعالمية مف كجية نظر العامميف؟

متغيرات الدراسة:

أ -المتغير المستقل :األنماط القيادية في شبكة األقصى اإلعالمية.

ب -المتغير التابع :الرضا الكظيفي لدل العامميف في شبكة األقصى اإلعالمية.

ج -المتغيرات المستقمة الخارجية :كىي المتغيرات الشخصية كالكظيفية لمعامميف في شبكة
األقصى اإلعالمية كتشمؿ( :الجنس_ العمر_ المسمى الكظيفي_ المسمى اإلشرافي لممسؤكؿ

المباشر_ طبيعة العمؿ_ سنكات الخدمة_ الراتب_ فرع الشبكة)

أىداف الدراسة:

 .1إلقاء مزيد مف الضكء عمى مفيكـ القيادة كأىميتيا كأنماطيا المختمفة.

 .2التعرؼ إلى األنماط القيادية السائدة في شبكة األقصى اإلعالمية كتحديد النمط األكثر
انتشارا.

 .3تحديد مستكل الرضا الكظيفي عند العامميف في شبكة األقصى اإلعالمية.
 .4تحديد العالقة بيف األنماط القيادية السائدة في شبكة األقصى اإلعالمية ،كالرضا الكظيفي
لدل العامميف.

 .5التكصؿ إلى بعض النتائج كالتكصيات التي قد تساعد المدراء في شبكة األقصى اإلعالمية
في اختيار النمط القيادم األكثر مالءمة لممؤسسات اإلعالمية.

أىمية الدراسة:
األىمية النظرية:

 .1تعالج ىذه الدراسة مكضكعيف مف اىـ مكضكعات اإلدارة كالسمكؾ ،كىما األنماط القيادية،
كالرضا الكظيفي كستمقي مزيدا مف الضكء عمى العالقة بينيما في سبيؿ تطكيرىا كتنميتيا.

 .2الدراسة تزيد المعرفة لدل الباحث كتثرم معمكماتو كتضيؼ جديدان إلى معرفتو ،كتسيـ في
تطكير قدراتو في مجاؿ البحث العممي كتمكنو مف الحصكؿ عمى درجة عممية.
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األىمية العممية:

 .1يمكف أف تسيـ الدراسة في تطكير المؤسسات اإلعالمية بشكؿ عاـ ،كشبكة األقصى
اإلعالمية بشكؿ خاص ،كالمساعدة في الكصكؿ إلى النمكذج الفعاؿ مف القادة القادريف
عمى استخداـ النمط القيادم المناسب لتحقيؽ الرضا الكظيفي لدل مرؤكسييـ كبالتالي

دفعيـ لتحقيؽ أفضؿ أداء بكامؿ رغبتيـ.

 .2يتكقع الباحث أف تؤثر نتائج الدراسة باإليجاب عمى المجتمع الفمسطيني حيث باإلمكاف
االستفادة مف ىذه النتائج كالتكصيات مف خالؿ استخداـ تطبيقاتيا العممية لتطكير كتحسيف

أداء مؤسسات المجتمع.

حدود الدراسة:

 الحد الموضوعي :تبحث الدراسة مكضكع األنماط القيادية (الديمقراطي -األكتكقراطي -
الترسمي) ،كعالقتيا بالرضا الكظيفي مف كجية نظر العامميف.

 الحد البشري :تـ تطبيؽ الدراسة عمى جميع العامميف في أفرع شبكة األقصى اإلعالمية.

 الحد المكاني :تـ تطبيؽ الدراسة في شبكة األقصى اإلعالمية في محافظات قطاع غزة.
 الحد الزماني :تـ تطبيؽ الدراسة خالؿ عاـ (2014ـ).

مصطمحات الدراسة:
النمط القيادي:

عرؼ (محي الديف األزىرم) النمط القيادم بأنو ” مجمكعة مف الخصائص المميزة ،كالعكامؿ

األساسية التي تجعؿ المدير يؤثر في مرؤكسيو ،أك يقاكـ تأثيرىا ،كيسمؾ سمككو الفردم (األزىرم،

.)287 :1993

كيعرؼ الباحث النمط القيادم إجرائيا بأنو " السمكؾ السائد كالمتكرر الذم يمارسو القادة

اإلداريكف الذيف يشغمكف مناصب إدارية في شبكة األقصى اإلعالمية لمتأثير في سمكؾ العامميف،
كجعميـ يتعاكنكف لتحقيؽ األىداؼ المرغكبة ،كقد استخدمنا في ىذه الدراسة األنماط القيادية التي

صنفت عمى أساس طريقة ممارسة كىي :النمط األكتكقراطي(الدكتاتكرم) ،النمط الديمقراطي ،النمط
الترسمي

(الحر).
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القيادة اإلدارية:

لغ ًة :القيادة في المغة كما كرد في كتاب الصحاح كالقامكس المحيط ":قاد يقكد قكدان كقيادة

كقيادان ،قاد الدابة مشى أماميا آخذان بقيادتيا ،كالقياد ما تقاد بو الدابة مف حبؿ كنحكه ،كالقائد جمعو

قكاد ،القيادة ىي مينة القائد" (ابف منظكر.)377 :1900 ،
ٌ
اصطالحاً " :القيادة ىي القدرة عمى التأثير في سمكؾ أفراد الجماعة كتنسيؽ جيكدىـ كتكجيييـ
لبمكغ الغايات المنشكدة (الحريرم.)99 :2012 ،

إجرائياً :كبناء عميو فإف الباحث يعرؼ القيادة إجرائيا بأنيا" قدرة القادة اإلدارييف الذيف يتكلكف

مناصب إشراقية في شبكة األقصى اإلعالمية عمى التأثير في سمكؾ مرؤكسييـ كتنسيؽ جيكدىـ كبث

ركح التآلؼ كالتعاكف فيما بيتيـ كتكجيييـ لبمكغ االىداؼ المنشكدة.

الرضا الوظيفي:

لغ ًة( :رضا) .مكافقة ،قبكؿ ،عدـ ممانعة .لذة ناتجة مف إتماـ ما كاف المرء يطمبو كيتكقعو أك

يرغب فيو كيتمناه( .المنجد في المغة العربية المعاصرة ،2010 ،باب رضى).

اصطالحاً :يرل (شاكيش) أف الرضا ىك مشاعر العامميف تجاه كظائفيـ ،حيث تتكلد ىذه

المشاعر مف إدراكيـ لما تقدمو ىذه الكظيفة ،كلما ينبغي أف يحصمكا عميو منيا ،فكمما كاف ىناؾ
تقارب بيف األمريف كمما ارتفعت درجة الرضا( .شاكيش.)110 :2005 ،

إجرائياً :كيعرؼ الباحث الرضا الكظيفي أنو الشعكر باالرتياح كالرضا لدل المكظؼ في عممو،

نتيجة عكامؿ متعددة منيا ما يتعمؽ ببيئة العمؿ كسمكؾ القادة ،كبعضيا يتعمؽ بطبيعة الكظيفة.

شبكة األقصى اإلعالمية:

كتعتبر شبكة األقصى إحدل أىـ المؤسسات اإلعالمية العاممة في فمسطيف ،كمقرىا مدينة

غزة ،أنشئت عاـ 2003ـ ،كتتككف مف أربعة أفرع ىي (قناة تميفزيكف فضائية ،مرئية أرضية ،إذاعة

صكتية ،ككالة أنباء) ككؿ فرع مف األفرع المذككرة لو مقر مستقؿ كىيكمية خاصة كيديره مدير مع

مجمس تنفيذم مف المدراء ،في حيف يدير الشبكة ككؿ كيشرؼ عمييا مجمس تنفيذم عاـ مككف مف

رؤساء أفرع الشبكة إضافة إلى بعض المختصيف ،كيرأسو مدير عاـ الشبكة( .دائرة الجكدة-شبكة
األقصى اإلعالمية2014 ،ـ).
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الدراسات السابقة

مقدمة:

تعددت الدراسات السابقة التي ناقشت مكضكعي األنماط القيادية ،كالرضا الكظيفي سكاء في

المؤسسات الحككمية أـ الخاصة أـ األىمية ،كتيعد ىذه الدراسات أساسان ميمان لمدراسات الالحقة كمصد انر
غنيان إلث ارئيا كتككيف أفكار إبداعية كمبتكرة فييا ،لما في تمؾ الدراسات مف تحميالت كنتائج كتكصيات،

تسيـ في إضافات جيدة في الدراسات الالحقة .كبالرغـ مف تعدد ىذه الدراسات التي تناكلت مكضكعي

كثير مف الدراسات تناكلت مكضكع األنماط القيادية ،دكف ربطو
األنماط القيادة كالرضا الكظيفي ،إال أف ان
بالرضا الكظيفي ،كأخرل عمى العكس ،تناكلت مكضكع الرضا الكظيفي ،دكف ربطو باألنماط القيادية،

كجمعت بيف المكضكعيف (األنماط القيادية كالرضا الكظيفي) ،كؿ
إضافة إلى أف الرسائؿ التي ربطت ى
دراسة منيا تناكلت المكضكعيف داخؿ بيئة مختمفة .كمف خالؿ إطالع الباحث عمى ىذه الدراسات رأل

أنيا لـ تجر داخؿ بيئة المؤسسات اإلعالمية ،كلـ تناقش العالقة بيف الرضا كاألنماط القيادية فييا ،رغـ
أىمية ىذه المؤسسات اإلعالمية كدكرىا الفعاؿ كالمؤثر في المجتمع.

تعنا بيا ،ضمف ىذا المبحث المستقؿ ،كتـ تقسيميا
كقد قمنا بكضع أىـ الدراسات السابقة التي اس ٌ
إلى :دراسات فمسطينية كعددىا ( ،)9كدراسات عربية كعددىا ( ،)7كدراسات أجنبية كعددىا( .)8كتـ
ترتيبيا كعرضيا حسب تسمسميا الزمني مف الدراسات األحدث إلى الدراسات األقدـ ،كأتبع ذلؾ عنكانا

خاصان لمتعميؽ عمى ىذه الدراسات.

أوالً :الدراسات الفمسطينية:

 -1دراسة اإلفرنجي (" )2015إدارة شبكة األقصى اإلعالمية لمحرب النفسية وسبل تطويرىا
دراسة حالة :العدوان عمى غزة عام 2014م.
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مدل فاعمية إدارة شبكة األقصى اإلعالمية لمحرب النفسية .كقد

استخدـ الباحث المنيج المسحي بشقيو الكصفي كالتحميمي ،مف خالؿ أداة االستبانة كالمقابمة ،ككاف
مجتمع الدراسة عبارة عف الصفكات الفمسطينية (اإلعالمية كاألكاديمية كالسياسية) ،المتابعيف لمشبكة،
حيث كانت عينة الدراسة النيائية ( )111منيـ ،كما استخدـ الباحث أداة المقابمة المتعمقة مع النخبة
اإلدارية في مؤسسات شبكة ،وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية :نجحت شبكة األقصى في إدارة
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الحرب النفسية بكافة أبعادىا كبفاعمية بنسبة  ، 74.89%تمكنت شبكة األقصى مف التنسيؽ مع
القكل الفاعمة في الميداف ،ساىمت المكاد اإلعالمية التي أنتجتيا الشبكة في رفع الركح المعنكية
تطويرية
رؤية
ً
لممقاكمة كالمجتمع الفمسطيني كأثرت عمى الجنكد كالمجتمع الصييكني ،وقدم الباحث ً
إلدارة الشبكة لمحرب النفسية ،من أبرز بنودىا :استحداث خمية لألزمات ،كالعمؿ عمى إنشاء غرفة
إعالمية مكحدة لكؿ فصائؿ كمؤسسات العمؿ المقاكـ .كالتكسع في رصد المكاد بالمغة العبرية
كاإلنجميزية .كاستحداث كحدة مستقمة لإلعالـ الجديد.
 -2دراسة صالح (" :)2014واقع إدارة اإلعالم في حركة المقاومة اإلسالمية :حماس ،بقطاع غزة".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى كاقع ادرة اإلعالـ داخؿ حركة حماس في قطاع غزة ،كالتعرؼ إلى
مدل تطبيؽ مجاالت اإلدارة في اإلدارة اإلعالمية كالمؤسسات اإلعالمية ،استخدـ الباحث المنيج

الكصفي التحميمي ،مف خالؿ أداة االستبانة كالتي طبقت عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة ،حيث كانت

عينة الدراسة ( ،)191ككاستخدـ كذلؾ أداة المقابمة ،وأظيرت نتائج الدراسة ،كجكد فركؽ جكىرية في
مجاالت إدارة اإلعالـ الخمس بالنسبة إلى متغير أعضاء اإلدارة اإلعالمية  ،كأعضاء المؤسسات
اإلعالمية ،في حركة حماس ،حيث كاف تطبيؽ مجاالت اإلدارة( :الييكؿ التنظيمي ،التخطيط كتكافر

المعمكمات كنظـ االتصاالت ،فاعمية اإلدارة ،كالتدريب كالتطكير) بدرجة مقبكؿ كضعيؼ لدل أعضاء

اإلدارة اإلعالمية  ،بينما كاف بدرجة جيدة لدل أعضاء المؤسسات اإلعالمية ،وقد أوصت الدراسة
بإعادة ىيكمة اإلدارة اإلعالمية ،كاستحداث مجمس تنفيذم يتبع لرئيس اإلدارة اإلعالمية كيركز عمى

عنصر الشباب ،كأكصت بجسر الفجكة بيف اإلدارة اإلعالمية كالمؤسسات اإلعالمية في مجاالت إدارة
اإلعالـ كافة  ،كمنح مزيد مف التفكيض لمفئات الشابة.

 -3دراسة الطيبي (2013م)" :نمط القيادة اإلدارية وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى العاممين:
دراسة تطبيقية عمى مراكز الرعاية األولية في محافظة غزة".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى نمط القيادة اإلدارية لدل العامميف في مراكز الرعاية الصحية األكلية
في محافظة غزة كعالقتو بالرضا الكظيفي ،تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي ،مف خالؿ ،أداة
االستبانة ،كما استخدـ الباحث أسمكب المقابمة لمتعرؼ إلى مدل تكافؽ القيادة اإلدارية مع آراء العامميف

ك تـ اختيار عينة عشكائية مككنة مف ( )389مكظفان مف الذيف ال يشغمكف مناصب إدارية في مراكز
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الرعاية الصحية األكلية في محافظة غزة جميعيا ،وتبين من نتائج الدراسة ،أف مستكل الرضا الكظيفي
العاـ لدل العامميف في مراكز الرعاية الصحية األكلية في محافظة غزة ىك مستكل مقبكؿ(.)%62.28

كما تبيف أف النمط القيادم الديمقراطي ىك النمط السائد ،ككانت درجة ممارسة النمط الديمقراطي "جيدان

منخفضان" ( ،)%65يميو النمط األكتكقراطي ،ثـ النمط الترسمي ،بدرجة ممارسة "ضعيؼ" ،وأوصت

الدراسة باالىتماـ بنمط القيادة الديمقراطي كمدخؿ مف مداخؿ الرضا الكظيفي ،كما كأكصت الدراسة
بتخصيص الكقت الكافي لالستماع لممرؤكسيف كاعطائيـ فيرصان أكبر لمتدريب كالتطكر في مجاؿ أنماط

القيادة الديمقراطية.

 -4دراسة العامودي(2013م)" .مستوى كفاءة األداء الوظيفي وعالقتو باألنماط القيادية السائدة
لدى القيادات اإلدارية (دراسة تطبيقية عمى سمطة الترخيص بوزارة النقل والمواصالت).
ىدفت الدراسة التعػػرؼ إلى مسػػتكل كفػػاءة األداء الػػكظيفي كعالقتػػو باألنماط القياديػػة السػػائدة

لػػدل القيػػادات اإلداريػػة فػػي سػػمطة التػػرخيص بغ ػزة ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ د ارسػػة كتحميػػؿ الػػنمط القيػػادم
السائد كأثره عمى أداء مكظفي سمطة الترخيص .كاعتمػػدت الد ارسػػة عمػػى المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي،

كتػػـ اسػػتخداـ أداة االسػػتبانة كاسػػتخدـ أسمكب الحص ػػر الش ػػامؿ لمجتم ػػع الد ارس ػػة الت ػػي ش ػػممت جمي ػػع
م ػػكظفي س ػػمطة الت ػػرخيص بقط ػػاع غػ ػزة ف ػػي الكظ ػػائؼ اإلداري ػػة كالتنفيذي ػػة كاإلشرافية كالب ػػالغ عددىـ

( )70مكظ ػػفان .خمصــت الدراســة إلى أف نمػػط القيػػادة الػػديمقراطي ىػػك السػػائد فػػي سػػمطة التػػرخيص،
كأظيرت الد ارس ػػة كج ػػكد عالق ػػة مكجب ػػة بيف ممارسة ال ػػنمط ال ػػديمقراطي كمستكل كفػاءة األداء .كمػا
بينػت الد ارسػة عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصائية فػي مس ػػتكل كف ػػاءة األداء ال ػػكظيفي كعالقت ػػو

باألنماط القيادي ػػة ف ػػي س ػػمطة الت ػػرخيص تع ػػزل لممتغيػ ػرات الشخصية ،وأىم التوصيات ،االس ػػتم اررية
ف ػػي ممارس ػػة ال ػػنمط القي ػػادم الس ػػائد كتعزي ػػز مف ػػاىيـ القي ػػادة ف ػػي كاف ػػة إدارات كدكائر الك ازرة .أف يػ ػػتـ

الت ػ ػكازف كالمكاءمػ ػػة بػ ػػيف الػ ػػنمط القيػ ػػادم الػ ػػديمقراطي كالػ ػػنمط الترسػ ػػمي فػ ػػي انتيػ ػػاج األسمكب القيادم

المكقفي ،كاالستفادة مف مخرجات نظاـ الحكافز كالترقيات كأساس لمتنمية كالتطكير اإلدارم.

 -5دراسة ثريا (" :)2010إدارة اإلعالم المقاوم في زمن الحرب_ فضائية األقصى حالة عممية".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مدل نجاح إدارة اإلعالـ المقاكـ في فضائية األقصى زمف
الحركب ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع العامميف في الفضائية كعددىـ ( ،)310كجميع العامميف في

الفضائيات كالككاالت العربية كاألجنبية التي عممت خالؿ حرب الفرقاف 2008ـ ،حدد الباحث عينة
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الدراسة بعدد ( )36مف مدراء كرؤساء األقساـ كالشعب في الفضائية  ،إضافة إلى عينة مف اإلعالمييف

في المؤسسات األخرل كعددىـ ( )79إعالميان ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي،
مستخدما أداة االستبانة ،إضافة إلى أداة المقابمة لجمع البيانات ،وقد خمصت الدراسة أف قناة األقصى
الفضائية استطاعت تحقيؽ أىدافيا التي خطط ليا بنسبة كبيرة ،كأف إدارة القناة نجحت في إدارة

اإلمكانيات البشرية كالمادية بطريقة جيدة ،مما أسيـ في بقاء التكاصؿ مع الجميكر أثناء الحرب،

ككذلؾ حققت الفضائية أىدافيا المتعمقة بتعزيز الصمكد كالثبات لدل أىالي قطاع غزة ،كتعزيز التأييد
كالنصرة مف باقي مناطؽ فمسطيف ،ككذلؾ الشارع العربي كالغربي الذم شكؿ حالة لضغط عمى

االحتالؿ لكقؼ الحرب عمى غزة ،وأوصت الدراسة بتعزيز العالقة بيف اإلدارة العميا كالكسطى مع
المكظفيف ،كتفعيؿ البدائؿ في مناطؽ مختمفة مكزعة في القطاع ،كضركرة تفعيؿ الخطاب المكجو بالمغة
العبرية لمتأثير عؿ الجبية الداخمية لالحتالؿ ،كالمغة اإلنجميزية لمتأثير عمى الرأم العاـ الدكلي.

 -6دراسة ناصر(2010م)" :األنماط القيادية وعالقتيا باألداء الوظيفي في المنظمات فمسطينية،
من وجية نظر العاممين".
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى أنماط القيادة السائدة في المنظمات األىمية الفمسطينية،
كالتعرؼ إلى األداء الكظيفي في ىذه المنظمات .كالعالقة بينيما ،كتأثير المتغيرات الشخصية

كالتنظيمية فييا ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،مف خالؿ أدة االستبانة ،ككانت عينة

الدراسة مككنة مف( )291مف مديرم كرؤساء أقساـ كأخرل ،مف مجتمع البحث المككف مف()138
منظمة أىمية ،وبينت نتائج الدراسة أف النمط القيادم الديمقراطي ىك األكثر استخدامان في المنظمات

األىمية الفمسطينية ،يميو النمط القيادم األكتكقراطي ،كأخي انر النمط القيادم الحر .كما أظيرت نتائج

الدراسة أف المستكل العاـ لألداء الكظيفي كاف جيدان .كأف ىناؾ عالقة طردية بيف ممارسة النمط
الديمقراطي كالنمط الحر مع مستكل األداء الكظيفي ،كعالقة عكسية إذا كاف النمط أكتكقراطيان ،وأوصت

الدراسة بتعزيز ممارسة النمط القيادم الديمقراطي في المنظمات األىمية الفمسطينية ،كتجنب النمط
األكتكقراطي ،كبناء عالقة قكية كشفافة بيف القائد كالعامميف ،كتخصيص مكافآت لممكظفيف المبدعيف

كالمثالييف ،لزيادة دافعيتيـ ،كتحسيف مستكل األداء الكظيفي.
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 -7دراسة عبد الرحيم (2009م)" :أثر النمط القيادي لمدراء المكتب اإلقميمي بغزة (األونروا)
عمى تييئة البيئة اإلبداعية لمعاممين".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى أثر النمط القيادم السائد لمدراء المكتب اإلقميمي لككالة الغكث بغزة

عمى تييئة البيئة اإلبداعية المناسبة لمعامميف .كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،مف خالؿ
أداة بحثية (االستبانة) مطبقة عمى عينة عشكائية ( )304مكظفيف مف أصحاب المناصب اإلدارية

وبينت نتائج الدراسة أف النمط القيادم السائد لدل ككالة
العميا كالمتكسطة في المكتب اإلقميمي بغزةّ .
الغكث ىك النمط الديمقراطي ،ككجد أف ىناؾ عالقة ارتباطية مكجبة ضعيفة بيف النمط القيادم كتييئة

البيئة اإلبداعية لمعامميف .وأوصت الدراسة ضركرة تطكير الميارات التنظيمية كالقيادية في اإلدارات
العميا ،بحيث تككف قادرة عمى تفيـ الفركؽ الفردية في المكاىب كالتفكير اإلبداعي مع تطكر أساليب

اكتشافيا كتدعيميا بيف العامميف.

 -8دراسة عويضة (2008م)" :أثر الرضا الوظيفي عمى الوالء التنظيمي لدى العاممين في
المنظمات األىمية الفمسطينية بمحافظات غزة".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى أثر العالقة بيف الكالء التنظيمي كالرضا الكظيفي ،كتحديد

مستكل كتحميؿ كتقييـ الكالء التنظيمي لدل العامميف في المنظمات األىمية مف خالؿ ربطو بعناصر
محددة لمرضا الكظيفي ،كمعرفة المشاكؿ كالعكامؿ التي تعيؽ كجكد كالء تنظيمي في تمؾ المنظمات،

ككيفية تحسينو ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،مف خالؿ أداة االستبانة ،كتككف مجتمع
الدراسة مف العامميف في المنظمات االىمية الفمسطينية بمحافظات غزة كعددىا ( )1061منظمة ،حيث

أخذ منيا عينة قدرىا ()80منظمة ،كتـ اختيار عينة طبقية عشكائية بمغت ( )360مكظفان بيف (مدير

المؤسسة ،مدير الفرع ،كرئيس قسـ اك منسؽ ،كمكظؼ إدارم كفني ،كعامؿ) ،وتوصمت الدراسة إلى أف
ىناؾ مستكل عاليان مف الكالء التنظيمي في المنظمات بقيمة ( )%81.76كاف ىناؾ مستكل جيدان نسبيان
مف الرضا الكظيفي لمعامميف فييا نسبتو ( ،)%72.65كأف ىناؾ عالقة إيجابية بيف عكامؿ الرضا

الكظيفي كبيف الكالء وأوصت الدراسة التنظيمي ،كأنو ال يكجد تأثير لممتغيرات الشخصية عمى ىذه
العالقة ،بتعزيز الرضا الكظيفي مف خالؿ العمؿ عمى تحسيف نظاـ األجكر ،ككضع نظاـ لمحكافز،
ككذلؾ تطكير قدرات العامميف كمياراتيـ ،كتعزيز االىتماـ باألساليب االدارية الحديثة في التعامؿ مع

المكظؼ ،كضركرة تحسيف بيئة العمؿ.
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 -9دراسة حجاج (2007م)" :الرضا الوظيفي لدى موظفي وزارة الحكم المحمي الفمسطينية".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى مستكل الرضا الكظيفي لدل العامميف في ك ازرة الحكـ المحمي

الفمسطينية مف خالؿ الراتب ،اإلمكانات كاألدكات ،العالقة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف ،كالمزايا التي
تقدميا الك ازرة ،كالكشؼ عف مدل الفركؽ في مستكل الرضا الكظيفي كفؽ المتغيرات الشخصية

كالكظيفية ،كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،مف خالؿ أداة االستبانة ،كقد شممت عينة
الدراسة جميع مكظفي الك ازرة بقطاع غزة كعددىـ ( )120مكظفان حيث تـ استخداـ أسمكب الحصر

الشامؿ ،وتوصمت الدراسة إلى أف مستكل الرضا الكظيفي في الك ازرة ضعيؼ بمتكسط إجمالي لعناصر

الرضا بقيمة ( )%34.5كأف متغير الخبرة تؤثر في الرضا ،أما باقي المتغيرات الشخصية فميس ليا
تأثير ،وأوصت الدراسة بإعطاء أىمية كبيرة لمحكافز المادية خاصة الراتب ،ككذلؾ تطبيؽ مبدأ العدؿ
كالمساكاة في تطبيؽ نظاـ الحكافز.

ثانياً :الدراسات العربية:

 -1دراسة الدوسري (2013م)" :األنماط القيادية وعالقتيا بالرضا الوظيفي في الكمية التقنية
بالخرج"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى عالقة األنماط القيادية بالرضا الكظيفي في كمية التقنية بالخرج

مف كجية نظر العامميف ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،مف خالؿ أداة االستبانة لجمع
البيانات ،كتككنت عينة الدراسة مف جميع أفراد مكظفي الكمية التقنية كعددىـ ( )125مكظفان ،حيث

استخدـ أسمكب الحصر الشامؿ ،وتوصمت الدراسة إلى أف الرضا الكظيفي متكفر بدرجة متكسطة ،كأف
النمط القيادم األكتكقراطي ىك النمط السائد في الكمية ،ثـ التشاكرم ،ثـ الحر ،كأف ىناؾ عالقة عكسية
بيف مستكل الرضا الكظيفي كبيف النمط األكتكقراطية ،كعالقة طردية مع النمط التشاكرم ككذلؾ الحر،

وأوصت الدراسة بضركرة إفساح المجاؿ أماـ المرؤكسيف لممشاركة في أنماط القرار ،كايجاد نظاـ مرف
لمضبط اإلدارم كتفعيؿ دكر الحكافز كعدـ تدخؿ المسؤكليف في أعماؿ ليست مف مياميـ.
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 -2دراسة الروقي (2012م)" :األنماط القيادية لمديري المدارس وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدى
معممي المرحمة الثانوية في مدينة مكة المكرمة".
ىدفت الدراسة إلى معرفة األنماط القيادية السائدة لدل مديرم المدارس الثانكية لمدينة مكة

المكرمة مف كجية نظر المعمميف .باإلضافة إلى معرفة درجة الرضا الكظيفي لدل المعمميف كمعرفة
العالقات االرتباطية بيف النمط القيادم لمدير المدرسة كالرضا الكظيفي لدل المعمميف .كقد استخدمت

الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،مف خالؿ أداة االستبانة ،كتككف بمجتمع كتـ اختيار عينة عشكائية
بمغ عدد أفرادىا ( )500معمـ أم  %28.2مف العينة .وتوصمت الدراسة إلى أف النمط القيادم السائد

لدل مديرم المدارس الثانكية ىك الديمقراطي ،يميو النمط األكتكقراطي كأقؿ األنماط ممارسة ىك

الترسمي ،ككذلؾ إف درجة الرضا الكظيفي لدل المعمميف كانت مرتفعة ،كأنو تكجد عالقة ارتباطية
طردية مكجبة بيف درجة الرضا كبيف النمط الديمقراطي كعالقة عكسية مع النمط األكتكقراطي

كالترسمي .كأف ىناؾ تأثيرات لمعكامؿ الشخصية كالكظيفية عمى تقديرات المعمميف لدرجة الرضا

الكظيفي .وأوصت الدراسة بتعزيز كعي مديرم المدارس حكؿ األنماط القيادية السائدة ،كتفعيؿ الحكافز
لزيادة الرضا الكظيفي ،كاثراء كعي المدرسيف كالمعمميف عبر دكرات تتعمؽ بعالقة النمط القيادم كالرضا
الكظيفي.
 -3دراسة عباس (2012م)" :تأثير أنماط القيادة اإلدارية عمى عممية صنع ق اررات التغيير
(دراسة تطبيقية في شركة الكيرباء الوطنية األردنية).
ىدفت الدراسة لمعرفة مدل تأثير أنماط القيادة اإلدارية )األكتكقراطية ،الديمقراطيػة ،المتساىمة(

عمى عممية صنع القرار ،كمدل مقاكمة المرؤكسيف لمق اررات كتنفيذىا ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي

التحميمي ،كمف خالؿ أداة االستبانة ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )119مكظفا في شركة الكيرباء

الكطنية ،وأظيرت نتائج الدراسة كجكد أنماط مختمفة مف القيادات اإلدارية في الشركة ،كما أظيرت
النتائج أف الػنمط الديمقراطي لو تأثير إيجابي ميـ عمى عممية صنع القرار ،كأف النمط المتساىؿ لو

أىمية قميمة ،أمػا النمط األكتكقراطي فكاف تأثيره سمبيان .وتُوصي الدراسة :بتعزيز النمط الديمقراطي،
كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية لسمكؾ النمطػيف األكتكقراطي كالمتساىؿ ،مع تفعيؿ مشاركة المرؤكسيف
في عممية صنع القرار كاالىتماـ بكجيات نظر المرؤكسيف.
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 -4دراسة الربايعة (" :)2010تأثير األنماط القيادية لممديرين عمى ممارسة إدارة المعرفة في
المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي في األردن_ دراسة ميدانية".
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة األنماط القيادية السائدة ،باإلضافة إلى معرفة مستكل ممارسة

إدارة المعرفة ،كالى معرفة مدل تأثير األنماط القيادية عمى ممارسة إدارة المعرفة في مركز المؤسسة
العامة لمضماف االجتماعي في عماف .استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي لمكصكؿ إلى النتائج،

ككانت أداة الدراسة ىي االستبانة ،وأظيرت نتائج الدراسة بأف النمط المتساىؿ جاء بأعمى نسبة، ،

كجاء النمط السمطكم بالرتبة الثانية ،فالنمط المعتدؿ ،ثـ النمط االجتماعي اإلنساني ،بينما جاء نمط
الفريؽ في المرتبة األخيرة ،كأشارت النتائج إلى أف ممارسة إدارة المعرفة بأنشطتيا في المؤسسة العامة
لمضماف االجتماعي كانت بدرجة متكسطة ،حيث جاء كؿ مف نشاط إيجاد المعرفة كنشاط تخزيف

المعرفة في المرتبة األكلى ،كأف نمط الفريؽ كاف المتغير المستقؿ الكحيد المؤثر في إدارة المعرفة
بأنشطتيا .وأوصت الدراسة بتغيير النمط القيادم بالمتساىؿ إلى نمط القيادة الفريؽ حتى ينسجـ مع

ممارسة إدارة المعرفة بشكؿ فعاؿ كبتحقيؽ التكازف مف خالؿ التركيز عمى المكظفيف كالتركيز عمى
إنجاز العمؿ .كما أكصت إدارة المؤسسة بنشر المعرفة مف خالؿ عقد المقاءات كاالجتماعات مع

المكظفيف ،كاستخداـ الطرؽ كالكسائؿ التكنكلكجية لتعميـ المعمكمات لقياـ المكظفيف بمياميـ بصكرة
أكثر كفاءة ،كما أكصت بضركرة تنظيـ كرش كلقاءات لمتعمـ لتحسيف العمؿ.

 -5دراسة عبد الممك (2009م)"" :نمط القيادة في اإلدارة المدرسية وعالقتو بالرضا الوظيفي
ألساتذة التعميم الثانوي".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى النمط القيادم في اإلدارة المدرسية كعالقتو بالرضا الكظيفي

لألساتذة في التعميـ الثانكم كالكشؼ عف العالقة بيف النمط القيادم في اإلدارة المدرسية كالرضا
ال كظيفي لألساتذة .كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،مف خالؿ أداة بحثية (االستبانة)

مطبقة أداة الدراسة عمى عينة عشكائية مككنة مف ( )315أستاذان مف ثانكيات كالية المسيمة .وقد

أسفرت نتائج البحث عف ارتباط إيجابي قكم بيف النمط القيادم الديمقراطي كدرجة الرضا بأبعاده،

التسيبي كالديكتاتكرم ،كأفادت الدراسات أنو تكجد فركؽ بيف
ككجكد ارتباط عكسي قكم بيف النمطيف
ٌ
الجنسيف في درجة الرضا العاـ لصالح الذككر ،كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في درجة الرضا العاـ
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باعتبار متغير شعبة التدريس ،ككذا باعتبار سنكات الخدمة ،وتوصي الدراسة بضركرة تبني سياسة
تربكية ديمقراطية كمحاكلة نشرىا بيف مدراء المؤسسات التربكية.
 -6دراسة عبد اإلمام ،وضجر(2008م)" :أثر نمطي القيادي التبادلية والتحويمية في الرضا
الوظيفي ودراسة استطالعية لعينة من العاممين مصرفي البصرة والرشيد في البصرة".
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى خصائص القيادية التحكيمية كالقيادة كأثرىا عمى مستكل الرضا

الكظيفي لمعامميف في عينة مف المصارؼ العراقية ،كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي التحميمي ،مف
خالؿ أداة االستبانة ،ككانت عينة الدراسة تتمثؿ بػ( )381مكظفان في القطاع المصرفي ،وتوصمت

الدراسة إلى كجكد تقارب في استخداـ المديريف لكؿ مف نمطي القيادة التبادلية كالتحكيمية ،كأف استخداـ
أحد النمطيف ال ينفي استخداـ اآلخر ،كأف ىناؾ عالقة طردية بيف ممارسة نمط القيادة التبادلية
كالتحكيمية ،كبيف مستكل الرضا الكظيفي لمعامميف .وأوصت الدراسة بضركرة التركيز عمى خصائص

القيادة التحكيمية ككنيا أكثر تأثي انر في الرضا الكظيفي ،كأكصت بالنظر بجدية في بعض الجكانب

المادية التي سببت عدـ الرضا الكظيفي خصكصان األجكر كخمص مكازنة مف مستكل األجكر كلمستكل

العيش لضماف حياة كريمة.

 -7دراسة مخالفي (2008م)" :األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية
والخاصة في مدينة صنعاء من وجية نظر المعممين وعالقتيا برضاىم الوظيفي".
ىدفت الدراسة التعرؼ إلى األنماط القيادية لمديرم المدارس الحككمية كالخاصة في مدينة

صنعاء ،ككذا التعرؼ إلى مستكل الرضا الكظيفي لممعمميف العامميف في تمؾ المدارس كعالقة األنماط

القيادية بالرضا الكظيفي .كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي ،مف خالؿ أداة بحثية

(االستبانة) مطبقة عمى عينة عشكائية مككنة مف ( )500معمـ كمعممة .وأظيرت النتائج أف األنماط
القيادية الثالثة تمارس بدرجة متكسطة ،كأف النمط القيادم السائد ىك النمط القيادم الديمقراطي ،يميو

النمط القيادم األكتكقراطي ،فالنمط القيادم الحر .وأوصت الدراسة بتفعيؿ نمط السمكؾ القيادم
الديمقراطي لدل مديرم المدارس الثانكية ،عف طريؽ إعداد دكرات تدريبية ،ككرش عمؿ في مجاؿ
الفعاؿ.
القيادة المدرسية القادرة عمى رفع مستكاىـ القيادم ٌ
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ثالثاً :الدراسات األجنبية:

 -1دراسة () Arzi, and farahbod, 2014
The Impact of Leadership Style on Job Satisfaction: A Study of Iranian
Hotels.
الدراسة بعنكاف "أثر النمط القيادم عمى الرضا الكظيفي :دراسة عمى الفنادؽ اإليرانية" .ىدفت

الدراسة إلى التعرؼ إلى تأثير النمط القيادم عمى الرضا الكظيفي لدل العامميف في الفنادؽ اإليرانية،
كقد تـ استخداـ الطريقة الكمية لمقياس ،حيث كانت عينة الدراسة عبارة عف ( )121فندقان في إيراف،

كأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عالقة كاضحة بيف الرضا الكظيفي كنمط القيادة المستخدـ ،كىما
عنصراف أساسياف في التأثير عمى فاعمية المنظمة ،ككاف لإلثارة العقمية كالرؤية أثر كاضح عمى الرضا

الكظيفي ،كفي الجانب اآلخر فاف التكاصؿ المميـ كالتقدير الشخصي كانا ليما أثر أقؿ عمى الرضا
الكظيفي ،في حيف أف القيادة الداعمة كاف ليا أكبر األثر ،ككذلؾ القيادة بالمكافأة كاإلثابة كاف ليا أثر

كبناء عمى ىذه النتائج فقد أكصت الدراسة بالعمؿ عمى تحسيف الرؤية
كاضح عمى الرضا الكظيفي،
ن
كالتركيز عمى القيادة الداعمة كاإلثارة الفكرية لزيادة الرضا الكظيفي لدل مكظفي الفنادؽ في إيراف ،كما
أكصت الدراسة الصناعة الفندقية أف تركز عمى نظاـ المكافأة ،كي تزيد مف رضا المكظفيف.
 -5دراسة ((Sheikh, Sidow, Guleid, 2013
Leadership styles and job satisfaction: Empirical evidence from
Mogadishu universities.
الدراسة بعنكاف" :األنماط القيادية كالرضا الكظيفي :بحث تجريبي في جامعات مقديشك" .ىدفت

الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف أنماط القيادة كالرضا الكظيفي بيف المدرسيف العامميف في جامعات
مقديشك ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )60مدرسان يعممكف في ثالث جامعات ،كشممت عينة الدراسة

كؿ أفراد مجتمع الدراسة ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي االرتباطي ،ككانت أداة الدراسة ىي
االستبانة ،كأظيرت نتائج الدراسة أف ىناؾ عالقة ضعيفة بيف نمط القيادة المكقفية كالرضا الكظيفي،
كىذا يعني أف المعمميف يفضمكف نمط القيادة التحكيمة عف نمط القيادة المكقفية.
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 -3دراسة (: (Rizi,2013
Relationship between leadership styles and job satisfaction among
physical education organizations employees
الدراسة بعنكاف" :العالقات بيف أنماط القيادة كالرضا الكظيفي لدل مكظفي مؤسسات التربية
"البدنية" .ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف أنماط القيادة كالرضا الكظيفي عند مكظفي
مؤسسات التربية الرياضية في أصفياف ،ككانت عينة الدراسة عبارة عف ( )125مكظفان مف مؤسسات

التربية ،كاستخدمت الدراسة المنيج االرتباطي ،مف خالؿ أداة االستبانة لمكصكؿ إلى النتائج ،كأظيرت
النتائج أف ىناؾ عالقة ارتباط بيف جميع األنماط القيادة كالرضا الكظيفي ،كأظيرت أف نمط القيادة

التحكيمية أك الترسمية كاف لو أثر إيجابي عمى الرضا الكظيفي كعناصره.
 -4دراسة (:) Karanja,2010

Effects of Leadership Style on Job Satisfaction of teacher: a survey of
secondary schools.
الدراسة بعنكاف " :تأثيرات النمط القيادم عمى الرضا الكظيفي لممعمميف :دراسة مسحية لممدارس
الثانكية" .ىدفت الدراسة إلى تقدير أثر النمط القيادم عمى الرضا الكظيفي لممعمميف في المدارس
الثانكية ،كقد تضمنت مجتمع الدراسة ( )274معممان في ( )17مدرسة ثانكية ،حيث أخذت عينة
عشكائية مف ( )12مدرسة مككنة مف ( )115معممان ك( )11مدي انر ،كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي
مف خالؿ أداة استبانة قاـ الباحث ببنائيا ،كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف المكاقؼ الدينامية في البيئة
المدرسية تتطمب مديريف يستخدمكف أساليب متنكعة في القيادة ،كليس أسمكبان كاحدان .كأكصت الدراسة
بتنكيع أساليب كأنماط القيادة لتحقيؽ الرضا الكظيفي.
 -5دراسة تشن وين (:)Chien Wen ,2009
Leadership style and employee's job satisfaction in international tourist
hotels.
الدراسة بعنكاف " :األنماط القيادية كالرضا الكظيفي لممكظفيف في الفنادؽ السياحية الدكلية".
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف النمط القيادم كالرضا الكظيفي في خدمات السياحة خصكصان في إدارة
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الفنادؽ .كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،مف خالؿ أداة بحثية (االستبانة) مطبقة عمى عينة
عشكائية مف ( )300مكظؼ مف العامميف في الفنادؽ السياحية العالمية .وبينت نتائج الدراسة أف نمط
القيادة الذم يحترـ القائد خاللو مرؤكسيو كيركز عمى تنمية العالقات معيـ يجعؿ المكظفيف أكثر رضا
مف نمط القيادة الذم يركز فيو القائد عمى العمؿ كأسس تنظيمو كتكزيع المياـ كاألعباء بيف العامميف.
كما تكجد فركؽ بيف إجابات المبحكثيف تبعان لمستكل التعميـ كالخبرة العممية .كأكصت الدراسة بضركرة
كضع آلية لمحصكؿ عمى التغذية الراجعة مف المكظفيف ،لكي تستخدـ كأساس لتطكير القيادة في
مختمؼ التخصصات.
 -6دراسة (:)Hamidifar, 2009
A Study of the Relationship between Leadership Styles and Employee Job
Satisfaction at Islamic Azad University Branches in Tehran, Iran
الدراسة بعنكاف" :دراسة العالقة بيف أنماط القيادة كالرضا الكظيفي لممكظفيف في فركع جامعة

آزاد اإلسالمية ،في طيراف ،إيراف.ىدفت الدراسة إلى اكتشاؼ كيفية تأثير أنماط القيادة "المتغير
المستقؿ" عمى الرضا الكظيفي "المتغير التابع" لممكظفيف في فركع جامعة آزاد اإلسالمية في طيراف في

إيراف ،كقد استخدـ الباحث المنيج الكصفي مف خالؿ أداة االستبانة لجمع المعمكمات ،كقد كاف مجتمع
الدراسة مككنان مف ( )16فرعان مف أفرع الجامعة ،كقد ركزت الدراسة عمى الييئة غير التدريسية في
الجامعات ،كتـ أخذ عينة عشكائية ( )400شخص ،تـ تكزيع االستبانة عمييـ ،كتـ استرداد ( )386مف
االستبانات ،كأظيرت النتائج أف أنماط القيادة المختمفة ليا أثر عمى مككنات الرضا الكظيفي لممكظفيف،
كقد كجد الباحث أف أنماط القيادة المستخدمة ىي القيادة التحكيمية كالقيادة بالمكافأة ،كقد أظيرت النتائج

أف رضا المكظفيف عف كظائفيـ كاف متكسطان.
 -7دراسة (:(Chin Chen, 2004

The relationship between leadership styles and faculty job satisfaction In
Taiwan
الدراسة بعنكاف" :العالقة بيف األنماط القيادية كالرضا الكظيفي لمعامميف في كمية التمريض في

تايكاف" .كىدفت الدراسة إلى التعرؼ إلى كعي عمداء كمدراء الكمية بأنماط القيادة كمدل ارتباط ىذه
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األنماط بمستكل الرضا الكظيفي فييا ،كقد استخداـ الباحث المنيج الكصفي االرتباطي مف خالؿ أداة
االستبانة الذاتية ،كأخذت عينة الدراسة بشكؿ عشكائي مف ( )18مدرسة تمريض ككاف عددىا ()400

مشارؾ ،تـ استرداد منيا ( )286مشاركان كتمثؿ  %72.96مف مجتمع الدراسة ،أظيرت النتائج أف
عمداء كمدراء التمريض يميمكف إلى استخداـ نمط القيادة التحكيمية أكثر مف القيادة المكقفية كالترسمية،
كما أظيرت أف مستكيات الرضا لدل أعضاء الكميات كاف متكسطان ،كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ

بإعداد برامج تدريبية في القيادة لقيادات كميات التمريض.
 -8دراسة وبي (:)Wippy, 2001

Leadership and faculty Job satisfaction at the University of Guman.
الدراسة بعنكاف" :القيادة كالرضا الكظيفي لدل ىيئة التدريس في جامعة جكماف" .ىدفت الدراسة
إلى التعرؼ إلى النمط القيادم لمرؤساء األكاديمييف كالرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس
بجامعة ( .)Gumanكاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي ،مف خالؿ أداة بحثية (االستبانة) مطبقة
عمى عينة عشكائية مف ( )150مف أعضاء ىيئة التدريس ،كبينت نتائج الدراسة أف سمطة الرئيس

كانت ضعيفة ،في حيف كانت المياـ كاضحة ،كتبيف كجكد رضا كظيفي داخمي عاؿ ،كأف النمط

الديمقراطي يزيد مف الرضا الكظيفي لدل أعضاء ىيئة التدريس.

رابعا :التعقيب عمى الدراسات السابقة

يتنػػاكؿ التعقيػػب عمػػى الد ارسػػات السػػابقة محػػكريف .األكؿ :أكجػػو االسػػتفادة مػػف الد ارسػػات السػػابقة.

كالثاني :يتحدث عف الفجكة العممية كما أضافتو الدراسة الحالية.

أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

 -1زكدت الدراسات السابقة الدراسة الحالية بمادة نظرية كفيرة ،كبأسماء العديد مف الكتب
كالمراجع ذات الصمة بمكضكع الدراسة.

 -2ساعدت باختيار منيج الدراسة ،ككذلؾ بناء أداة الدراسة األساسية (االستبانة) كتحديد محاكرىا
كفقراتيا.

 -3ساعدت في تككيف تصكر عف الدراسة الحالية ،مف حيث تقسيمات الدراسة كاإلجراءات المتبعة
كأنكاع المعالجات اإلحصائية الالزمة كالمناسبة لمدراسة.
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 -4أفادت الباحث في التعرؼ إلى طريقة عرض كمناقشة النتائج كتفسيرىا ،ككذلؾ استنباط
التكصيات كعرضيا.

 -5ساعدت الباحث في تجنب تكرار دراسة قضايا سبؽ أف تـ دراستيا مف الباحثيف ،خاصة في
البيئة اإلعالمية الفمسطينية.

الفجوة البحثية وأوجو تميز الدراسة الحالية:

أم مف الدراسات السابقة إلى مكضكع األنماط
 -1مف خالؿ اطالع الباحث ،كجد أنو لـ تتطرؽ ه
القيادية كعالقتيا بالرضا الكظيفي في المؤسسات اإلعالمية ،في حيف أف الدراسة الحالية
ربطت المكضكعيف كالعالقة بينيما في ىذه البيئة اليامة( ،البيئة اإلعالمية ،شبكة األقصى

اإلعالمية).

 -2تعتبر الدراسة مميزة ككنيا أجريت في شبكة األقصى اإلعالمية ،كالتي تعتبر كاحدة مف أىـ
المؤسسات اإلعالمية الفمسطينية ،التي ليا دكر إيجابي كبير كمؤثر في المجتمع كصمكده ،لذا
فاف دراسة طبيعة األنماط القيادية كالرضا الكظيفي فييا ،تساعد في تعزيز دكر القيادة اإلدارية
لممحافظة عمى مستكل و
عاؿ مف الممارسات اإلدارية الحديثة ،مما تنعكس إيجابان عمى أداء

العامميف كتفعيؿ دكر المؤسسة كقدرتيا في تكصيؿ رسالتيا مما ينعكس ايجابيا عمى المجتمع
بشكؿ عاـ.

 -3العديد مف الدراسات السابقة تناكلت مكضكع األنماط القيادية منفردا ،كالرضا الكظيفي كذلؾ ،أك

تناكلت العالقة بيف األنماط القيادية كمتغير جديد غير الرضا ،أك الرضا الكظيفي كمتغير جديد

غير األنماط ،إال أف الدراسة الحالية ربطت المكضكعيف كالعالقة بينيما في دراسة كاحدة.

 -4تناكلت معظـ الدراسات السابقة تحميؿ كاقع األنماط القيادية ،ككذلؾ مستكل الرضا الكظيفي
لمعامميف فييا ،كالعالقة بينيما في المؤسسة المستيدفة ككحدة كاحدة ،كلـ تتناكلو عمى مستكل
األفرع أك المستكيات اإلدارية ،إال أف الدراسة الحالية تناكلت تحميؿ كاقع األنماط القيادية

كمستكل الرضا الكظيفي لمعامميف ،كالعالقة بينيما عمى ثالثة مستكيات كىي :مستكل شبكة
و
بشكؿ عاـ .كمستكل كؿ فرع مف فركع الشبكة األربعة .ككذلؾ المستكيات
األقصى اإلعالمية
اإلدارية اإلشرافية األربعة حسب الييكؿ التنظيمي لمشبكة ،األمر الذم مف شأنو تحديد مكاطف
الضعؼ كالقكة بشكؿ محدد كدقيؽ بما يخدـ متخذم القرار القائميف عمى الشبكة مف أجؿ

تصكيب نقاط الضعؼ ،كتعزيز نقاط القكة.
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 أساليب القيادة وأنماطيا.

23

اإلطار اليظري

الفصلىالثانيى
اإلطارىالنظري

المبحث األول
القيادة اإلدارية وأنماطيا

مقدمة:
يتحدث ىذا المبحث عف القيادة اإلدارية كأنماطيا ،حيث قسـ الباحث ىذه المبحث إلى عدة

عناكيف رئيسة ،األكؿ تحدث عف مفيكـ القيادة كالقيادة اإلدارية كتعريفيا ،كحاكؿ الباحث خاللو
استعراض آراء متعددة حكؿ ىذه التعريفات كالفرؽ بيف القيادة كالقيادة اإلدارية ،ثـ انتقؿ إلى عنكاف
جديد عف أىمية القيادة كدكرىا كأثر كجكد القائد عمى الجماعة كتحقيؽ أىداؼ المؤسسة ،يتبع ذلؾ

الفعاؿ الذم يستطيع بيذه الصفات أف يحقؽ األىداؼ مف خالؿ قيادتو،
عنكاف يكضح صفات القائد ٌ
كجاء العنكاف التالي ليبيف مصادر قكة القائد التي يستمد مف خالليا تأثيره عمى األتباع كتجيب عف
تساؤؿ :لماذا يستجيب الناس لمقادة؟ تـ يتطرؽ المبحث إلى عنكاف ميـ يتحدث عف نظريات القيادة

كبيف خاللو آراء عمماء اإلدارة كاالجتماع كعمـ النفس كالسمكؾ حكؿ ىذه النظريات المتعددة ،كبعدىا
ٌ
يكضح الباحث عبر عنكاف جديد ،مداخؿ اإلدارة لفيـ أساليب القيادة حيث يشرح المفاىيـ اإلدارية التي

أسيمت في تكجيو أساليب القيادة نحك األخذ بأسمكب قيادم معيف في مرحمة معينة ،كفي نياية المبحث

يأتي العنكاف األكثر ارتباطان بيذه الدراسة ،كىك أساليب القيادة كأنماطيا ،كيركز الباحث خاللو عمى

النمط الديمقراطي ،كالنمط األكتكقراطي ،كالنمط الترسمي ،مكضحان مرتكزات كمزايا كعيكب كؿ نمط.

مفيوم القيادة:
بالرغـ مف تعدد البحكث كالدراسات في مكضكع القيادة إال أنو لـ يستقر رأم العمماء كالباحثيف
في مجاؿ اإلدارة عمى كضع تعريؼ جامع لمفيكـ القيادة ،كيؤكد (فيدلر )Fiedlar ،الذم يعد مف بيف
أبرز الباحثيف في مجاؿ القيادة عمى أف ىناؾ العديد مف التعريفات لمصطمح القيادة ،ككؿ مف ىذه

التعريفات يعكس كجية نظر صاحبو بالنسبة لمجكانب التي يعتقد أنيا أساسية كميمة فيناؾ مف ينظر

إلى القيادة مف كجية نظر نفسية ،ككجية نظر اجتماعية ،إلى جانب آراء الميتميف في المجاؿ
اإلدارم ،إضافة إلى أف ليا منظك انر سياسيان عميو أيديكلكجيات مختمفة( .الطارؽ.)35 :1997 ،
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كيرل (العقاد) أنو إلى جانب عدـ االتفاؽ عمى تعريؼ محدد لمفيكمي القائد كالقيادة .فالبعض

يرل أف القيادة خاصية مف خصائص الجماعة ،كىي مرادفة في معناىا لممكانة ،كالبعض اآلخر ،يرل
أف القيادة خاصية مف خصائص الفرد .فالقائد في نظرىـ ،ىك الذم يتسـ بخصائص شخصية معينة

مثؿ السيطرة كضبط النفس أك مميزات جسمية معينة (العقاد.)31 :1998 ،

كأكضح (الشرقاكم) أف مفيكـ القيادة مف المفاىيـ الشائع استخداميا في األحاديث العامة التي

تتجو لمتعبير عنيا في شكؿ القكة اآلمرة ،أك القدرة عمى التسمط ،لكف التقدـ العممي ،كارتفاع المستكل

الثقافي بيف الناس ،كالحاجو إلى تطكير العالقة بيف مصالح األطراؼ التي تشارؾ في األعماؿ ،كليذا

ارتبط مفيكـ القيادة بالكيفية التي يتـ مف خالليا تكجيو األفراد لمعمؿ لتحقيؽ غاية مفيدة بطريقة فعالة،

كبشعكر مف الرضا (الشرقاكم.)1992 ،

تعريف القيادة:
القيادة في المغة كما كرد في كتاب الصحاح كالقامكس المحيط ":قاد يقكد قكدان كقيادة كقيادان،

قكاد ،القيادة
قاد الدابة مشى أماميا آخذان بقيادتيا ،كالقياد ما تقاد بو الدابة مف حبؿ كنحكه ،كالقائد جمعو ٌ
ىي مينة القائد"( .ابف منظكر.)377 :1900 ،

كقد ذكر العمماء كالباحثكف تعريفات كثيرة لمقيادة في االصطالح :فقد عرؼ ليكرث القيادة أنيا"

قدرة الفرد عمى التأثير عمى شخص أك مجمكعة كتكجيييـ لمعمؿ ألعمى درجة مف الكفاءة في سبيؿ

تحقيؽ األىداؼ المكضكعة"( .الشريؼ ،)30 :2004 ،كما كيشير (الحريرم .)99 :2012 ،إلى أف

"القيادة ىي القدرة عمى التأثير في سمكؾ أفراد الجماعة كتنسيؽ جيكدىـ كتكجيييـ لبمكغ الغايات

المنشكدة" ،كيعرؼ (ككنتز كأدكنيؿ) القيادة "بأنيا عممية إنسانية تسعى إلى التأثير في أفعاؿ المرؤكسيف
(األفراد) كسمككيـ كاتجاىاتيـ"(Koontz and O'Donnell, 1980: 66( .
كقد عرفيا باس(" )Bassبأنيا عممية يتـ عف طريقيا إثارة اىتماـ اآلخريف كاطالؽ طاقاتيـ
كتكجيييا في االتجاه المرغكب" .كالقيادة بمعناىا العاـ كما عرفيا أكردكم ىي" :النشاط الذم يمارسو

شخص لمتأثير في الناس ،كجعميـ يتعاكنكف لتحقيؽ ىدؼ يرغبكف في تحقيقو" (كنعاف.)89 :1995 ،

أما (الطالب) فعرؼ القيادة بأنيا "عممية تحريؾ مجمكعة مف الناس باتجاه محدد كمخطط ،كذلؾ
بتحفيزىـ عمى العمؿ باختيارىـ" (الطالب.)52 :1998 ،
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كمما سبؽ يمكف تحديد عدة شركط اساسية البد أف تتكفر لكجكد القيادة :األكؿ كجكد جماعة

مف الناس يقبمكف التكجيو كاإلرشاد ،ثـ كجكد شخص قادر عمى التأثير في سمكؾ ىؤالء األشخاص،
كالثالث :أف تككف عممية التأثير ىدفيا تكجيو األفراد كحثيـ لمتعاكف مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المشترؾ
المرغكب لدل الجماعة كأفرادىا .كعميو فإنو يمكف تعريؼ القيادة بأنيا :عممية تحفيز كتكجيو األفراد
كالتنسيؽ بيف جيكدىـ لمتحرؾ في االتجاه السميـ كتقديـ أفضؿ ما لدييـ ،لتحقيؽ األىداؼ المرجكة

كالمرغكبة .كيمكف القكؿ :إنو بالقدر الذم يستطيع القائد جعؿ األىداؼ مرغكبة لدل األفراد كقدرتو عمى
تشكيؿ قناعة لدييـ بأنيا أىداؼ مشتركة بينيـ ،بقدر ما يككف النجاح ،كأف عالقة القائد بمرؤكسيو
يجب أف تككف مبنية عمى اإلرشاد كالتكجيو كحث األفراد عمى العمؿ الجماعي القائـ عمى الكد

كاالحتراـ.

تعريف القيادة اإلدارية:
يرل سيرتك ( )Certo, 2000: 326أف "القيادة اإلدارية ال تقتصر عمى أنيا عممية إنسانية

فحسب ،كانما تمثؿ نشاطا إداريا يمارسو القائد ،كيؤدم فيو العاممكف الكاجبات بفاعمية إلى جانب
األنشطة األخرل كالتخطيط ،التنظيـ ،الرقابة" ،كما عرؼ ىكلت القيادة اإلدارية "أنيا النشاط اإلدارم
لتعظيـ اإلنتاجية كتنشيط االبتكار في حؿ المشاكؿ كرفع الركح المعنكية كتحقيؽ الرضا الكظيفي"

( .)Hoolt, 1993: 44كيعرؼ (فيمة كعبد المجيد) القيادة اإلدارية "بأنيا القدرة عمى التأثير في األفراد
كاقناعيـ بقبكؿ العمؿ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المؤسسة كفقان لألسمكب الذم يحدده القائد"( .فيمو كعبد

المجيد.)254 :2005 ،

ككبناء عمى ما سبؽ فإف تختمؼ القيادة اإلدارية عف القيادة بمفيكميا العاـ كذلؾ أف القيادة

تستمد قكتيا مف السمات كالصفات الشخصية التي يتمتع بيا القائد ،بينما القيادة اإلدارية تعتمد عمى
السمطة الرسمية أكالن ،ثـ عمى ما يتكفر ليا مف السمات كالصفات الشخصية ،باإلضافة إلى ذلؾ نجد
أف القيادة اإلدارية تمثؿ العممية التي يتـ مف خالليا التأثير عمى األفراد ضمف كياف تنظيمي محدد

المعالـ كاألنشطة كاالختصاصات ،كمف جية أخرل فإف البعض ييقرف اإلدارة بمفيكـ القيادة ،ىفي ً
فترض
أف كؿ إدارم ىك في الحقيقة قائد المؤسسة ،إال أف الكاقع ليس كذلؾ ،فقد يفقد اإلدارم دكره القيادم إف
لـ يستطع أف يقكـ بما يفرضو عميو ذلؾ الدكر القيادم مف التزامات كظيفية ،كاجتماعية كشخصية ،كلـ
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يكف عمى قدر مف الكفاءة كالميارة المينية كالفنية ،كلـ يحقؽ لمعامميف نكعا مف العالقات اإلنسانية

الفعالة.

أىمية القيادة:

دكر ميمان في تحقيؽ األىداؼ التنظيمية رغـ تعقدىا
كيرل (النعيمي) أف لمقيادة اإلدارية ان

كتبيانيا ،حيث إف التنظيـ اإلدارم لـ يعد يسعى إلى تحقيؽ ىدؼ كاحد ،كانما يضع نصب عينو تحقيؽ
عديد مف األىداؼ المعقدة كالمتشابية ،كأف " قيادة التنظيـ ىي ركحو التي تتكقؼ عمى فاعميتيا حيكيتو

كاستمرار كجكده"( .النعيمي ،)44 :2010 ،كتتمثؿ أىمية القيادة مف كجو نظر (السكيداف ،بشراحيؿ)
أنيا حمقة الكصؿ المتمثمة في القكة التي تتدفؽ لتكجيو الطاقات بأسمكب متناسؽ يضمف عمؿ العامميف

لتنفيذ خطط المنظمة كتصكراتيا المستقبمية ،ككضع استراتيجيات راشدة في عممية تحريؾ محفزة ليدؼ

ساـ كمكاكبة المتغيرات المحيطة ،كتكظيفيا لخدمة المنظمة (السكيداف ،كبشراحيؿ.)42 :2003 ،

كمما سبؽ تتضح أىمية القيادة ،حيث إنيا الكسيمة األساسية التي بكاسطتيا يتمكف القائد

اإلدارم مف بث ركح التآلؼ كالنشاط المثمر بيف العامميف في المؤسسة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ
المشركعة ،خالؿ سمككو كقيادتو حيث يعمؿ عمى خمؽ عادات كتقاليد في المكاف الذم يعمـ فيو بما
تتفؽ مع أىداؼ المؤسسة كالعامميف.

صفات القائد الفعال:

إف فكرة أف بعض القادة يتميزف بسمات شخصية معينة قد شاعت مبدئيا كمفيكـ (الرجؿ

العظيـ) في القيادة ،كىذا المفيكـ يكضح _ بشكؿ أساسي _ أف أناسان كانكا قادة عظاـ ،ألنيـ كلدكا
بمالمح معينة معركفة جعمتيـ ىكذا ،كلقد شعر الباحثكف األكائؿ أنيـ لك قامكا بدراسة الشخصية كالذكاء
كاالتجاىات الخاصة بالقادة العظاـ ،فإنيـ _عاجان أك آجالن_ سيتعثركف في تركيبة السمات التي جعمت

أكلئؾ الناس يصبحكف قادة (ديسمر.)538 :1985 ،

كيرل (المغربي ،كآخركف )165 :1995 ،أف عمماء النفس كاالجتماع قامكا بدراسات عديدة لمتعرؼ
إلى الصفات الرئيسة لمقيادة ،فكانت أىـ ىذه الصفات:

 -1يتمتع القائد بمستكل مف الذكاء أعمى مف مستكل ذكاء أتباعو.
 -2يتمتع القائد بسعة األفؽ ،كامتداد التفكير كسداد الرأم أكثر مف أتباعو.
 -3يتمتع القائد بطالقة المساف كحسف التعبير.

 -4يتمتع القائد باالتزاف العاطفي ،كالنضح العقمي كالتحميؿ المنطقي.
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 -5يتمتع القائد بقكة الشخصية كالطمكح لتسمـ زماـ قيادة اآلخريف.

فعاال بالرغـ مف أنو ال تظير لديو كاحدة أك أكثر مف ىذه
كمما سبؽ يتضح أف القائد قد يككف ٌ
الصفات ،كلكف بشكؿ عاـ فإف ظيكر أكثر مف متكسط مستكيات ىذه الصفات في القائد سكؼ يعزز
أف يككف القائد فعاالن.

مصادر قوة القائد:
كثير مف الكتاب يشيركف إلى أف قدرة القائد عمى التأثير ىي
كيرل (حريـ )218 :2010 ،أف
ان

مصدر القكة التي يعتمد عمييا القائد اإلدارم كيذكركف أنكاعيا ،كمنيا:

 -1التأثير القسرم :الذم يقكـ بو القائد بتخكيؼ األتباع كتيديدىـ بالعقاب أك الحرماف مف الميزات.
 -2التأثير بالمكافآت :كىي قدرة القائد عمى التأثير مف خالؿ قدرتو عمى المكافأة كالتحفيز.
 -3التأثير الشرعي :كمنبعو السمطة أك القكة التي يستمدىا القائد مف شرعية منصبو اإلدارم.
 -4التأثير المعرفي (العممي) :كمصدره الميارة كالخبرة كالمعرفة التخصصية التي يمتمكيا القائد.
 -5تأثير المرجعية :كىك التأثير التابع مف قدرة القائد عمى الحكـ عمى األشياء ،فيصبح ىك المرجع.
 -6تأثير السمات الشخصية :كىك تأثير السمات الشخصية الحميدة كالمميزة التي يمتمكيا القائد.5
 -7تأثير القرينة :كىك التأثير الذم يجعؿ القائد يتمتع بمركز قكة يستمده مف دعـ القيادات العميا أك
مف أقاربو كأصدقائو الذيف في مناصب عميا أك مف خالؿ مركزه االجتماعي أك السياسي.

كفي السياؽ نفسو نجد بعض الباحثيف كمنيـ (فيدلر) يرل "أف كسائؿ التأثير التي يمكف أف

يستخدميا المدير إلثارة كتنشيط مرؤكسيو كسائؿ محدكدة تتمثؿ في الكسائؿ التالية :إجبارىـ كدفعيـ

كرىا لمقياـ بالعمؿ ،أك أف يأمرىـ مستخدمان سمطتو الرسمية ،أك أف يكجييـ أك يرشدىـ ،أك يتزلؼ إلييـ
كيتممقيـ إلثارتيـ ،كأخي ار أف يييئ ليـ المناخ النفسي كاالجتماعي الذم يجعميـ يندمجكف في أداء

عمميـ"( .كنعاف)101 :1995 ،
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كيرل الباحث أنو بغض النظر عف نكع الكسائؿ الذم يمارسيا القائد لمتأثير في سمكؾ
المرؤكسيف فإف القدرة عمى التأثير في سمكؾ الفرد أك الجماعة تعتبر لب معنى القيادة اإلدارية،
كىي كذلؾ الخطكة التنفيذية التي تتمثؿ في الممارسة الفعمية كالعممية لمقيادة.

نظريات القيادة:
ظيرت عدة نظريات أبرزت اآلراء المختمفة في أسباب فاعمية القيػادة كنجاحيػا كمػدل تأثيرىا

عمى الفرد ،ككاف ظيكر ىذه النظريات كفقان لكجيات النظر المختمفة التي بحثت ىذا المكضكع ،كفيما
يمي أىـ ىذه النظريات:

النظرية القديمة في القيادة "نظرية الرجل العظيم":
كيكضح (كنعاف :)354 :1995 ،أف أفكار ىذه النظرية تمركزت حكؿ المعايير الشخصية

التي تصنع الزعامة الناجحة ،ككيؼ أف القيادة الناجحة ،تتطمب أشخاصان ذكم مكاىب نادرة تجعميـ
صالحيف لقيادة غيرىـ ،كأف الرجؿ العظيـ يستطيع أف يحدث في الجماعة تغييرات متى كانت مستعدة

لتقبميا .في حيف يرل (سند ،)235 :1989 ،أف نظرية الرجؿ العظيـ ترل أف القيادة عناية إليية
يضعيا اهلل حيث يشاء ،كىناؾ أشخاص معينكف يتميزكف بالحكمة كالجرأة بقدر ما زكدىـ بيا اهلل).

كبطبيعة الحاؿ فقد رأل كثير مف الباحثيف أف ىذه النظرية ال تقكـ عمى أساس عممي كال شكاىد

تجريبية .كما أنيا تيمؿ طبيعة الظركؼ كالمكاقؼ المتغيرة لممجتمعات المختمفة.
نظرية السمات:

حيث تقكـ ىذه النظرية عمػى أسػاس أف فاعمية القيادة تتكقؼ عمى تكفر سمات معينة تمتاز بيا
شخصية القائد عف غيػره ،كيمكػف إذا مػا تكافرت في شخص ما إف تجعؿ منو قائدان ناجحان .كعمى ضكء

ذلؾ ظيرت دراسات لمكشػؼ عػف مجمكعة مف السمات المشتركة لمقائد ،مف أىميا القدرة القياديػة،
كميػارة اإلنجػاز ،كتحمػؿ المسؤكلية ،كركح المشاركة ،كالمكانة االجتماعية ،كالقدرة عمى تفيـ المكقؼ

(المحبكب .)103 :1996 ،كيرل (النمر) أف ىناؾ ميػارات مكتسػبة ترتبط كتؤثر في عمؿ القائد
كادارتو إلى جانب تمؾ السمات كالصفات ،كىي ثالث ميارات أساسية ىي" :الميػارة الفنيػة ،كالميارة

اإلنسانية ،كالميارة الذىنية" (النمر.)320 :1990 ،
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نظرية الموقف:

كقد أدل صعكبة تكفر السمات في شخص كاحد كصعكبة قياس بعض السمات الشخصية إلى

ظيػكر نظرية المكقؼ التي تقكـ عمى الربط بيف السمات الشخصية كالمكقؼ اإلدارم ،حيث يرل
(السكارنة .)68 :2010 ،أف ىذه النظرية تقكـ عمى فمسفة مؤداىا أف الظركؼ ىي التي تنػتج القػادة

كتبػرزىـ ،حيث تركز عمى أف القائد الناجح ىك الذم يعتمد بشكؿ أساسي عمى المكقؼ الذم يككف فيو،
أم أف القائد ال يمكف أف يظير كقائد إال إذا تكفرت في البيئة المحيطة ظركؼ مكاتية الستخداـ ميارتو

كتحقيؽ تطمعاتو (مكقؼ مناسب لصفاتو)" .كما كيرل (مصػطفى ،كالنابة )49 :1986 ،أف ىذه
النظرية ال تؤمف بنجاح القائد عمى أسػاس صفاتو الشخصية كحدىا ،كانما تعزك نجاح القائد إلى عكامؿ

خارجية كليست ذاتية.
النظرية التفاعمية:
كىذه النظرية ترتكز عمى أف السمات التي يممكيا القائد في مكقؼ معيف ال تكفي لظيكر

القائد ،بؿ ال بد مف إقناع الجماعة بيػذه السمات كالقدرات ،كقدرة القائد في التفاعػؿ مػع أفراد الجماعة.

الفعالة تتحدد عمى أساس التفاعؿ بيف شخصية القائد،
كيرل جكردف أف خصائص القيادة ٌ
كعناصر المكقؼ ،كمتطمبات المرؤكسيف باعتبار أف القيادة تقكـ _أساسان_ عمػى التفاعؿ بيف ىذه القكل

الثالث .كلذلؾ فإف ىذه النظرية تؤكد عمى أىمية المرؤكسيف كعامؿ مػؤثر في نجاح القيادة أك فشميا،

كما تركز عمى التفاعؿ المتبادؿ بيف القائد كالجماعة كادراؾ القائد لدكره إزاء الجماعة( .معكض،
 .)294 :2000أم أف النظرية التفاعمية تعتبر القيادة عممية تفاعؿ اجتماعي بيف القائد كمرؤكسيو،
كتيػتـ بتفاعػؿ أبعاد ثالثة :السمات الشخصية لمقائد ،كعناصر المكقؼ ،كمتطمبػات المرؤكسيف.

النظريات السموكية في القيادة:
بدأ اىتماـ الباحثيف يتجو نحك دراسة السمكؾ القيادم ليتعرفكا إلى ما يقكـ بو القائد مف

تصرفات كأنماط سمككية مختمفة ،كمف ىنا ظيرت النظريات السمككية لمقيادة ،فقد قامت جامعة كالية
أكىايك بدراسات لمعرفة السمكؾ العاـ لقادة العديد مف المنظمات كتحديد نكع القيادة الفعالة مف ناحية

التأثير عمى اإلنتاجية كمعنكيات العامميف ،كاستخدـ في الدراسة استبانة كصػؼ سػمكؾ القػادة المػديريف،
كتكصمت ىذه الدراسة إلى كجكد نكعيف مميزيف مف القادة ،النكع األكؿ ىػك القائػد الػذم يعطػى اىتماما
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كاعتبا انر لمعامميف كالنكع الثاني ىك القائد الذم ييتـ بالعمؿ كبييكؿ منظمتػو ،كما تكصمت الدراسة إلى

أف القائد يمكف أف يجمع النكعيف معان في قيادتو ،فػيمكف أف يككف ميتمان بالعامميف كبالمنظمة في الكقت
نفسو( .بدر.)174 :1982 ،

نظرية الخط المستمر_نموذج تاننباوم وشميدت:
في ىذا النمكذج حدد تاننباكـ كشميدت فيو العالقة بيف القائد كمرؤكسيو عمػى أسػاس خػط

متكاصؿ ،كفي نياية الطرؼ األيسر مف ىذا الخط سمكؾ القائد األكتكقراطي ،بينمػا الطػرؼ اآلخر
سمكؾ القائد الديمقراطي .كىناؾ أساليب مختمفة تقع بيف نيايتي الخط المذككر .كالذم يحدد تمؾ

األساليب ىك مدل الحرية التي يرغب القائد في تركيا لمرؤكسيو في المشاركة في اتخاذ الق اررات.
كتشير ىذه النظرية بأنو ليس ىناؾ سمكؾ قيادم كاحػد يمكػف اسػتخدامو بنجاح في كؿ األكقات ،كانما

الفعاؿ ىك الذم يتالءـ كيتكيؼ مع المكقػؼ ،أم الذم يأخذ باالعتبار قدرات القائد
السمكؾ القيادم ٌ
نفسو ،كقدرات مرؤكسيو ،كاليػدؼ المػراد تحقيقػو( .سالـ(1992 ،
كيكضح (النمر )309 :1990 ،أف (تاننباكـ كشميدت) تكصال إلى أف ىنػاؾ عػدة أنماط

قيادية يختار المدير منيا ما يناسبو حسب الظركؼ التي يعايشيا ،كما يكضحيا الشكؿ ( )1كالتالي:
 .1المدير يتخذ القرار كيعمنو عمى مرؤكسيو.

 .2المدير يتخذ القرار بنفسو كيحاكؿ أف يحصؿ عمى تأييد مرؤكسيو.
 .3المدير يعرض أفكاره عمى مرؤكسيو كيسمح ليـ بطرح األسئمة.

 .4المدير يتخذ ق اررات مبدئية قابمة لمتعديؿ بعد مناقشة المرؤكسيف.

 .5المدير يعرض المشكمة ،كيطمب االقتراحات مف المرؤكسيف ثـ يتخذ القرار.
 .6المدير يحدد المشكمة كيبيف حدكد اإلمكانات المتاحة لحميا كيطمب مف الجماعة اتخاذ القرار.

 .7الجماعة تحدد المشكمة كتقترح الحمكؿ البديمة كتختار الحؿ المناسب في إطار اإلمكانات
المتاحة التي يحددىا المدير.
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شكل رقم ()1
أنواع السموك القيادي في نموذج "تاتنبوم وشميدت"

المصدر( :ياغي)140 :1986 ،

نظرية الشبكة اإلدارية نموذج /بميك وموتون:
نتيجة لعدـ تكامؿ أساليب العمؿ باألنماط القيادية فيما بينيا مف حيث تركيز بعض منيا عمى

اإلنتاج مع قمة االىتماـ بالجانب اإلنساني كبيف االىتماـ الكبير بالجانب اإلنساني مع إغفػاؿ أىميػة
اإلنتاج ،فيذا النمكذج عمؿ عمى إيجاد نكع مف التكامػؿ فػي األسمكب القيادم الذم يأخذ في االعتبار
االىتماـ بالناس كاالىتماـ بالعمػؿ( .النمػر.)311 :1990 ،

كقد أكضح (العديمي )1993 ،أنو عمى ضكء البرامج التي قدميا صاحبا فكرة الشبكة اإلدارية

(بميؾ كمكتكف) ،كجد أف النمط ( )9 ،9ىك أفضؿ نمط ،يميو في األفضمية النمط ( )1 ،9كالثالث في
ىػك الػنمط ( ،)5-5كـ يكضحو الشكؿ رقـ (.)2
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شكل رقم ()2

المصدر( :العسيمي)19 :1999 ،

نظرية األبعد الثالثة_نموذج ردن:

كيشير (إلياس1984 ،ق ،ص )149أف نمكذج ردف أضاؼ لنمكذج البعديف (بعد االىتماـ

بالعالقات مع العامميف كبعد االىتماـ باإلنتػاج) الذم اقترحو نمكذج (بميؾ كمكتكف) بعدان ثالثان ىك
"الفاعميػة "حيػث يػرل ردف أف لمقيػادة ثالثػة أبعاد ىي :بعد الميمة ،كبعد الفاعمية ،كبعد العالقات ،حيث

يميز بيف أربعة أنماط لمسمكؾ القيادم ىي:

 .1القائد الذم ال ييتـ كثي انر بالعمؿ كال بالعالقات مع األفراد كسماه القائد المنعزؿ . Separeted
 .2القائد الذم ييتـ كثي انر بالعمؿ كأطمؽ عميو القائد المتفاني . Dedicated

 .3القائد الذم ييتـ كثي انر بالعالقات مع األفراد كسماه القائد المرتبط Related

 .4القائد الذم ييتـ بالعمؿ كبالعالقات مع األفراد أم القائد المتكامؿ . Integrated
كقد أكد ردف أف فاعمية ىذه األنماط تعتمد عمى الظركؼ كالمكاقؼ التػي تسػتخدـ فيػيا ،بحيػث

فعالة في مكاقؼ كغير فاعمة في مكاقؼ أخرل .كلذا حػدد خمسػة عكامػؿ ظرفية
يجعؿ ىذه المكاقؼ ٌ
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تؤثر في فاعمية ىذه األنماط ،كىي( :المناخ النفسي في المنظمة  -التكنكلكجيا المستخدمة لمقياـ

بالعمؿ  -العالقة مع الرؤساء  -العالقة مع الزمالء  -العالقة مع المرؤكسيف)
شكل رقم ()3

المصدر( :إلياس)149 :1984 ،
مما سبؽ يتضح أف القيادة الفاعمة تعتمد عمى اختيار الػنمط القيػادم المالئػـ لمظػرؼ أك
المكقؼ التنظيمي ،ككذلؾ عمى الربط بيف أىداؼ المنظمة كأىداؼ العامميف كتمبية احتياجاتيـ ،أم أف
يجمع القائد بيف االىتماـ بالنكاحي اإلنسانية كاإلنتاج في آف كاحد ،كتشير النظريات السابقة إلى أف

القيادة عالقة تفاعؿ بيف أربعة متغيرات أساسية ىي( :صفات كخصائص القائد الشخصية-صفات
كخصائص المرؤكسيف الشخصية-طبيعة كخصائص العمؿ-الظركؼ كالمكاقؼ التنظيمية) ،كمف خالؿ

استعراض النظريات السابقة في القيادة أنو ال تكجد طريقة مثمى محددة ككاضحة لقيادة األفراد ،كفي
الحياة العممية ناد انر ما نجد قػادة ديمقراطييف ،أك أكتكقراطييف بشكؿ كامؿ ،كنستنتج كذلؾ أف عممية
الفعاؿ ىك الذم يستطيع
القيادة عممية معقدة نظ انر لتشابؾ العكامؿ كالمتغيرات التي تؤثر فييا ،كأف القائد ٌ
التأثير عمى مرؤكسيو بشكؿ يزيد إنتاجيـ ،كيرفع مف الركح المعنكية ليـ ،كأف ىناؾ صفات رئيسة
يجػب أف تتكفر في القائد ،كأف نجاح القائد في تحقيؽ األىداؼ المنشكدة ال يأتي إال بالمراف كالخبرة
كالتدريب.
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مداخل اإلدارة لفيم أساليب القيادة:
يكضح (كنعاف )133 :1995 ،أف فيمنا ألساليب القيادة اإلدارية عامة كأسمكب القيادة

الديمقراطية كاألكتكقراطية كالترسمية خاصة ،يقتضي معرفة المفاىيـ اإلدارية التي أسيمت في تكجيو
أساليب اإلدارة نحك األخذ بأسمكب قيادم معيف في مرحمة معينة مف مراحؿ الفكر اإلدارم ،كأف ىناؾ

ثالثة مداخؿ لإلدارة ،كاف كؿ مدخؿ في مرحمة معينة لو دكر في انعكاس مفاىيمو عمى األسمكب

اإلدارم الذم استخدـ في تمؾ المرحمة كما يمي:

 .1مدخل الشدة (النظرة السمبية لإلدارة) نظرية (:(X
في ىذه النظرية تـ تصكير التنظيـ اإلدارم عمى انو تنظيـ اقتصادم ،كنظرت لمعامميف فيو
عمى أنيـ مصادر لإلنتاج فقط ،كلـ ننظر إلييـ باعتبارىـ أشخاصان يتكيفكف بشكؿ مستمر مع التغييرات

النفسية كاالجتماعية التي يعيشكنيا ،كبالتالي لـ تقـ ىذه النظرة كزنان ليذه األمكر لدل اإلنساف ،كقد

أكجد ىذا المدخؿ ما يسمى (النظرية السمبية لإلدارة) كالتي أسيمت في تكجيو أسمكب اإلدارة إلى
األسمكب األكتكقراطي ،كقد كضع (ماكجريجكر) مجمكعة مف االفتراضات أقاـ عمييا ىذه النظرية
كسماىا نظرية ( (xكىي:

 أف الفرد العادم ىك بطبيعتو كسكؿ ،ال يحب العمؿ كدرجة طمكحو قميمة نسبيان ،كخامؿ ال يريدتحمؿ المسؤكلية ،كيعمؿ بأقؿ جيد ممكف ،كيميؿ إلى االعتماد عمى غيره ،كال يبالي بحاجة

التنظيـ كأىدافو ،كييمو قبؿ كؿ شيء األماف كاالطمئناف في العمؿ ،كأف العقاب كالتيديد
بالجزاء مف الكسائؿ األساسية لدفعو إلى العمؿ ،كلذلؾ ال بد مف الرقابة الشديدة كالدقيقة عميو.

 تقكـ اإلدارة بتكجيو األفراد كضبط تصرفاتيـ كحفزىـ كالرقابة عمى نشاطيـ ،كتغيير سمككيـبإجبارىـ كتيديدىـ بالعقاب حتى نحصؿ عمى المجيكد الذم يحقؽ أىداؼ التنظيـ.

المحكمة قد
 أنو بدكف ىذا التدخؿ النشيط مف اإلدارة ،كسمككيا طريؽ التيديد كالضغط كالرقابة ييظؿ األفراد سمبييف في أداء العمؿ ،لتحقيؽ أىداؼ اإلدارة ،بؿ كمقاكميف ليا.
 -مطمكب مف اإلدارة تنظيـ العناصر اإلنتاجية مف أفراد كماؿ ،كمعدات لتحقيؽ أىداؼ اقتصادية

 .2مدخل المين (النظرية الحديثة لإلدارة) نظرية ):(Y

صكرت ىذه النظرية التنظيـ اإلدارم عمى أنو تنظيـ يضـ مجمكعة مف األفراد تحركيـ دكافع
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نفسية كاجتماعية ليا تأثير عمى تكجيو سمككيـ ،كما كجيت االنتباه إلى أىمية إشباع الحاجات النفسية

كاالجتماعية لمفرد العامؿ ،كفي إطار ىذه المفاىيـ أقامت اإلدارة فيميا لمعالقة بيف القائد كمرؤكسيو
عمى أسس جديدة ،فطمبت مف القادة تييئة الظركؼ المالئمة التي تساعد مرؤكسييـ عمى إشباع

حاجاتيـ الفسيكلكجية ،كالنفسية ،كاالجتماعية ،كاتاحة الفرصة لممرؤكسيف لممشاركة في تحقيؽ اليدؼ،

ككذلؾ العمؿ عمى تنميتيـ كتمكينيـ ،كقد انعكست ىذه المفاىيـ فيما يسمى (بالنظرية الحديثة لإلدارة)
التي أسيمت في تكجيو أسمكب القادة اإلدارييف إلى األسمكب الديمقراطي ،كقد كضع (ماكجريجكر) مف

خالؿ نظرية ( )Yافتراضات تتمخص بالتالي:

 -اف األفراد ليسكا بطبيعتيـ سمبييف أك مقاكميف ألىداؼ التنظيـ كما صكرتيـ نظرية ( )Xكأف

الفرد ال يكره العمؿ كانما يعتبره مصدر لمحصكؿ عمى اإلشباع كالرضا كال يعمؿ خكفان مف أم
عقاب.

 أف الضغكط الخارجية كالتيديد بالجزاء ليست السببيف الكحيديف لدفع الفرد لمعمؿ ،بؿ الفرديعمؿ لتحقيؽ األىداؼ التي يشعر بالكالء ليا كأنيا تحقؽ لو الثكاب بدء مف إشباع الحاجة

كصكالن لتحقيؽ الذات.

 -الفرد العادم يمكنو التعمـ كيؼ يتقبؿ المسؤكلية كتحمؿ العبء الناتج عنيا ،كرفع طمكحو.

كىكذا أسيمت االفتراضات السابقة ليذه النظرية في تكجيو أساليب اإلدارة نحك األساليب

الديمقراطية القائمة عمى العالقات اإلنسانية كالمشاركة في تحديد األىداؼ.

 .3المدخل التعديمي (النظرية التعديمية):

ظيرت محاكالت جادة مف بعض كتاب اإلدارة لمتكفيؽ بيف المفاىيـ اإلدارية التي سادت في
ظؿ النظريات الكالسيكية السمبية لإلدارة ،كالنظرية الحديثة كاالفتراضات التي عكستيا النظريتاف،
كحاكلكا صير ىذه المفاىيـ كاالفتراضات في نظرية عامة متكاممة لتفسير أنماط السمكؾ المتعددة ،كقد

سمي ىذا المنيج بالمنيج التعديمي ،ألنو ركز عمى تعديؿ بعض االفتراضات كالتفسيرات التي ظيرت

في إطار النظريتيف السمبية كالحديثة ،كمحاكلة التكفيؽ كالمكاءمة بينيما بالجمع بيف مزاياىما كتجنب

مآخذىما ،كالتكفيؽ بيف مدخؿ الشدة كالميف .ككاف ليذه النظرية الفضؿ في تكجيو أساليب اإلدارة نحك
األخذ باألسمكب اإلدارم الذم يتالءـ مع ظركؼ كعكامؿ المكقؼ الذم يتطمبو ،كتأكيدىا عمى ضركرة
اىتماـ القائد باإلنتاج كالعامميف كتكافقيا مع متطمبات المكقؼ كفاعمية القائد خاللو.
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أساليب القيادة وأنماطيا:
يكضح (كنعاف )126 :1995 ،لما كانت القيادة اإلدارية تقكـ في جكىرىا عمى التأثير الذم

يمارسو القائد في مرؤكسيو ،فإف اختالؼ كسائؿ التأثير التي يستخدميا القائد تعكس تباينا في أساليب
القيادة كأنماطيا ،كقد تركزت دراسات عمماء اإلدارة كالنفس كاالجتماع حكؿ تحديد أفضؿ أسمكب أك
نمط لمقيادة يمكف باستخدامو أف يحقؽ األىداؼ المطمكبة بكفاءة كفعالية .كقد تكصمت الدراسات إلى
تصنيفات متعددة ألنماط القادة يتعذر حصرىا في ىذا المجاؿ ،كأف أكثر المعايير شيكعان في الفكر

اإلدارم _كىك ما ييمنا في مجاؿ القيادة اإلدارية_ معياراف رئيساف ىما:
شكل رقم ()4
أنماط القيادة من حيث التأثير والنظرة لمقيادة
أنماط القيادة

عمى أساس األسموب

عمى أساس نظرة القائد

والطريقة في عممية التأثير

لمقيادة (مصدر السمطة)

ديمقراطية

ترسمية

أوتوقراطية

رسمية

غير رسمية

المصدر( :قنديل :2010 ،ص)40

المعيار األول :يقكـ عمى تصنيؼ القادة مف حيث أسمكب القائد ،كطريقتو فػي ممارسػة عممية التأثير

في مكظفيو ،كما إذا كاف يركز السمطات كييتـ باإلنتاج فقط ،أك أنو ال يركز السمطة في يديو كيتيح
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لمكظفيو المشاركتو في ميامو ،أك أنو يترؾ جميع المسؤكليات لمكظفيو دكف تكجيييـ أك االشتراؾ معيـ

في الق اررات ،كقد صنؼ أساليب القيادة اإلدارية عمى أساس ىذا المعيػار إلى ثالثة (أنماط) أساليب :
 -القيادة األكتكقراطية ()Leadership Autocratic

 -القيادة الديمقراطية ()Leadership Democratic

 -القيادة المنطمقة ( )Laissez-Fair Leadershipكتسمي ايضا (الترسمية-الحرة-المتساىمة).

المعيار الثاني :كيقكـ عمى أساس النظر لمقيادة مف حيث مصدر السمطة التي يعتمد عمييا القائد في
تكجيو مكظفيو ،كقد صنؼ القيادة اإلدارية عمى أساس ىذا المعيار إلى نمطيف:

 -القيادة الرسمية ( )Leadership Formalالتي تستند أساسان عمى المركز الرسمي لشػاغؿ الكظيفة.

 -القيادة غير الرسمية ( )Leadership Informalالتي تكجد في الغالػب نتيجػةن لكجػكد عالقات

شخصية كاجتماعية تنشأ كتتطكر تمقائيان بيف األفراد العامميف في التنظيـ الرسمي.

كييمنا في ىذا البحث أف نتناكؿ تصنيؼ القادة مف حيث أسمكب القائد كطريقة ممارستو لمسمطة
كالعالقة السائدة بيف الرئيس كالمرؤكس في المنظمات التي يعممكف بيا.

القيادة األوتوقراطية ) :( Leadership Autocratic
تقكـ ىذه القيادة عمى االستبداد بالرأم ،كتستخدـ أساليب الفرض كاإلرغاـ ،كاإلرىػاب

كالتخكيؼ ،كال تسمح بأم نقاش أك تفيـ ،كما أنيا تقكـ عمى تكجيو عمؿ اآلخػريف بإصػدار الق اررات
كالتعميمات ،كالتدخؿ في تفصيالت العمؿ ،كقد سماىا بعض عمماء اإلدارة القيادة التسمطية ،اك

التحكمية ،اك الدكتاتكرية ،اك السمبية ،اك اآلمرة.

 الخطوط التي يتميز بيا النمط األوتوقراطي:
كيكضح (الدكيؾ ،)1998 ،أنو يمكف رسـ الخطكط التالية ليذا النمط مف القيادة:

 تتركز السمطة في يد القائد ،فيك الذم يتخذ القرار ،كىك الذم يتحمؿ المسؤكلية. -القائد ىك الذم يحدد سياسة العمؿ كعالقة العامميف بعضيـ ببعض.

 يتصؼ العاممكف في ظؿ ىذه القيادة بالسمبية ،بحكـ عدـ مشاركتيـ كانعداـ أىميتيـ. -ال يفكض القائد األكتكقراطي بعض سمطاتو ،كاذا فعؿ فيك يفكض غير الميـ.

 يستغؿ القائد األكتكقراطي العامميف معو ،ألنو يجعؿ اتصاليـ بو مباشرة ،كيضعؼ صالتيـ ببعض. يمجأ القائد األكتكقراطي إلى استعماؿ السمطة ،كاستعماؿ كسائؿ التيديد كالتخكيؼ.38
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 -ال تيتـ ىذه القيادة بنمك العامميف.

 تنعدـ عكاطؼ التعاكف كالكد بيف القائد األكتكقراطي كالعامميف معو. يستمد القائد األكتكقراطي سمطتو مف القكانيف كالمكائح ،بدالن مػف االعتمػاد عمػى التػأثير كاالستمالة. -يديف كؿ مف يعمؿ في مثؿ ىذا النكع مف اإلدارة بالكالء لرؤسائو.

كيضيؼ (السكارنة ،)145 :2010 ،أف بعض عمماء اإلدارة يميزكف بيف ثالثة أشكاؿ رئيسة مف نمط
ي
القيادة األكتكقراطية :األكتكقراطية – التسمطية :القائد يحاكؿ تركيز كؿ السمطات في يده ،كيحتفظ لنفسو
بالقياـ بكؿ صغيرة ككبيرة ،كاألكتكقراطية –الخيرة :القائد يثؽ في نفسو كفي طريقة أدائو لمعمؿ ،كيتركز

اىتمامو عمى تحقيؽ مستكل أداء مرتفع في األجؿ القصير كالطكيؿ ،األكتكقراطية المبقة :سمكؾ القائد

أكتكقراطي ،إال أنو يتميز بمباقتو في التعامؿ ،كاعتماده عمى اتصاالتو الشخصية مع مرؤكسيو
 سمبيات النمط األوتوقراطي:

كيرل الخطيب أف ىذا النكع مف القيادة مع أنو قد يؤدم إلى إحكاـ السمطة كانتظاـ العمؿ

كزيادة اإلنتاج ،إال أنو يتميز بانعكاس آثار سمبية كبيرة عمى شخصية األفراد ،كيظؿ تماسؾ العمؿ
مرىكنان بكجكد القائد ،فإذا ما غاب القائد انفرط عقد المجمكعة كاضػطرب العمؿ( .الخطيب.)1996 ،
كيؤكد (أحمد )1997 ،أف ىذا النمط القيادم يحقؽ بعض األمكر المحببة لبعض القػادة ،مثؿ إشباع

الرغبة في السيطرة ،كاالنفراد بإصدار الق اررات ،لكف اتباعو يرتبط بمجمكعة مػف النتائج السمبية كىي :
 .1إضعاؼ الركح المعنكية لممرؤكسيف ،كشعكرىـ باإلحباط كالالمباالة.
 .2ظيكر االتجاىات السمبية بيف المرؤكسيف ،كالمنافسة غير الشريفة ،كمحاكلة التقرب إلى الرئيس،
كلك عمى حساب مصالح المرؤكسيف اآلخريف.

 .3تفكؾ الجماعة التي يقكدىا ،كسيادة ركح العػداكة كمشػاعر الػبغض بػيف الػرئيس كالمرؤكسيف مف
جية كالمرؤكسيف أنفسيـ مف جية أخرل.

 .4ظيكر تجمعات غير رسمية بيف المرؤكسيف داخؿ التنظيـ الرسمي.
 .5انعداـ الرضا كانعداـ التعاكف كاالنتماء لمعمؿ كالكالء لمقائد ،كزيادة الشعكر باألنا لدل العامميف.
 مزايا النمط األوتوقراطي:
بعض الدراسات كشفت أف ىذا األسمكب يمكف اف يككف ناجحان في بعض أشكالو ،كفي ظركؼ كمكاقؼ
معينة تقتضي تطبيقو ،كذكر العمماء بعض المزايا ليذا النمط منيا:
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 .1يكرس القائد فيو معظـ كقتو لمعمؿ ،كىك ما يسمي بالقائد المتفاني في العمؿ.

 .2قد يككف ىذا النمط ناجحان في التطبيؽ خالؿ األزمات كظركؼ تتطمب الحزـ كالشدة.

 .3ىذا األسمكب ينجح مع بعض المكظفيف ،حيث ال تجدم األساليب الحكيمة في إقناعيـ.

 .4في بعض أشكاؿ ىذا األسمكب يحاكؿ الرئيس أف يشارؾ المرؤكسيف معو في بعض الق اررات حتى
يخفؼ مف معارضتيـ لو (قنديؿ.)41 :2010 ،

مما سبؽ نخمص إلى أف أسمكب القيادة األكتكقراطي ال يؤدم دائمان كفي كؿ المكاقؼ إلى نتائج

سمبية ،كقد تقتضي ظركؼ كمكاقؼ معينة تطبيؽ ىذا األسمكب ،كقد يككف مطمكبا أك ناجحا اك فعاال
في العديد مف المكاقؼ ،كيحقؽ أىداؼ اإلدارة .إال أف كجكد السمبيات الكبيرة التي تنتج عف ىذا

األسمكب ،ال تجعمو يصمح كأسمكب قيادم سائد كأساسي خاصة في المؤسسات اإلعالمية.
القيادة الديمقراطية:

"يتمثؿ أسمكب القيادة الديمقراطية بالقيادة التي تعتمد عمى العالقات اإلنسانية كالمشاركة،
كتفكيض السمطة .فالقيادة الديمقراطية تعتمد أساسان عمى العالقات اإلنسانية السممية بيف القائد

كمرؤكسيو ،التي تقكـ عمى إشباعو لحاجاتيـ كخمؽ التعاكف فيما بينيـ كحؿ مشكالتيـ" (كنعاف،
 .)182 :1995كقد سماىا بعض عمماء اإلدارة القيادة االستشارية أك اإلنسانية أك اإليجابية أك البناءة.
 المرتكزات األساسية لمقيادة الديمقراطية:
يؤكد (الدكيؾ )1998 :أف القيادة الديمقراطية ترتكز عمى ثالثة مرتكزات أساسية تتمثؿ في:
 .1إقامة العالقات اإلنسانية بيف القائد كمرؤكسيو.
 .2إشراؾ المرؤكسيف في بعض المياـ القيادية.
فعاؿ.
 .3تفكيض السمطة لممرؤكسيف بشكؿ ٌ

كيرل (قراقزة )1987 ،أف النمط الديمقراطي لو أثر فعاؿ في االنتاج مع الجكدة ،كيرل أنو يرتكز عمى
الفعالة_ تكافؤ السمطة مع المسؤكلية_ تحديد
األسس التالية( :تنسيؽ الجيكد بيف العامميف_ المشاركة ٌ
األعماؿ كالكاجبات_ التعرؼ إلى فردية العامميف).

كبالنظر ليذه المرتكزات كاألسس ،نرل أنيا تتكافؽ مع فطرة اإلنساف في حبو لممشاركة كميمو لالستقرار

االجتماعي كاالنسجاـ مع مف حكلو إضافة إلى رغبتو في تحقيؽ الذات كأخذ الصالحيات ليذا الغرض،

40

اإلطار اليظري

الفصلىالثانيى
اإلطارىالنظري

كىذا األمر يناسب العامميف في المؤسسات اإلعالمية ،حيث إف تحقيؽ الذات مف أىـ ما يطمح إليو

اإلعالمي ،كىك بطبيعتو يرفض كبت حريتو كتقميص صالحياتو التي تعتبر كسيمة لتحقيؽ طمكحو.
 مزايا النمط القيادي الديمقراطي:
كيرل (كنعاف )1995 ،أف ىناؾ جممة مف المزايا الستخداـ النمط الديمقراطي منيا:
 -تفكيض القائد لبعض سمطاتو يتيح لو الكقت كالجيد لمتفرغ لممياـ القيادية.

 رفع الركح المعنكية لمعامميف كزيادة رغبتيـ كنشاطيـ في العمؿ حيث إنيـ مستقركف نفسيان. تحقيؽ الترابط الجماعي لمعامميف كخمؽ جك ممتع في العمؿ يتسـ بعالقات الكد كالتفاىـ. -تعميؽ اإلحساس باالنتماء لمجماعة ،كخمؽ ما يسمى بالتفكير الجماعي.

 تنمية ركح االبتكار كالعطاء بيف العامميف ،كاعطائيـ فرصة التعبير عف قدراتيـ.كيؤكد (ىشاـ ،)60 :2010 ،أف ىذا النمط يؤدم إلى رفع معنكيات المرؤكسيف كخمؽ الثقة في نفكسيـ
كزيادة التعاكف كمضاعفة اإلنتاج ،كفي ىذا النمط يشعر أفراد التنظيـ باف القرار قرارىـ فيتمسككف بو

كيعممكف عمى تنفيذه التنفيذ السميـ الرتباطيـ المعنكم بو.

مما سبؽ يتضح أف اتباع النمط القيادم الديمقراطي ىك األنسب لممؤسسات اإلعالمية ،حيث يعمؿ

عمى تماسؾ المؤسسة ،كاشعار العامميف بذكاتيـ ،كاتاحة الفرصة ليـ لتنمية قدراتيـ.
 معيقات وصعوبات استخدام النمط الديمقراطي:

بالرغـ مف اإليجابيات كالمميزات ليذا النمط إال أف استخدامو ال يخمك مف صعكبات كمعيقات ،أىميا:

 ممارسة ىذا النمط يتطمب أف يككف العاممكف عمى درجة عالية مف الكعي ،كالخبرة ،كالثقافة بشؤكفمؤسستيـ أك ما يحيط بيا مف ظركؼ( .ياغي.)129 :1986 ،

 يحتاج ىذا النمط إلى جيد ككقت إضافي ،حيث إنو يعتمد عمى التأني في اتخاذ الق اررات بسبباىتمامو بعقد االجتماعات لمناقشتيا( .عساؼ.)1990 ،

 ىناؾ الكثير مف الناس ال يحبكف تحمؿ المسؤكلية كخاصة فيما يتعمؽ بإصدار الق اررات ،كيفضمكفأف تصدر إلييـ الق اررات كالتعميمات مف الرؤساء( .أحمد.)1997 ،

 ىذا النمط قد يشكؿ مظي انر لتنازؿ القائد عف بعض ميامو القيادية( .السكارنة.)145 :2010 ،كيرل الباحث أنو رغـ ما قد يترتب عمى استخداـ ىذا النمط مف بعض الظكاىر السمبية إال أنو يعتبر
مف أفضؿ األنماط التي يمكف استخداميا في المؤسسات اإلعالمية لما لو مميزات كثيرة.
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القيادة الترسمية:

كيكضح (عياصرة )49 :2006 ،أف ىذا النمط يغمب عميو طابع الفكضى كسمبية القائد ،حيث

إنو ال تحكمو القكانيف أك سياسات محددة أك إجراءات ،كيتميز بعدـ تدخؿ القائد في مجريات األمكر،
كال يعطي تكجيياتو أك إرشاداتو لمعامميف إال إذا طمب منو ذلؾ ،فيي قيادة تترؾ لألفراد حرية مطمقة في

التصرؼ ،كالعمؿ دكف أم تدخؿ مف جانب القائد ،كقد يككف السبب في ذلؾ عدـ قدرة القائد عمى اتخاذ
الق اررات أك عدـ معرفتو بالمشكمة المطركحة.
 الخطوط العامة لمنمط القيادي الترسمي:
ىناؾ عدة خطكط عامة يتبعيا الرئيس في ىذا النمط كضحيا العديد مف الكتاب تتمثؿ بالتالي:

 .1يترؾ المرؤكسيف يحددكف أىدافيـ كفقان لألىداؼ العامة لممؤسسة ،كيترؾ ليـ حرية إصدار الق اررات
كاتخاذ اإلجراءات ،ككضع الحمكؿ إلنجاز العمؿ (السكارنة.)181 :2010 ،

 .2ال يحاكؿ أف ينظـ سير العمؿ كال يصدر عنو إال تعميقات تمقائية( .العجمي.)158 :2008 ،

 .3تتسـ اجتماعاتو بالمرؤكسيف باالرتجاؿ ،كعدـ التخطيط ،ككثرة المناقشات( .سميماف.)386 :2001 ،
 .4يتساىؿ مع المرؤكسيف المقصريف في أداء كاجباتيـ كضعؼ سيطرتو عمييـ( .قنديؿ.)42 :2010 ،
 مآخذ وسمبيات القيادة الترسمية:
إف معظـ أكجو النقد كالمآخذ ألسمكب القيادة الترسمية ،تتركز حكؿ اآلثار السمبية التي تنتج عنو ،سكاء
عمى التنظيـ أـ عمى المرؤكسيف .كفي ىذا السياؽ ،يرل (  )Brown, & Cons, 1985أنو ثبت أف

الفرد الذم يعمؿ بحرية مطمقة ال يككف مسرك انر دائمان في عممو ،كأف الحرية الزائدة في العمؿ تؤدم إلى
نتائج سيئة تنعكس عمى اآلخريف ،فقد تؤدم إلى محاكلة السيطرة مف قبؿ الفرد عمى زمالئو ،لعدـ

كجكد قيكد كمحاذير رادعة ،كىذا يؤدم إلى تفكيؾ مجمكعة العمؿ كفقداف ركح التعاكف ،كال يككف ىناؾ

ضبط في العمؿ سكاء أكاف القائد مكجكدان أـ غائبان ،كأف القادة الذيف يتعبكف ىذا األسمكب غالبان ما
يضيعكف معظـ كقتيـ في استقباؿ الزكار كالضيافة كاالشتراؾ في الحفالت الرسمية كحضكر المجاف

خارج المؤسسة لمجرد إشباع رغبتيـ باكتساب التقدير كاألىمية لذاتيـ.

كمما سبؽ يتضح أف االنتقادات ألسمكب القيادة الترسمية تدكر في مجمميا حكؿ انعداـ أك ضعؼ

إشراؼ القائد كتكجييو لمرؤكسيو كرقابتو عمى نشاطاتيـ ،كأف ذلؾ يترتب عميو نتائج سيئة تنعكس عمى
العمؿ كاإلنتاج.
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 مزايا القيادة الترسمية:
بالرغـ مف المآخذ السابقة عمى أسمكب القيادة الترسمية ،إال أف ىذا األسمكب لو كجكد في الكاقع العممي،

كأحيانان يترتب عميو نتائج مرضية ،كىناؾ عكامؿ تساعد في نجاحو يكضحيا (أبك العزـ:)1975 ،

 -1عندما يككف المرؤكسكف عمى مستكل عاؿ مف التعميـ كالفيـ ،حيث يككنكف قادريف عمى استيعاب
الكاجبات المفكضة ليـ كالقصد مف التعميمات العامة.

 -2عندما يحسف القائد اختيار مف يفكضيـ لمسمطة مف المرؤكسيف ،كيككف لديو القدرة عمى التكيؼ مع
التفكيض ،بإمكانو اف يجعؿ منو دافعان لمرؤكسيو لبذؿ أقصى جيدىـ في العمؿ إلثبات الذات.

 -3عندما تككف الظركؼ أك المكاقؼ مالئمة لتطبيقو ىذا األسمكب القيادم ،يمكف أف يككف صالحان
لبعض أكجو النشاطات ،كالمؤسسات كمراكز البحث العممي ،حيث غاليان ما يككف العاممكف فييا مف

العمماء كالذيف يفترض أف تيترؾ ليـ حرية البحث (دركيش ،كعكض اهلل.)128 :1969 ،
كيرل الباحث أف ىذا النمط بشكؿ عاـ ال يتكافؽ مع قيادة المؤسسات اإلعالمية التي تحتاج إلى متابعة
مستمرة لمق اررات كالتكاجد في كؿ مراحميا ،لحساسية اإلعالـ كالمكاضيع التي يتعامؿ معيا ،كفي

المقابؿ ،فإف ىذا النمط القيادم قد يصمح ،ألف يستخدـ في بعض أقساـ ىذه المؤسسات ،كبعض

الفئات التي تدرؾ دكرىا بشكؿ جيد كلدييا فيـ كاضح لمرسالة التي ييراد إيصاليا لمجميكر ،مثؿ فئة
المذيعيف كمقدمي البرامج ،كاألقساـ التي تعنى بالبحث العممي كاإلعداد ،حيث غالبان ما يككف لدل
ىؤالء العامميف درجة كبيرة مف الفيـ كالعمـ كاالطالع ،يؤىميـ ألف يأخذكا قسطان كبي انر مف الحرية.
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املبحث الثاىي
الرضا الوظيفي

 مفيوم وتعريف الرضا الوظيفي.
 اآلثار المترتبة عمى عدم الرضا الوظيفي.
 عناصر الرضا الوظيفي.
 كيفية حدوث الرضا الوظيفي+.
 العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء.
 قياس مستوى الرضا الوظيفي.
 كيفية تحسين مستوى الرضا الوظيفي.
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المبحث الثاني
الرضا الوظيفي

مقدمة:
قسمو الباحث إلى عدة عناكيف
ىذا المبحث تـ تخصيصو لمحديث عف الرضا الكظيفي ،كقد ٌ
تشمؿ جكانب ميمة في الرضا الكظيفي ،العنكاف األكؿ يتحدث عف مفيكـ كتعريؼ الرضا الكظيفي،
كمف خاللو استعرض الباحث تعريفات متعددة لمرضا الكظيفي ،مف كجية نظر الباحثيف سكاء في عمـ

اإلدارة أـ عمـ النفس كاالجتماع ،كجاء العنكاف الثاني ليكضح اآلثار المترتبة عمى عدـ الرضا الكظيفي،

حيث اختصرىا الباحث في ثالث نقاط ،ثـ أتبعو بعنكاف ميـ كأساسي يتعمؽ بعناصر الرضا الكظيفي،

كفصؿ فييا لما ليذه العكامؿ مف ارتباط
استعرض خاللو العناصر كالعكامؿ المؤثرة في الرضا الكظيفي
ٌ
كثيؽ كعممي بالدراسة ،كالعنكاف التالي تناكؿ العالقة بيف الرضا الكظيفي كاألداء ،كما العنصر الذم
يؤثر في األخر الرضا أـ األداء .ثـ في عنكاف مستقؿ عف قياس الرضا الكظيفي يتطرؽ الباحث

لألساليب كاألليات المستخدمة في قياس الرضا الكظيفي ،ثـ يكضح الباحث عبر عنكاف أخير كيفية
تحسيف مستكل الرضا الكظيفي كيبيف األساليب كالطرائؽ التي مف خالؿ اتباعيا يتـ تحسيف الرضا

الكظيفي كتجنب اآلثار السمبية التي تحدث بسبب عدـ الرضا.

مفيوم وتعريف الرضا الوظيفي:
يكتسب مفيكـ الرضا الكظيفي أىمية خاصة في اىتمامات الباحثيف في العمكـ اإلدارية

كالدراسات السمككية التنظيمية لما لو مف أثر بالغ عمى العمؿ كاألداء كاإلنجاز .كقد بذلت محاكالت

عديدة لتحديد مفيكـ الرضا ،فقد أشار ( )Dessler,1985عمى أف الرضى ىك درجة تحقيؽ الشخص
لالحتياجات الميمة في الصحة كاألمف كالغذاء كالمحبة كالتقدير كالثناء أثناء الكظيفة .كعرفو

(" )Vaughn & Dunn: 1971أنو شعكر المكظؼ تجاه رئيسو كزمالئو كعممو كفرص الترقية فيو".

كيقكؿ (عبد الباقي :)211 :2001 ،أنو جاءت تعريفات متعددة لمرضا الكظيفي ،فيرل البعض

أف الرضا عف العمؿ "ىك درجة إشباع حاجات الفرد نتيجة عممو ،كتحقيؽ ىذا اإلشباع عادة عف طريؽ
اآلخر ،ظركؼ العمؿ ،طبيعة اإلشراؼ ،طبيعة العمؿ نفسو ،االعتراؼ بكاسطة اآلخريف ،أف البعض
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يرل أف الرضا ىك محصمة عناصر الرضا التي يتصكر الفرد أف يحصؿ عمييا مف عممو ،كيعبر عف

الرضا بالمعادلة التالية:

الرضا عف العمؿ= الرضا عف األجر +الرضا عف فحكل العمؿ +الرضا عف فرص الترقي +الرضا

عف اإلشراؼ +الرضا عف جماعة العمؿ +الرضا عف ساعات العمؿ +الرضا عف ظركؼ العمؿ.

أما (شاكيش) فيرل أف الرضا الكظيفي ىك الشعكر النفسي بالقناعة كاالرتياح أك السعادة

إلشباع الحاجات كالرغبات كالتكقعات مع العمؿ نفسو كيحتكم بيئة العمؿ ،كمع الثقة كالكالء كاالنتماء

لمعمؿ( .شاكيش.)110 :2005 ،

مما سبؽ يتضح تبايف أفكار الباحثيف في صياغة تعريؼ محدد لمرضا الكظيفي ،كيرجع ذلؾ إلى

طبيعة تخصصات الباحثيف ،كمف خالؿ التعريفات السابقة يتضح أف البعض ركز عمى قضية إشباع
حاجات الفرد ،كآخركف ركزكا عمى استجابة العامؿ العاطفية نحك عممو.

اآلثار المترتبة عمى عدم الرضا الوظيفي:
ىناؾ آثار سمبية كبيرة تصيب المؤسسة كالعامميف تترتب عمى حالة عدـ الرضا عف العمؿ مف
قبؿ العامميف ،كما أف عدـ الرضا الكظيفي يؤثر في صحة الفرد النفسية ،كقد يعرضػيا لمخطػر.
كقد ذكر (العمياف )286 :2004 ،بعض ىذه اآلثار عمى النحك التالي:
 -1محاولة االنسحاب من العمل:
يحاكؿ المكظؼ بشتى الطرؽ أف يبتعد عف العمؿ حينما يشعر بحالة عدـ الرضا عنو ،كتسمي

ىذه الظاىرة بظاىرة االنسحاب مف العمؿ ،كقد يأخذ ىذا االنسحاب شكؿ الغياب عف العمؿ ،أك البحث

عف عمؿ آخر ،كفيما يتعمؽ بظاىرة الغياب ،تشير (العطية ،)109 :2003 ،إلى أف البعض يرل بأنو
تكجد عالقة طردية بيف الرضا كالغيابات ،كيالحظ أف العامميف الذيف ال يشعركف بالرضا أكثر احتماالن

في تغيبيـ عف العمؿ ،كلكف ىذا ال يعني أف عدـ الرضا عف العمؿ يؤدم بالضركرة إلى الغياب .كمف
جانب آخر يرل (السمطاف ،)204 :2004 ،أف حالة عدـ الرضا عف العمؿ تؤدم إلى التفكير في ترؾ

العمؿ كميةن ،إال أف ذلؾ أيضا محككـ بالنجاح في إيجاد عمؿ بديؿ.
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مما سبؽ يتضح أف ترؾ العمؿ اختياريا ظاىرة معقدة تبرز عمى السطح بسبب المنافسة كعدـ الرضا،

كعكامؿ متداخمة أخرل ،كالبد مف اىتماـ المؤسسات اإلعالمية بدراسة األسباب التي تؤدم إلى ترؾ

العمؿ خاصة في ظؿ المنافسة الشديدة كاالنتشار المتزايد لممؤسسات اإلعالمية ،حيث إف ترؾ العمؿ

يكمؼ المؤسسة تكمفة عالية في عمميات االختيار كالتدريب ،إضافة إلى ما يسببو ترؾ أحد اإلعالمييف

المشيكريف لمؤسسة إلى مؤسسة أخرل مف لغط كسمعة.

شكل رقم ()5

(المصدر :جرينبرج جيرالدك ،باركف ركبرت)208 :2004 ،
 -2تأثر مستوي أداء العمل أو اإل نتاجية:
لقد أشارت الدراسات _بكجو عاـ_ إلى كجكد عالقة إيجابية بيف الرضا عف العمؿ كاإلنتاجية
إال أف تمؾ العالقة لـ تكف قكية مف الناحية اإلحصائية( ،محيسف :)64 :2004 ،كيؤكد (عبد الباقي)

أنو دلت نتائج لكثير مف الدراسات عمى كجكد عالقة سببية بػيف األداء كالرضػا الكظيفي ،بمعنػػى أف
الرضػػا المرتفػػع ينػػتج عنػػو أداء مرتفػػع ،كالعكػػس صحيح ،كسػػبب ذلػػؾ أف المكظػػؼ الراضي عف العمؿ
تزداد درجة حماسو لمعمػؿ كدرجػة كالئػو لممنظمػة ،كينعكس ذلػؾ عمػى ارتفػاع إنتاجيتو كأدائو( .عبد

الباقي.)216 :2001 ،
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 -3ظواىر التمارض والشكاوى واإلضراب والالمباالة:
التمارض كالشكاكل كاإلضراب كالالمباالة ،كسائؿ احتجاجية يتخذىا العماؿ كرد فعؿ عمى عدـ

الرضا الكظيفي .التمارض (ادعاء المرض) ظاىرة تعبر _في الغالب_ عف عدـ رضا العامؿ؛ كارتفاع
الشكاكل كالتظممات يظير كثي ار في منظمات يغمب عمى مكظفييا عدـ الرضا ،كيعتبر اإلضراب مف

أقكل مؤشرات عدـ الرضا حدة ،ككذلؾ فإف انخفاض درجة رضا العامؿ ينعكس عمى مدل اىتمامو
كانضباطو أثناء تأديتو لكاجباتو كيبني عمى ذلؾ كقكعو في حاالت مف اإلىماؿ كالالمباالة كالمذيف

يؤدياف بدكرىما إلى قياـ العامؿ بتخريب أدكات اإلنتاج ،أك حتى إلحاؽ الضرر بالمنتج ذاتو.

عناصر الرضا الوظيفي (العوامل المؤثرة فيو):
ىناؾ العديد مف العكامؿ تؤثر عمى الرضا الكظيفي كىي ناتجة مف الفرد نفسو ،أك العمؿ

الكظيفي ،أك مف البيئة التنظيمية المحيطة بالفرد ،كقد تعددت كجيات النظر المحددة لمعكامؿ المؤثرة
عمى الرضا الكظيفي كذلؾ مف قبؿ الكتاب كالباحثيف.

كقد بيف (السالـ )81 :1996 ،أف ىناؾ ستة عكامؿ حددىا كيث  Keithلمرضا الكظيفي،
ثالثة منيا تتصؿ بالعمؿ بصفة مباشرة ،كىي :الرضا عف العمؿ نفسو ،كاالندماج مع الزمالء في

العمؿ ،ككفاية اإلشراؼ ،كثالثة أخرل تتصؿ بالعمؿ بصفة غير مباشرة كىي :عدالة المكافآت ،كالحالة
الصحية كالبدنية كالذىنية ،كتكفير األىداؼ لممنظمة .كيشير (السيسي )32 :1992 ،انو تعددت آراء

الباحثيف حكؿ تحديد العكامؿ المؤثرة في الرضا الكظيفي ،فبعضيـ يرل أف الرضا الكظيفي نتاج تفاعؿ
عنصريف ،ىما :خصائص الفرد ،كخصائص بيئة العمؿ .كبعضيـ اآلخر يحدد العكامؿ المؤثرة في

الرضا الكظيفي في ثالثة عناصر ،ىي بيئة العمؿ ،كمحتكل الكظيفة ،كالمكظؼ نفسو.
أما (عباس )21 :1987 ،فقد حدد ست فئات رئيسة تحقؽ الرضا الكظيفي لمعامميف ،كتتشابو
مع العكامؿ السابقة التي حددىا )كيث( إلى حد كبير ،كىي :الرضا عف محتكل الكظيفة ،كالرضا عف

األجر ،كالرضا عف فرص النمك ،كاالرتقاء الكظيفي ،كالرضا عف أسمكب اإلشراؼ أك نمط القيادة،
كالرضا عف مجمكعة العمؿ ،كالرضا عف النكاحي االجتماعية .كقد قاـ (عبد الكىاب كخطاب:1993 ،

 )71بتحديد خمسة عكامؿ مؤثرة في الرضا الكظيفي ،كىي :عكامؿ داخمية أك خاصة بالفرد ،كعكامؿ
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خاصة بمحتكل الكظيفة ،كعكامؿ خاصة باألداء ،كأخرل خاصة باإلنجاز ،كأخي ار العكامؿ التنظيمية

الخاصة بسياسة المنظمة كنظاـ األجكر كالترقية كالنقؿ.

كيرل )العديمي )87 :1984 ،أف عكامؿ الرضا الكظيفي تتككف مف تسعة عكامؿ ميمة ،ىي،

النمك النفسي ،كاتاحة الفرصة التخاذ الق اررات الخاصة بالعمؿ ،الراتب كالضمانات ،المسؤكلية ،اإلشراؼ

الشخصي كالتقدير ،العالقات مع الزمالء كالمرؤكسيف ،الطرؽ المتبعة في اإلشراؼ ،فرص الترقي
الكظيفي ،ظركؼ العمؿ كمتطمباتو كظركفو المادية ،كأنظمة كاجراءات اإلدارة.

كقد صنؼ (عبد الباقي )216 :2001 ،العكامؿ المؤثرة عمى الرضا الكظيفي إلى المجمكعات التالية:
شكل رقم ()6
العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي

العوامل
الشخصية

العوامل
المتعلقة
بالوظيفة
ومحتوى
الوظيفة

العوامل
المتعلقة بنمط
اإلشراف
واإلدارة

الرضا
الوظيفي

العوامل
المتعلقة
بظروف
وبيئة العمل

جماعة العمل
وبيئة
الشخص

العوامل
المرتبطة
بتنظيم العمل

عوامل األمان
الوظيفي
واألجر

المصدر :جرد بكاسطة الباحث
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مما سبؽ يتضح أف الرضا عممية متشابكة ليا أبعاد متعددة ،ال يمكف أف نحصرىا في جانب

معيف ،يرجع ذلؾ لمتركيبة المعقدة التي تتككف منيا النفس البشرية حيث اختالؼ األفراد كتكجياتيـ
كاىتماماتيـ كما ىك الشيء األىـ الذم يشكؿ النسبة الكبرل في التأثير بالرضا لدييـ.

كيفية حدوث الرضا الوظيفي:
يجتيد العاممكف ،لكي يصمكا إلى أىداؼ معينة كينشطكف في أعماليـ ،العتقادىـ أف األداء
سيحقؽ ليـ ىذه األىداؼ ،كمف ثـ فإف بمكغيـ إياىا سيجعميـ أكثر رضان ،كحيف ننظر لمرضا كنتيجة
لمكشؼ عف الكيفية التي يتحقؽ بيا كالعكامؿ التي تسبقو كتعد مسؤكلة عف حدكثو ،سنجد أف تمؾ

العكامؿ تنتظـ في نسؽ مف التفاعالت كما يكضحيا (طريؼ )222 :2000 ،كتتـ عمى النحك التالي:

قدر مف الحاجات يسعى إلشباعيا ،كيعد العمؿ أكثر مصادر ىذا اإلشباع إتاحة.
 .1الحاجات :لكؿ فرد ه
 .2الدافعية :تكلد الحاجات قد انر مف الدافعية ،تحث الفرد عمى التكجو لممصادر المتكقع إشباع تمؾ
الحاجات مف خالليا.

 .3األداء :تتحكؿ الدافعية إلى أداء نشط لمفرد ،كبكجو خاص في عممو ،اعتقادان منو أف ىذا األداء
كسيمة إلشباع حاجات الفرد.

الفعاؿ إلى إشباع حاجات الفرد.
 .4اإلشباع :يؤدم األداء ٌ
 .5الرضا :إف بمكغ الفرد مرحمة اإلشباع ،مف خالؿ األداء الكؼء في عممو ،يجعمو راضيان عف العمؿ،
باعتباره الكسيمة التي تسني مف خالليا إشباع حاجاتو.

شكل رقم ()7

المصدر( :شوقي)554 :5111 ،
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العالقة بين الرضا الوظيفي واألداء:
مؤثر إيجابيان عمى العديد مف الجكانب التي تعتبر سببا
تكمف أىمية الرضا الكظيفي في ككنو
ان

في نجاح المؤسسة ،كأىـ ىذه الجكانب ىك األداء الكظيفي ،كنجد أف المحكر الرئيس ألم دراسة في
مجاؿ الرضا الكظيفي ىك السؤاؿ التقميدم :ما العالقة التي تربط كال مف األداء بالرضا الكظيفي؟ كما

العالقة بيف ىذيف المتغيريف؟

كيشير (عبد الباقي) أنو دلت نتائج لكثير مف الدراسات عمى كجكد عالقة سببية بػيف األداء

كالرضػا الػكظيفي ،بمعنػػى أف الرضػػا المرتفػػع ينػػتج عنػػو أداء مرتفػػع كالعكػػس صػػحيح ،كسػػبب ذلػػؾ أف

المكظػػؼ الراضي عف العمؿ تزداد درجة حماسو لمعمػؿ كدرجػة كالئػو لممنظمػة ،كيػنعكس ذلػؾ عمػى
ارتفػاع إنتاجيتو كأدائو( .عبد الباقي .)216 :2001 ،كمف جانب آخر يكضح (المغربي) أنو قد اعتمد

العمماء السمككيكف لمدة طكيمة مف الزمف أف الرضا يقكد إلى مستكل عاؿ مف األداء لمعمؿ ،كقد انحدر
ىذا االعتقاد مف تجارب ىكثكرف ،إال أنو في اآلكنة األخيرة أخذ البعض اآلخر مف ىؤالء العمماء يقمب

افتراضات العالقات العامة ،كأصبح االفتراض يدؿ عمى أف أداء العمؿ ىك الذم يقكد إلى الرضا،
بمعنى أنو إذا قاـ الفرد بأداء عممو بصكرة جيدة ،ثـ ككفئ عمى ذلؾ فإف العمؿ حتمان سيؤدم إلى

الرضا ،لذا فقد اعتبر الرضا عامال تابعان بدالن مف ككنو عامال مستقالن) (المغربي.)130 :1995 ،

كيرل (عبد الخالؽ )9 :1992 ،أنػ ػػو ينبغ ػػي ع ػػدـ التعم ػػيـ ح ػػكؿ عالق ػػة الرض ػػا بػ ػػاألداء

ال ػػكظيفي خاص ػػة في األعمػاؿ ذات الطػابع الػذىني كالتػي تػنخفض درجػة اآلليػة فييػا ،فقػد نجػد حػاالت
يرتفػع فييػا الرضا كينخفض األداء.

كالنتيجة اآلمنة :أنو ال تكجد عالقة ثابتة أك منتظمة بيف الرضػا كاألداء ،كالسػبب يرجع إلى:

.1ىيكػػؿ العمػػؿ :بحيػػث يفػػرض الييكؿ عمػػى الفػػرد أف يعمػػؿ بجػػد كيجبػػر العػػامميف عمػػى االلت ػزاـ بالعمؿ.
.2أساليب الرقابػػة :فاسػػتخداـ أساليب رقابػػة _بشكؿ مباشػػر كاشراؼ دقيػػؽ_ ييجبػر العػػامميف عمػػى االىتماـ
بمياميـ كبالتالي تحسيف أدائيـ.
كمما سبؽ فإننا نميؿ إلى أف ىذه العالقة طردية بيف الرضا كاألداء في االتجاىيف ،بحيث

يؤثر كؿ منيما عمى اآلخر ،خاصة في مناخات المؤسسات اإلعالمية ،التي يسكد فييا التعامؿ

االنساني كأساليب اإلدارة الحديثة التي تيتـ بالمكظؼ كانساف ،كتعطيو قيمتو كتحرص عمى ارضائو،
مما يزيد مف انتماء لمعمؿ كيحسف أداءه ،كالذم يحسف الرضا مف جديد.
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قياس مستوى الرضا الوظيفي
جرل القياسات حكؿ الرضا الكظيفي في المنظمة،
ليس مف الحكمة أف تي ىعد الدراسات أك تي ى
كاشراؾ العامميف فييا ما لـ تكف اإلدارة في المنظمة جادة كمستعدة التخاذ ترتيبات كخطكات عممية
لتحقيؽ ىذا الرضا ،كتنفيذ ما تخمص إليو ىذه الدراسات مف تكصيات كنتائج .كاف القياس الدقيؽ لمرضا

الكظيفي يتطمب اتخاذ ترتيبات كاجراءات خاصة ،عمى نحك يكفؿ إمداد اإلدارة بمعمكمات دقيقة

كمنتظمة حكؿ شعكر العامميف تجاه كظائفيـ كأعماليـ كالظركؼ السائدة في منظماتيـ( .عبد الخالؽ،

 .)77 :1992كيمكف حصر األساليب المستخدمة في قياس الرضا في نكعيف مف المقاييس (عبد

الباقي:)220 :2001 ،

أ -المقاييس التي تعتمد عمي جمع المعمومات من العاممين :كذلؾ باستخداـ كسائؿ محددة مثؿ
صحيفة االستقصاء التي ستعمؿ عمى مجمكعة مف األسئمة خاصة بالرضا الكظيفي ،أك باستخداـ
طريقة المقابالت الشخصية التي يجرييا الباحثكف مع العامميف في المنظمة.

ب -المقاييس الموضوعية :حيث يمكف قياس اتجاىات العامميف كرضاىـ عف طريؽ استخداـ أساليب
قياس معينة مثؿ معدؿ الغياب ،كمعدؿ ترؾ الخدمة ،كمعدؿ الحكادث في العمؿ ،ككذلؾ معدؿ

الشكاكل ،كمستكل إنتاج المكظؼ.

تبيف لمباحث مما سبؽ أف ىناؾ طرائؽ متعددة لقياس رضا المكظفيف ،كعمى اإلدارة في المؤسسة

اختيار الطريقة األنسب ،حسب ما يالئـ مجتمع البحث ،مف طبيعة المكظفيف كنمكىـ الكظيفي كمستكل
ثقافتيـ كتعميميـ ،كحسب اإلمكانات المتكفرة ،كمراعات كذلؾ درجة الدقة المرجك تحقيقيا مف القياس،

حيث لكؿ طريقة مف طرائؽ قياس الرضا الكظيفي مزاياىا كعيكبيا ،كبإمكاف اإلدارة استخداـ أكثر مف

طريقة لتحقيؽ المزايا كتالفى العيكب.

كيفية تحسين مستوى الرضا الوظيفي
إذا كاف رضا العامميف سببا أساسيا في استقرار المؤسسة كتحسيف أداء أفرادىا ،يصبح مف
الضركرم اتباع طرائؽ ككسائؿ خاصة لتحسيف مستكل الرضا لدييـ ،لتجنب اآلثار السمبية التي تحدث
بسبب عدـ الرضا عف العمؿ ،فإف اإلدارة يجب أف تيتـ بتحسيف حالة الرضا عف العمؿ .كمف الكسائؿ

التي يمكف استخداميا في ىذا المجاؿ ما ذكره (حسف:)181 :2001 ،
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 -1تحسيف نكعية كجكدة اإلشراؼ :فعندما تككف العالقة بيف المشرؼ كاألفراد عالقة طيبة ،يسكدىا
االحتراـ ،كتراعى فييا المصالح المشتركة ،كتككف ىناؾ خطكط اتصاؿ مفتكحة بيف المشرؼ
كمرؤكسيو ،يزيد رضا األفراد عف العمؿ.
 -2تحقيؽ الالمركزية في سيطرة القكة التنظيمية :كتعني الالمركزية إعطاء الحؽ ألفراد متعدديف
التخاذ الق اررات ،فعندما تكزع سمطة اتخاذ الق اررات ،كيسمح لألفراد بالمشاركة بحرية في اتخاذىا،
فإف ىذا يزيد مف شعكرىـ بالرضا ،كيرجع ذلؾ لشعكرىـ أك العتقادىـ بأنيـ يستطيعكف التأثير عمى

المؤسسة.

كيعدد (جرينبرج كباركف :)214 :2004 ،بعض الطرؽ لتحسيف الرضا كتتمثؿ بػ:
 -اجعؿ العمؿ مسميا.

 العدالة في األجكر كالمكافآت. تكميؼ األفراد باألعماؿ التي تستغرؽ معظـ اىتماماتيـ. -تجنب التكرار الذم يثير الضجر كالممؿ لدل األفراد)

كيرل الباحث أف مف أىـ كاجبات المدير ،حفز المرؤكسيف لبذؿ أقصي جيد ممكف لتحقيؽ

األىداؼ التنظيمية ،كىذا يتحقؽ بتحقيؽ أعمى مستكل مف الرضا الكظيفي لدييـ ،لذلؾ مف الميـ

لإلدارة االبداع بطرؽ تحسيف الرضا ،كالبحث عف حاجات المرؤكسيف كالعمؿ عمى إشباعيا.

53

انفصم انثطنث

شبكت األقصى اإلعالمٍت

 المبحث األول :اإلعالم واإلعالم الفمسطيني.
 المبحث الثاني :شبكة األقصى اإلعالمية.

.

شبكة األقصى اإلعالمية

الفصلىالثالثى
ذبكةىاألقصىىاإلرالموة

الفصل الثالث
شبكة األقصى اإلعالمية

مقدمة:
تـ تخصيص ىذا الفصؿ لمحديث عف شبكة األقصى اإلعالمية ،ككمدخؿ لذلؾ كاف البد مف
الحديث عف اإلعالـ الفمسطيني ،فتـ تقسيـ الفصؿ إلى مبحثيف رئيسيف ،األكؿ حكؿ كاقع اإلعالـ
كاإلعالـ الفمسطيني ،تطرؽ إلى عدة عناكيف فرعية ،مفيكـ اإلعالـ ،أىمية اإلعالـ كتأثيره في

المجتمعات كالرأم العاـ كقدرتو عمى الكصكؿ إلى أذىاف البشر إلحداث التغيير المطمكب ،ثـ عنكاف
عف خصائص كميارات مسؤكلي المؤسسات اإلعالمية ،تاله عنكاف عف المؤثرات التي تؤثر عمى إدارة
ىذه المؤسسات ،ثـ كظائؼ اإلدارة فييا ،كانتقؿ إلى عنكاف يكضح أنكاع كسائؿ اإلعالـ الفمسطيني ،ثـ

عنكاف عف دكر اإلعالـ الفمسطيني في إظيار معاناة الشعب كابراز مكاقفة كتعبئة الرأم العاـ تجاه

المقاكمة كالصمكد كفضح ممارسات العدك الصييكني ،ثـ انتقؿ الباحث إلى شرح المراحؿ األساسية
لممسيرة اإلعالمية الفمسطينية حيث ذكر المراحؿ التي مرت بيا ىذه المسيرة ،ثـ انتقؿ إلى المبحث
الرئيس الثاني في ىذا الفصؿ كىك شبكة األقصى اإلعالمية كتناكؿ ىذا المبحث عدة محاكر ،األكؿ
تحدث عف تعريؼ عاـ بالشبكة كالثاني بيف الييكمية اإلدارية لمشبكة ،مف خالؿ تكضيح أفرع الشبكة

كدكائرىا كأقساميا كشعبيا ،كشرح مككنات الشبكة (أفرعيا) ،التي تضـ إذاعة صكت األقصى ،قناة

كبيف الرسالة كاألىداؼ
األقصى األرضية "المرئية" ،قناة األقصى الفضائية ،كككالة شياب اإلخباريةٌ ،
كالسياسات العامة كالتطكر الذم مرت بو ىذه المككنات كاألفرع.
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المبحث األول
اإلعالم واإلعالم الفمسطيني

مفيوم اإلعالم وأىميتو:
قد اختمؼ المفكركف في تعريؼ اإلعالـ ،كما اختمفت الدكؿ ،في فيـ اإلعالـ كتفسيره طبقا
لفمسفة المجتمع كنظرتو لمختمؼ الشؤكف االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية.
يكضح (الياسيف ،)57 :2004 ،أف اإلعالـ ىك فف استخداـ الفكر بالرسائؿ اإلعالمية

المختمفة لخدمة أىداؼ األمة ،كىك يعبر عف نشاط اتصالي بالجماىير ،يجب أف تتكافر فيو

المكضكعية كالصدؽ فيما ينقمو مف أخبار كحقائؽ كمعمكمات ،كلكف ىذه المسألة تثير جدال كبي انر بيف

نظرة النظـ السياسية لإلعالـ ،كبيف الخبراء كالباحثيف كالدارسيف ،فما كاف يعتبر إعالمان مكضكعان

صادقان فيما كاف يعرؼ باالتحاد السكفيتي ال يعتبر كذلؾ في الكاليات المتحدة األمريكية مثالن ،كلقد

أضحى اإلعالـ جزءان ميمان مف النظرية الكطنية ،كسمة بارزة في عالمنا ،كقد احتؿ مكانة مرمكقة في
ىياكؿ الدكؿ كعنص انر حاسماى في التعبير عف االتجاىات ،كركناي أساسيان في صياغة الفكر األمني

إف النظر إلى اإلعالـ في إطاره الشامؿ يبدك كامتداد لمجتمع بأسره ،فاإلعالـ ماثؿ في كؿ

عنصر مف عناصر النظاـ االجتماعي ،فيك يشارؾ جميع المؤسسات ،كيستعيف بيا ،كيمكف دراستو مف
كجيات نظر مختمفة :تكنكلكجية كسياسية كاجتماعية كاقتصادية كقانكنية كثقافية كنفسية ،كعمى

مستكيات مختمفة :فردية ككطنية كدكلية (السيد .)16 :2009 ،في حيف يعرفو (الدليمي)18 :2004 ،
أنو جميع أكجو النشاطات االتصالية التي تستيدؼ تزكيد الجميكر بجميع الحقائؽ كاإلخبار الصحيحة

كالمعمكمات السميمة في القضايا كالمكضكعات كالمشكالت كمجريات األمكر بطريقة مكضكعية ،كبدكف

تحريؼ ،مما يخمؽ أكبر درجة مف المعرفة كالكعي كاإلدراؾ كاإلحاطة الشاممة لدل فئات الجميكر
بجميع الحقائؽ كالمعمكمات المكضكعية الصحيحة ،مما يسيـ في تنكير الرأم العاـ كتككيف الرأم

الصائب لدل الجميكر.

كعف أىمية اإلعالـ يبيف (الحديد ،كعمي )159 :2004 ،أف اإلعالـ المحمي بكافة كسائمة
البسيطة كالمركبة ،المباشرة كغير المباشرة ،يمثؿ أداة أساسية في الكصكؿ إلى المجتمعات المحمية ذات

األكضاع الخاصة ،كالتي تختمؼ عف غيرىا مف المجتمعات داخؿ الدكلة الكاحدة ،نظ انر لمقرب بيف
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أطراؼ العممية االتصالية ،كتبرز أىمية ىذا المستكل مف االتصاؿ في خدمة قضايا التنمية كالتطكير.

في حيف يكضح (العجمكني )66 :2010 ،أف اإلعالـ ال يأتي بالمعرفة فقط بؿ يزرع فك انر كينمي ثقافة
كيصنع جيال كقكة صراع بيف الحضارات ،فاليكـ تصرؼ المالييف عمى االمبراطكريات اإلعالمية التي

تقارب مكازنتيا مكازنة التسميح إف لـ يكف أكثر ،لذا يقكؿ أحد المنظريف الصميبييف :الحرب اإلعالمية

فف انتصار الحركب.

مما سبؽ يتضح أف أىمية كسائؿ اإلعالـ تكمف في قدرتيا عمى المساىمة الفاعمة كالتأثير

القكم في بناء كنيكض المجتمعات ،كتحقيؽ طمكحاتيا كآماليا ،كذلؾ مف خالؿ التأثير الفعاؿ في
مصيرىا في الحرب كالسمـ ،كتزداد ىذه الخطكرة كاألىمية في ظؿ التطكر الكبير كالمتسارع في كسائؿ

االتصاؿ ،التي حكلت الكرة األرضية إلى قرية صغيرة كبكتقة ضيقة تمتمئ بمزيج مف أخبار كثقافات
كآراء المجتمعات كالشعكب قاطبة ،كمف ىنا جاء االىتماـ بإدارة اإلعالـ كالمؤسسات اإلعالمية،
كاعتبار نجاحيا نجاحا لممجتمع بشكؿ عاـ.

التخطيط في المؤسسة اإلعالمية:

اإلدارة الناجحة في المؤسسة اإلعالمية ،تعتمد بشكؿ أساس عمى التخطيط ،كذلؾ في ضكء

التنافس الحاصؿ بيف المؤسسات اإلعالمية ذاتيا محميان كاقميميان كدكليان كفي ظؿ ظركؼ تحتاج إلى
سرعة فائقة في اتخاذ القرار نتيجة لمتعامؿ مع األحداث السريعة المتالحقة ،كيستخدـ التخطيط في
المؤسسة اإلعالمية في الجكانب اآلتية:
-1التخطيط المادم الذم يتعمؽ بالجكانب المالية كاإلدارية كالتكنكلكجية كالبنى األساسية لتمؾ
المؤسسات كتنمية الممكات البشرية لتعزيز كفاءة المؤسسة كمدىا بدماء جديدة كمكاجية منافسة
المؤسسات األخرل.
-2التخطيط لكيفية إعداد الرسائؿ اإلعالمية كمضامينيا كطريقة إيصاليا ،مع دراسة درجة
تأثيرىا كالتفاعؿ الحاصؿ بيف المرسؿ كالمتمقي ،كتكنيؾ صياغة الرسالة كألكانيا.
-3التخطيط فيما يتعمؽ بتطكير المؤسسة اإلعالمية ذاتيا مف إمكانيات مادية كتكنكلكجية.كاف التخطيط
في المؤسسة اإلعالمية يستند في أسسو كاجراءاتو عمى مبادئ التخطيط العممي التي تنطبؽ عمى غيرىا
مف المؤسسات ،لكف طبيعة العمؿ اإلعالمي ،يجعؿ المؤسسة اإلعالمية مف أكثر المؤسسات حاجة
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إليو .كالى تكظيفو بمركنة تنسجـ مع طبيعة عمميا ،كفي العمؿ اإلعالمي كغيره مف األعماؿ تقع أعباء
مسؤكلية التخطيط عمى قيادة المؤسسة اإلعالمية.

خصائص وميارات مسؤولي المؤسسات اإلعالمية:

إف أىميػة اإلعػالـ كالمؤسسػػات اإلعالميػة كمػدل التػػأثير الػذم تحدثػو فػػي المجتمعػات كحساسػػية

التعامؿ مع األحداث ،كؿ ذلؾ يتطمب خصػائص معينػة البػد مػف تكافرىػا فػي قػادة كمسػؤكلي المؤسسػات
اإلعالمية ليتمكنكا مف إدارة ىذه المؤسسات بكفاءة كالكصكؿ بيا إلى أىدافيا.
كقد ذكر (سمطاف )91 :2011 ،عدة خصائص البد أف تتكفر في قادة المؤسسات اإلعالمية كىي:
 -1تكفر القدرة اإلدارية ،أم القدرة عمى اإلشراؼ عمى نشاطات إدارة العمؿ اإلعالمي كتكجيو أدكاتو.
 -2القدرة عمى رسـ الخطط الكفيمة ليتحقؽ مستكل أداء أعمى لمعمؿ اإلعالمي.

 -3القدرة عمى اختيار الكسائؿ األفضؿ في الكصكؿ إلى الجميكر كالزمف األنسب لتحقيؽ اليدؼ.
 -4قكة الشخصية كالشجاعة األدبية التي تمكنيـ مف عرض آرائيـ كمقترحاتيـ بصراحة كقكة.

 -5أىميػػة أف تتػػكفر لػػدييـ القػػدرة التحميميػػة كالقػػدرة عمػػى التصػػكر كاإلبػػداع لتمكػػنيـ مػػف اإلش ػراؼ عمػػى
نشاط العمؿ اإلعالمي كتطكيره.

أما ما يتعمؽ بالميارات التي يجب أف تتكفر في مسؤكلي المؤسسػات اإلعالميػة ليتمكنػكا مػف فيػـ دكرىػـ
القيادم ،كتنمية كفاءة المؤسسة كالعامميف فييا ،بيف (رضا ،العبد )72 :2009 ،ىذه الميارات بالتالي:
 -1االحتفاظ كاالبقاء عمى خطكط متعددة لممعمكمات :ألف ذلؾ يزكد القائد بكجيات نظر متعددة.
 -2التركيػػز عمػػى عػػدد محػػدكد مػػف المكضػػكعات الميمػػة :حيػػث اف المػػدير المػػاىر يجػػب أف يركػػز طاقتػػو
كمكاىبو عمى مياـ محدكدة كاال فسيجد نفسو غارقان في مشاكؿ صغيرة كمتعددة.

 -3استخداـ سمطاتو في الكقت المناسب :بحيث يعرؼ مكاطف القكة كالضعؼ في مؤسسػتو ،كمػف ثػـ فيػك
يدرؾ كيؼ يترؾ المنافذ لألفكار التي تأتيو مف مكاقع مختمفة في المؤسسة.

 -4أف يكجػو مؤسسػتو ألىػػداؼ مفتكحػة :مػػف غيػر أف يمػػزـ نفسػو بمجمكعػػة محػددة مػػف األىػداؼ ،كىػػذا ال
يعن ػػي أن ػػو ل ػػيس لدي ػػو أى ػػداؼ طكيم ػػة الم ػػدل أك قص ػػيرة الم ػػدل كلكني ػػا إرش ػػادات ميم ػػة لتفكيػ ػره ،كى ػػك
يستطيع تعديميا باستمرار كمما شعر بفيـ أفضؿ لممكارد المتاحة كالتنافس ،كطمبات السكؽ المتغيرة.

 -5أف يتجنب المنافسات حكؿ المبادئ.
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نخم ػػص مم ػػا س ػػبؽ إل ػػى أف مين ػػة اإلع ػػالـ تحت ػػاج إل ػػى مي ػػارات متع ػػددة ف ػػي قي ػػادة المؤسس ػػات

اإلعالمية كحؿ مشػكالتيا ،كىػذا لػف يتػأتى إال مػف خػالؿ التسػمح بعمػـ القيػادة كاإلدارة ،كىػي عػالكة عمػى
ذلػػؾ تحتػػاج إلػػى مركنػػة فػػي إصػػدار القػ اررات كسػػرعة فػػي اتخاذىػػا ،كحػػؿ المشػػكالت المتالحقػػة كالسػريعة
كالمتداخمػػة بػػيف األقسػػاـ اإلداريػػة كالفنيػػة كالتحريريػػة ،لػػذلؾ ال بػػد مػػف التأكيػػد أف م ػدير كقائػػد المؤسسػػة

اإلعالميػػػة يحتػ ػػاج -باإلضػ ػػافة إلػ ػػى عممػػػو كميا ارتػ ػػو اإلداريػ ػػة الكاس ػػعة-إلػ ػػى أف ي ػػدرؾ طبيعػ ػػة الرسػ ػػالة
اإلعالمية التي يحمميا ،كيعي مخاطرىا كأىدافيا كمآالتيا.

المؤثرات عمى إدارة المؤسسات اإلعالمية:

تختمؼ إدارة المؤسسات اإلعالمية عف غيرىػا مػف المؤسسػات ،حيػث إف ىنػاؾ مػؤثرات إضػافية

تػ ػػؤثر عمػ ػػى إدارة المؤسسػ ػػات اإلعالميػ ػػة ،غيػ ػػر مكجػ ػػكدة فػ ػػي المؤسسػ ػػات األخػ ػػرل .كفػ ػػي ىػ ػػذا السػ ػػياؽ
كاالخػ ػػتالؼ يكضػ ػػح (الحػ ػػديثي ،)10 :2009 ،أف إدارة المؤسسػ ػػات اإلعالميػ ػػة تشػ ػػتمؿ عمػ ػػى جػ ػػانبيف

متكػػامميف لمعمميػػة اإلداريػػة :أكليمػػا :إدارة التحريػػر التػػي تيػػتـ بجكانػػب إعػػداد الرسػػالة اإلعالميػػة كنشػػرىا.
كثانييمػػا :إدارة المؤسسػػة باعتبارىػػا تنظيم ػان ذا نشػػاط انسػػاني كاقتصػػادم ،كالتػػي يمكػػف أف نسػػمييا ب ػإدارة

األعماؿ .كفي األغمب ما يطغى لدل الناس مفيكـ اإلدارة بجانبيا الثاني ،كال يمقى الجانب األكؿ عنايػة

مناسػبة ،عمػى الػرغـ مػف أف النشػػاط األساسػي إلدارة ىػذه المؤسسػات ىػػك نشػر الرسػالة اإلعالميػة سػكآءا

أكانت مكتكبة أـ مرئية ،فكما تمػارس المؤسسػات الصػناعية نشػاطيا بإنتػاج سػمع تتخصػص فييػا ،كػذلؾ
فاف اإلنتاج الرئيسي لممؤسسات اإلعالمية يكمف في رسائميا اإلعالمية

إضافة إلى ما سبؽ يرل الباحث أف المؤسسات اإلعالمية تخضع في أحكاؿ كثيرة ،إلى قيكد

كضكابط كضغكط تمارسيا عمييا مؤسسات أخرل ،سياسية كالدكلة ،كالتنظيمات ،كاجتماعية كالمجتمع،

كيكمف السبب في كضع ىذه الضغكط عمى إدارة المؤسسات اإلعالمية ،في إدراؾ الجيات الضاغطة
ألىمية الدكر الذم تمارسو كسائؿ اإلعالـ ،كتأثيرىا الخطير عمى المجتمع ،كمثؿ ىذه القيكد تؤثر عمى

إدارة المؤسسات اإلعالمية تأثي ار مباش ار كغير مباشر ،فيي تؤثر عمى طبيعة الرسالة اإلعالمية كما
تؤثر عمى عممية النشر ذاتيا ،كعمى العممية اإلدارية مف اتخاذ القرار كاالستيعاب كالتكظيؼ.

وظائف اإلدارة في المؤسسات اإلعالمية:
إف اإلدارة في المؤسسة اإلعالمية تتنكع كظائفيا لتشتمؿ عمى مسؤكليات إدارية كتحريريػة ،كلػذا
فإف تنكع الكظائؼ كطبيعتيا المتميزة بالسرعة ،تحتاج إلى االختصار في معالجتيا ،كالتكجو الشديد نحك
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العم ػػؿ ،كك ػػذلؾ فػ ػإف االتص ػػاؿ الش ػػفكم ف ػػي ظ ػػركؼ العم ػػؿ اإلعالمػ ػي يمت ػػاز بخاص ػػية الس ػػرعة كالخف ػػة
كالحصكؿ عمى رجع الصدل ،كىك أفضؿ الكسائؿ االتصالية في المؤسسات اإلعالمية.

كيكضػح (الحػػديثي )2009 ،أف الكظػػائؼ التػػي تمارسػيا العناصػػر القياديػػة فػي إدارة المؤسسػػات

اإلعالميػػة سػػكؼ يعطػػي صػػكرة أكضػػح لطبيعػػة عمػػؿ المػػديريف فػػي تمػػؾ المؤسسػػات ،لػػذلؾ يعتمػػد نجػػاح
المؤسسة اإلعالمية عمى حسف تنظيـ إدارتيا كدقة ىذا التنظيـ كتكزيع الصالحيات بيف أقساميا اإلدارية
كالفنية بشكؿ يساعد عمى دفع العممية اإلنتاجية في المؤسسة بأسػمكب أفضػؿ ،ىػذه الصػالحيات تختمػؼ

بػيف مؤسسػة إعالميػة كأخػرل تبعػا إلمكانياتيػا الماليػة كالتقنيػة كطبيعػة النظػاـ اإلعالمػي الػذم تعمػؿ فػي
إطارة ،كقد أصبحت المؤسسة اإلعالمية تمارس نشاطات متعددة منيا:

 -نشاط صحفي :كيقكـ بو الكتاب كالصحفيكف كالمراسمكف كالرسامكف.

 نشاط صناعي :كيتمثؿ في تشغيؿ ماكينات الطباعة كأجيزة الجمع كماكينات التصكير كالتجميدكيتكاله الميندسكف كالفنيكف كالعماؿ.

 نشػػاط تسػػكيقي :كيتمثػػؿ فػػي بيػػع المسػػاحات اإلعالنيػػة كتكزيػػع الصػػحؼ كالمجػػالت كيت ػكاله خب ػراء فػػيالتسكيؽ كالعالقات العامة.

 نشاط مالي كادارم :كيتكاله المحاسبكف كاإلداريكف. كىكذا نجػد أف نشػاط المؤسسػة اإلعالميػة قػد تنكعػت كتشػعبت كأصػبح مػف الضػركرم أف تػنظـ بشػكؿيمكنيا مف انجاز ميمتيا عمى الكجو األكمؿ.

وسائل اإلعالم الفمسطيني:
يستخدـ اإلعالـ الفمسطيني كسائؿ إعالمية متعددة ،تشمؿ جميع أنكاع كسػائؿ اإلعػالـ العالميػة
بشكؿ عاـ كتتمثؿ بالتالي:

 -1الصحافة :كىي كؿ مطبكع يصدر بصفة دكرية سكاء أكاف بصكرة منتظمة أـ غير منتظمة تحت اسـ
معيف ثابت يؤثر في تشكيؿ الرأم العاـ (العدكم )48 :2010 ،أم ىي المادة اإلعالمية التي تنشرىا
الصحيفة كاألخبار ،كاألحاديث كالتحقيقات الصحفية كغيرىا مف المكاد.

 -2اإلذاعــة :كىػػي أىػػـ الكسػػائؿ الصػػكتية المسػػمكعة ،حيػػث كػػاف ليػػا الصػػدارة بػػيف كسػػائؿ اإلعػػالـ قبػػؿ
انتشػػار التمفزي ػػكف ،كى ػػي ال تػ ػزاؿ إح ػػدل الكس ػػائؿ الميم ػػة كاس ػػعة االنتش ػػار ،كتتع ػػدد أنكاعي ػػا ،فأغمبي ػػا
حكػػكمي ت ػػابع لمدكل ػػة ،كمني ػػا خ ػػاص ،كمني ػػا حزب ػػي ت ػػابع لح ػػزب ،كمني ػػا فن ػػي متخص ػػص ،كم ػػف أى ػػـ
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مميػزات اإلذاعػػة سػػرعة انتشػػارىا كسػػرعة نقػػؿ الخبػػر ،كصػػغر حجػػـ الجيػػاز كسػػيكلة التنقػؿ بػػو ،كعػػدـ
حاجتيا لتركيز النظر لممتابعة ،كقمة التكاليؼ( .العدكم .)83 :2010

 -3التمفاز :قد أصبحت القنكات الفضائية مف المكضكعات التي تشغؿ اىتمػاـ صػناع القػرار كالػرأم العػاـ
كالق ػػادة ككني ػػا م ػػف أنج ػػح الكس ػػائؿ كأىمي ػػا كأكثرى ػػا ت ػػأثي انر لتحقي ػػؽ االتص ػػاؿ المطم ػػكب ،كيش ػػكؿ الب ػػث

الفضػػائي اليػػكـ عصػػب االتصػػاالت الدكليػػة ،فقػػد ألغيػػت المسػػافات ،حيػػث أتاحػػت االتصػػالية المتطػػكرة

اليكـ االتصاؿ السريع كالمباشر كمعايشة األحداث أكالن بأكؿ( .الربعي.)2007 ،

 -4وكاالت األنباء :ككالػة األنبػاء ىػي مؤسسػة تقػدـ خدمػة إخباريػة ،حيػث تعنػي بتجميػع األخبػار لتغطيػة
األحػ ػػداث بالصػ ػػكرة كالكممػ ػػة كالصػ ػػكت ،كتقػ ػػكـ بتػ ػػكفير خػ ػػدماتيا اإلخباريػ ػػة إلػ ػػى مختمػ ػػؼ المؤسسػ ػػات
اإلعالمية كاإلذاعة كالتمفزيكف كالصحؼ( .المكسكعة الحرة.)2014( :

 -5اإلعـالم الجديـد :كىػك مصػطمح حػديث يتضػاد مػع اإلعػالـ التقميػدم مػف حيػث ككنػو لػـ يعػد فيػو نخبػة
متحكمػػة أك قػػادة إعالميػكف ،بػػؿ أصػػبح متاحػان لجميػػع شػرائح المجتمػػع كأفػراده الػػدخكؿ فيػػو كاسػػتخدامو

كاالسػػتفادة منػػو ،كال يكجػػد تعريػػؼ عممػػي محػػدد حتػػى حينػػو يحػػدد مفيػػكـ اإلعػػالـ الجديػػد بدقػػة إال أف

لإلعػػالـ الجديػػد مرادفػػات عػػدة منيػػا :اإلعػػالـ البػػديؿ ،اإلعػػالـ االجتمػػاعي ،صػػحافة الم ػكاطف ،مكاقػػع
التكاصػػؿ االجتمػػاعي ،كلإلعػػالـ الجديػػد أدكات ضػػركرية مػػف خالليػػا يػػتـ الكلػػكج إلػػى عالمػػو كتػػكفير

الجيػػاز االلكتركنػػي ( حاسػػكب ،ىػػاتؼ ذكػػي ،جيػػاز لػػكحي) ،كتػػكفير خدمػػة اإلنترنػػت ،كاالشػػتراؾ أك
االنضػماـ إلحػدل مكاقػع التكاصػؿ االجتمػاعي مثػؿ ( )Facebook, Twitter, YouTubeكغيرىػا

مف المكاقع االجتماعيػة االلكتركنيػة النشػطة التػي تشػكؿ ثقػالن فػي العػالـ االفت ارضػي (المكسػكعة الحػرة:

 .)2014كىػك إعػالـ متعػػدد الكسػائط ،حيػػث يػتـ عػػرض المعمكمػات كاألخبػػار بشػكؿ مػزيج مػف الػػنص
كالص ػػكرة كالفي ػػديك ،مم ػػا يجع ػػؿ المعمكم ػػة أكث ػػر إث ػػارة ،كى ػػي معمكم ػػات رقمي ػػة ي ػػتـ إع ػػدادىا كتخزيني ػػا

كتعػ ػػديميا كنقميػ ػػا بشػ ػػكؿ إلكتركنػ ػػي ،كمػ ػػا يتميػ ػػز اإلعػ ػػالـ الجديػ ػػد بتنػ ػػكع كسػ ػػائمو كسػ ػػيكلة اسػ ػػتخداميا

(شيخاني.)443 :2010 ،

دور اإلعالم الفمسطيني:
كبير في تشكيؿ كعي اإلنساف كعقمو كعاطفتو كقد كضع أساتذة اإلعالـ
دكر ان
ال شؾ أف لإلعالـ ان

كالخبراء اإلعالميكف جممة مف الكظائؼ التي يقكـ بيا اإلعالـ كذكر (المشابقة  )25 :2010أنيا:
 .1الدعكة كالتبشير.

 .2التكجيو كتككيف المكاقؼ كاالتجاىات.
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 .3التثقيؼ العاـ.

 .4االتصاؿ االجتماعي.
 .5الترفيو عف النفس كالتسمية.

كأشار (مكيمر )2005 :أف كظائؼ اإلعالـ تتمثؿ بالتالي:

 -كظيفة األخبار كالتزكيد بالمعمكمات كرقابة البيئة.

 الربط كالتفسير كتحسيف فائدة المعمكمات ،كتكجيو الناس لما يفكركف بو كما يعممكنو. -الترفيو ،كىدفو تحرير الناس مف التكتر ،كالضغط ،كالمصائب.

 التنشئة االجتماعية مف خالؿ إيجاد قاعدة مشتركة لممعايير كالقيـ كالخبرة االجتماعية. التسكيؽ ،مف خالؿ التركيج لمخدمات كالسمع. -المبادرة في التغيير االجتماعي في المجتمع.

 -خمؽ النمط االجتماعي كذلؾ بتكفير المثاؿ في الشؤكف العامة كاآلداب كالثقافة كنمط الحياة.

كال يستطيع أحد إنكار أك تجاىؿ ما قدمتو كسائؿ اإلعالـ الفمسطينية بشكؿ عاـ لمقضية

الفمسطينية ،حيث حاكلت الدخكؿ في معركة تحقيؽ الصبر كمساندة الحؽ الفمسطيني ،كىناؾ جممة مف
األمكر حققيا اإلعالـ الفمسطيني:

 -1تكضيح معاناة الشعب الفمسطيني في معركتو مع العدك.
 -2إبراز مكاقؼ بطكلية كطنية.

 -3تكضيح االنعكاسات المختمفة كاآلثار العديدة اإليجابية كالسمبية لالنتفاضة.
 -4تعبئة الرأم العاـ تجاه المقاكمة.

 -5فضح ممارسات العدك كعمالئو.
كيرل الباحث أف اإلعالـ الفمسطيني خاصة اإلعالـ المقاكـ كاف لو دكر في تقكية الجبية

الداخمية لمشعب في ظؿ االعتداءات المتكررة مف قبؿ االحتالؿ الصييكني ،خالؿ األعكاـ السابقة ،كما
بارز في بناء الشخصية الفمسطينية المقاكمة المتمسكة بحقيا كتاريخيا ،كنشر القيـ
دكر ان
أف لإلعالـ ان
كالمبادئ التي مف شأنيا تعزيز صمكد الناس ،تككيف مجتمع مبني عمي الفضيمة.
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المراحل األساسية لممسيرة اإلعالمية الفمسطينية:

قسـ (أبك شنب )2014 ،مراحؿ المسيرة اإلعالمية الفمسطينية إلى مراحؿ حسب التالي:

 -1مرحمة ما قبل النكبة عام  :1948كىي المرحمة التي شيدت بدايات الصراع بعد االبتالء بكعد
بمفكر في  ،1917/11/2كاشتداد اليجمة الصييكنية كاإلمبريالية عمى اغتصاب األرض كفتح باب

اليجرة الييكدية إلى فمسطيف كامداد ىؤالء القادميف بالماؿ كالسالح كاقامة مراكز االستيطاف ،مما
جعؿ اإلعالـ الفمسطيني متمثالن في الصحافة الفمسطينية يقكد معركة إعالمية صعبة في مكاجية
الدعايات المضادة كالمسنكدة باإلمكانيات الفنية كالمالية االستعمارية ،مما جعؿ صحافتنا تكحد
منيجيا في الدعكة إلى كالتمسؾ باألرض ،كفضح السياسة البريطانية في فتح أبكاب اليجرة الييكدية

إلى فمسطيف.

 -2المرحمة الثانية :كىي مرحمة التشكيؿ الكطني الشعبي مف ( )1964-1948حيث اجتيد الكثير
مف الركاد في صناعة إعالمية صحفية كثقافية بالجيكد الذاتية كباإلمكانيات المتكاضعة فنيان كماليان،
كلعؿ أبرز ىذه الجيكد ما قامت بو صحيفة أخبار فمسطيف بالتعاكف مع أخبار اليكـ كالتي أنجبت

جيالن مف الصحفييف مف جميع أنحاء فمسطيف.

 -3المرحمة الثالثة :كىي مرحمة اإلعالـ في إطار منظمة التحرير الفمسطينية منذ انعقاد المجمس
الكطني الفمسطيني األكؿ في  1964/5/28كحتى اتفاؽ أكسمك عاـ 1993ـ بعد المركر عمى
مراحؿ ،بيركت كتكنس كقبرص كالككيت كالمياجر ،كقد نجحت ىذه المرحمة في خمؽ ككادر في
اإلنتاج اإلعالمي كالثقافي ،كىي مرحمة تشكيؿ فمسفة إعالمية كاضحة كمعبرة عف منطمقات المسيرة

الكطنية الفمسطينية كتحدياتيا المختمفة ،كشيدت ىذه المرحمة أشكاالن مختمفة مف المؤسسات

اإلعالمية ،الصحفية ،كاإلذاعية ،كالتمفزيكنية ،كالسينمائية ،كالمسرحية كالفنكف.

 -4المرحمة الرابعة :كىي مرحمة اإلعالـ في األرض المحتمة أم مرحمة اإلعالـ المقاكـ كالذم استخدـ
أساليب مختمفة في التعبير كالمنشكر كالممصؽ كالكاسيت كالفيديك كالكتابة عمى الجدراف كاالتصاؿ
الفردم كاالتصاؿ االجتماعي كالدكاكيف كاألندية كجماعات اإلصالح كأىؿ الحؿ كالعقد ،كغير ذلؾ

مف األساليب التي تفرضيا الحالة كالكاقع ،إضافة إلى ما صدر مف صحؼ كمجالت كفرؽ مسرحية
شدت االنتباه خارج الكطف كحشدت التأييد كالتعاطؼ العربي كاإلسالمي كالدكلي.
كفنية كغنائية ٌ
 -5المرحمة الخامسة :كىي مرحمة إعالـ السمطة عمى األرض الفمسطينية بعد اتفاقية أكسمك ،كالتي
أنتجت صحافة يكمية كأسبكعية ،كىي المرحمة التي انطمقت فييا إذاعة صكت فمسطيف ،كاذاعة
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صكت فمسطيف البرنامج الثاني ،كما شيدت كالدة تمفزيكف فمسطيف 1994ـ ،كبظيكر أعداد مف

اإلذاعات كمحطات التمفزة ،ككمان كبي انر مف المكاتب اإلعالمية كالفنية المختمفة ذات امتدادات مالية

فصائمية كحزبية ،إضافة إلى مراكز الدراسات كدكر النشر كالطباعة كمكاقع كصفحات إلكتركنية،

التي تشكؿ مشيدان إعالميان متعدد االتجاىات كاالنتماءات كاالجتيادات.

 -6المرحمة السادسة :كىي امتداد طبيعي لمرحمة إعالـ السمطة الكطنية كتبدأ مع نتائج االنتخابات
التشريعية الثانية  2006/1/25كانتقاؿ األغمبية البرلمانية إلى حركة حماس كالتي عممت عمى تنفيذ
البرنامج السياسي كاإلعالمي لمحركة ،كىك ما أحدث كاقعان إعالميان جديدان ،فازدادت المنابر

اإلعالمية الممتزمة بيذا البرنامج ،كتالشت منابر إعالمية أخرل.

كخالؿ ىذه المرحمة األخيرة اكتممت مككنات شبكة األقصى اإلعالمية بأفرعيا المختمفة (إذاعة

صكت األقصى ،مرئية األقصى ،فضائية األقصى ،ككالة شياب) كالتي ىي محط دراستنا.
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المبحث الثاني

شبكة األقصى اإلعالمية
تعريف عام بالشبكة:

شبكة األقصى اإلعالمية ىي شبكة إعالمية شاممة ،تشمؿ كؿ مجاالت اإلعالـ ،المرئي

كالمسمكع كاإللكتركني ،كتعتبر الشبكة إحدل أىـ المؤسسات اإلعالمية العاممة في فمسطيف ،كمقرىا

مدينة غزة ،نشأت فكرتيا منذ إنشاء إذاعة صكت األقصى عاـ 2003ـ ،ثـ استمرت لتفتتح باقي
عناصرىا ،مستكممة منظكمتيا اإلعالمية عاـ 2007ـ ،حيث تتككف مف أربعة أفرع ىي (قناة تميفزيكف

فضائية ،إذاعة صكتية ،مرئية أرضية ،ككالة أنباء) كؿ فرع مف ىذه األفرع لو مقر مستقؿ كيديره مدير
عاـ عبر مجمس تنفيذم خاص بالفرع ،في حيف يدير الشبكة بشكؿ عاـ مجمس تنفيذم عاـ مككف مف

رؤساء األفرع إضافة لبعض المختصيف ،كيرأسو رئيس مجمس إدارة الشبكة( .نشرة تعريفية لشبكة
األقصى اإلعالمية)2012 ،

كيكضح (حماد :2014 ،مقابمة) ،أف الشبكة تتحدث بمساف المقاكمة كتدعميا ،كتسعى في

سياستيا إلى نشر ثقافة المقاكمة ،كجعميا سمككان مجتمعيان ،إضافة إلى مجابية االحتالؿ بأسمكب جديد
و
كمتصد لحربو اإلعالمية .كمف جانب آخر أشار (ثريا :2014 ،مقابمة) إلى أف اجمالي
مساند لمبندقية،
عدد مكظفي الشبكة يبمغ ( )380مكظفان في مختمؼ المستكيات اإلدارية في أفرعيا األربعة :اإلذاعة

صكت األقصى ،كالمرئية ،كالقناة فضائية ،كككالة األنباء شياب.

الييكمية اإلدارية لشبكة األقصى اإلعالمية:

يمثؿ مجمس اإلدارة في الشبكة ،اإلدارة العميا لمشبكة بكامؿ فركعيا ،حيث يرأسو رئيس مجمس

اإلدارة ،كعضكية ستو أعضاء آخريف ،كيشرؼ المجمس كيتابع جميع أفرع الشبكة مف خالؿ رئيس
مجمس اإلدارة الذم يرأس مجمسا تنفيذيا لمشبكة مككنان مف رؤساء األفرع ،كإدارة تنفيذية عميا لمشبكة،
كيتصؿ بالمجمس مدير الشئكف اإلدارية لمشبكة ،ككحدة الرقابة الداخمية ،كأميف الصندكؽ ،الذم يشرؼ

عمى الدائرة المالية ،كما يتفرع عف ىذا المجمس إدارات أفرع (مككنات) الشبكة ،متمثمة في :إدارة

اإلذاعة ،كادارة المرئية ،كادارة الفضائية ،كادارة ككالة شياب .كتنقسـ ىذه اإلدارات بدكىا إلى عدة دكائر
مبيف في المخطط التالي( .شبكة األقصى
كأقساـ ،كشعب ،حسب التخصص كمجاؿ العمؿ ،كما ىك ٌ
اإلعالمية ،ممفات دائرة الشؤكف اإلدارية في الشبكة)2014 ،
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شكل رقم ()8
الييكمية اإلدارية لشبكة األقصى اإلعالمية
رئيس مجلس إدارة شبكة االقصى االعالمية

أمين الصندوق
مدير الشؤون االدارية في الشبكة

وحدة الرقابة
الداخلية

الدائرة المالية

قناة األقصى الفضائية

إذاعة صوت األقصى

مرئية االقصى

دائرة الشؤون
االدارية

قسم البرامج

قسم مونتاج
وتصوير

دائرة البرامج العامة

قسم شؤون الموظفين

دائرة االخبار
والبرامج السياسية

قسم األخبار

دائرة الهندسة

قسم االنتاج

دائرة االنتاج

قسم األقصى مباشر

قسم الهندسـة

قسم البرامج
والمذيعين والتحرير

قسم الصندوق
والخدمات

(المصدر :شبكة األقصى اإلعالمية ،دائرة الشؤون اإلدارية )2014
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أفرع شبكة األقصى اإلعالمية (المكونات):
 .1إذاعة صوت األقصى:
إذاعة األقصى إذاعة إسالمية اليكية جماىيرية ،لكؿ أبناء الشعب الفمسطيني تيتـ بقضايا
األمة اإلسالمية كالشعب الفمسطيني بشكؿ خاص ،كىي ليست قاصرة عمى لكف معيف فيي إذاعة دينية

إخبارية اجتماعية تربكية ثقافية اقتصادية رياضية .كقد تـ تأسيس اإلذاعة في شير يكنيك مف عاـ

2003ـ ،كلـ تقـ فكرة إنشاء اإلذاعة عمى أساس تجارية أك ترفييية ،كانما ىي مكجية ترمي إلى الدفاع

عف حقكؽ شعبنا في كجو المؤامرات التي تحاؾ مف االحتالؿ كحربو الدعائية القذرة بكسائميا المختمفة،
كيتـ ذلؾ عبر خطط مضادة تنتيجيا اإلذاعة لتكعية الجميكر الفمسطيني كحماية الجبية الداخمية.

تغطي إذاعة صكت األقصى كؿ قطاع غزة كبعضان مف أجزاء الضفة المحتمة مف بينيا الخميؿ كأطراؼ

مف راـ اهلل كجنيف كمنطقة العريش كشماؿ سيناء المصرية كبعض المناطؽ األخرل( .النشرة التعريفية

إلذاعة األقصى.)2010 ،
كيقكؿ (ظاىر) تتككف اإلذاعة مف ( )93مكظفان مكزعيف عمى الييكؿ اإلدارم كؿ حسب

تخصصو كمجالو الذم يعمؿ بو ،كتتفرع اإلذاعة إلى ( )5دكائر رئيسة :دائرة الشئكف اإلدارية كالمالية،

دائرة األخبار ،دائرة اإلنتاج ،دائرة البرامج ،كاذاعة األقصى مباشر ،كتتفرع كؿ دائرة إلى أقساـ مفصمة.
كيضيؼ أف اإلذاعة الستيدافات متعددة عمى طكؿ فترات العدكاف الصييكني ،كقبؿ ذلؾ أغمقت مف

قبؿ أجيزة األمف الفمسطينية بداية شير يكنيك عاـ 2003ـ ،كلمدة ( )4شيكر ،كصكدرت أجيزة البث،

كما تعرضت اإلذاعة لمقصؼ مف طائرات االحتالؿ في الثاني مف مايك مف عاـ 2004ـ ،إضافة إلى
تدمير المبنى الرئيس ليا بشكؿ كامؿ في عدكاف عاـ 2014ـ .كعف المعكقات األساسية التي تكاجو

اإلذاعةٌ ،بيف (ظاىر) أف أشدىا الحصار المفركض عمى القطاع ،كانقطاع التكاصؿ مع العالـ الخارجي
الكتساب الخبرات كالمشاركة في الدكرات المتخصصة ،إضافة إلى عائؽ أساسي ىك ضعؼ اإلمكانيات
المادية كالمالية (ظاىر2014 ،ـ :مقابمة).

السياسة العامة إلذاعة صوت األقصى:
أ -تمتزـ إذاعة صكت األقصى ،باإلسالـ عقيدة كشريعة كعبادة كسياسة كمنيج حياة.
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ب -تعتمد إذاعة األقصى المصطمحات السياسية اإلسالمية التي تبرز عقيدة األمة كقضاياىا.

ت -تعمؿ إذاعة صكت األقصى عمى تعزيز ركح الكحدة الكطنية ،كتتصدل لمحرب النفسية التي
يشنيا اإلعالـ الصييكني عمى شعبنا الفمسطيني.

ث -تعتمد إذاعة صكت األقصى المصداقية ،كالصراحة كالجرأة في نقؿ األخبار ،كطرح القضايا
كاآلراء التي تيـ األمة اإلسالمية كالشعب الفمسطيني.

ج -تعتمد إذاعة صكت األقصى المغة العربية الفصحى ككسيمة خطاب ،كتشجع عمييا المستمعيف.

ح -تركز اإلذاعة عمى المفاىيـ اإلسالمية ،كالتي يجب تجميتيا كتعميقيا في المجاؿ الفكرم
كالثقافي كاالجتماعي (النشرة التعريفية بإذاعة األقصى2010 ،ـ).

 .2قناة األقصى األرضية (المرئية):

أكضح (رضكاف) أنو تـ تأسيس مرئية األقصى 2006/1/9ـ ،كقامت بدكره في إيصاؿ الرسالة
عبر الصكرة لكؿ بيت في قطاع غزة ،بكؿ مصداقية ،كبكضكح دكف غمكض ،لتعزيز التمسؾ بحقكؽ

كثكابت الشعب الفمسطيني في استرداد أرضو كمقدساتو كنيؿ كافة حقكقو المشركعة ،كأضاؼ أنيا قناة

أرضية محمية جماىيرية ،ال تقتصر برامجيا عمى لكف معيف ،فيي دينية إخبارية سياسية اجتماعية
تربكية كثقافية .كمف جانب آخر قاؿ :تغطي المرئية مساحة بث تشمؿ أنحاء القطاع كافة ،عمى نظاـ

المستقبالت األرضية ،ككذلؾ تصؿ إلى األسرل في سجكف االحتالؿ ،كيمكنيـ متابعتيا بانتظاـ ،كعف
استيداؼ المرئية أكضح أنو تـ استيدافيا أكثر مف مرة خالؿ االعتداءات الصييكنية المتكاصمة عمى

القطاع ،كاف أكليا أثناء االجتياح البرم لمحافظة الشماؿ لمنطقة تؿ الزعتر ،عاـ  ،2006ثـ تـ

استيدافيا أثناء عدكاف عاـ  2012بصكاريخ االحتالؿ كتضررت بشكؿ جزئي ،كأخي انر استيدفت في
كد ٌمر مقرىا بالكامؿ (رضكاف :2014 ،مقابمة).
العدكاف األخير عمى غزة  ،2014ي
رسالة وأىداف القناة:
رسالة المرئية ىي إبقاء القضية الفمسطينية حية في النفكس كالعقكؿ عبر تغطية الكاقع

الفمسطيني بكؿ ىمكمو كمشاكمو مف خالؿ تغطية الكقائع كاألحداث عمى األرض ،كالعمؿ عمى بث
ركح الكحدة الكطنية كنقؿ الصكرة بحقيقتيا دكف تشكيو ،حيث تعمؿ جاىدة عمى نقؿ معاناة الشعب

الفمسطيني ،كابراز جرائـ االحتالؿ كخاصة بحؽ األسرل ،كتسمك رسالة القناة بسمك أىدفيا.
كقد تمثمت أىداؼ القناة بالتالي (النشرة التعريفية لمرئية األقصى:)2012 ،
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 -تمبية رغبات الجميكر كتعميؽ الكعي اإلسالمي لدييـ ،كتعزيز القيـ اإلسالمية كالكطنية في المجتمع.

 إيجاد حمقة كصؿ بيف األسرل في سجكف االحتالؿ كأسرىـ ،كربطيـ بالعالـ الخارجي كاطالعيـ عمىاألحداث المستجدات الفمسطينية ككضعيـ في صكرة التطكرات أكالن بأكؿ.

 دعـ األسرل كتفعيؿ قضيتيـ ،كحشد الشارع الفمسطيني لنصرتيـ ،كفضح جرائـ االحتالؿ بحقيـ. رصد الكاقع الفمسطيني بأحداثو كتفاعالتو كنقؿ الحقائؽ لممكاطف بمصداقية ككاقعية. تشكيؿ كحدة مكممة لقناة األقصى الفضائية لتحقيؽ األىداؼ المرجكة. .3فضائية األقصى:

تـ إنشاء قناة األقصى الفضائية في 2006 /11/20ـ ،متبنية المقاكمة كالدفاع عف الحقكؽ
الفمسطينية كالعربية سعيان لتكريس كنشر القيـ السامية كالنبيمة عمى المستكل العالمي ،كنشر الكعي

كتكضيح الكاقع بصكرتو الصحيحة .كيضيؼ (ثريا) منذ نشأت الفضائية كبدء عمميا ،تـ استيدافيا

انتياء بالعدكاف
خالؿ المعارؾ المتالحقة عمى قطاع غزة ،بدءان بعدكاف 2008ـ ،ثـ عدكاف 2012ـ ،ك ن
األخير 2014ـ ،فتـ تدمير مقر القناة في الثامف كالعشريف مف ديسمبر 2008ـ ،ثـ دمرت جميع

مقراتيا كالمخازف التابعة ليا خالؿ عدكاف عاـ 2014ـ .كما تعرضت القناة لمحاكالت إخماد كاسكات،

كمحاربة بكسائؿ أخرل ،مثؿ قرار ك ازرة الخزانة األمريكية بتجميد أرصدة قناة األقصى ،كقرار فرنسا منع

بث قناة األقصى عمى القمر "يكتمسات" ،كىك القمر الرئيس الذم يغذم قمر النايؿ سات كاألقمار التي
تحيطو ،كقد قي ٌدـ مؤخ انر مشركع قرار في الككنجرس األمريكي يقضي باعتبار قناة األقصى منظمة
إرىابية ،كؿ ىذا إضافة إلى التشكيش المستمر عمى بث القناة(.ثريا :2014 ،مقابمة)
رؤية الفضائية ورسالتيا:
الرؤية :أف تككف فضائية األقصى الرائدة عمى المستكييف المحمي كالخارجي الفضائي في دعـ

مشركع التحرر الكطني الفمسطيني ،كمشركع نشر رسالة اإلسالـ عمى صعيد اإلعالـ المرئي الفضائي.

أما الرسالة :فتسعى الفضائية إلى تقديـ الصكرة اإلعالمية النقية الصافية الشاممة لإلسالـ مف

خالؿ برامجيا اإلعالمية بكافة أشكاليا ،كابقاء القضية الفمسطينية حية ،عبر إبراز الكاقع الفمسطيني
بكؿ تشابكاتو كىمكمو ،كاظيار معاناتو ،كابراز جرائـ االحتالؿ بحؽ الشعب ،مف خالؿ تطكير كتأىيؿ

كتكفير اإلمكانيات البشرية كالمادية كالتكنكلكجية القادرة عمى إيصاؿ رسالة الفضائية ،حتى تككف في
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صدارة الفضائيات المحمية كالدكلية في نصرة مشركع تحرير فمسطيف( .ممحؽ خاص صادر عف

فضائية األقصى.)2012 ،

كفي سياؽ ىذه الرؤيا كالرسالة كتأكيدا لمعانييا يقكؿ (البردكيؿ) :لعؿ قناة األقصى الفضائية

بما قدمتو في معركة العصؼ المأككؿ كانت نمكذجا لمبطكلة كالتضحية كالفداء ،كالصدؽ كالطمأنينة،

كرغـ كؿ الظركؼ التي أحاطت بيا ،إال أنيا رفعت راية الحؽ ،كعرضت البطكالت كالصمكد عمى
شاشتيا ،كفضحت اإلجراـ كرسمت بدماء شيدائيا خطكط الحقيقة التي أساءت كجو إسرائيؿ ،لقد كانت

اسما عمى مسمى ،فقد عرفت الثمف الغالي الذم يجب دفعو مي ار لألقصى ،فقدمت الشيداء مف
العامميف فييا كقصفت مبانييا كمقراتيا كاممة ،كلكحؽ كطكرد أبطاليا المراسمكف كالمصكركف ،كلكف ىاف

كؿ شيء مف أجؿ األقصى كفمسطيف (البردكيؿ.)2014 ،
األىداف العامة لمفضائية:
 .1كسب ثقة الجميكر الفمسطيني.

 .2حشد تأييد الشعكب العربية كاإلسالمية كدعميا لمقضية الفمسطينية.

 .3تعزيز القيـ اإليمانية كاألخالقية في المجتمع كمحاربة الفساد كصكره.
 .4دعـ صمكد الشعب الفمسطيني كحقكقو في الكطف كالشتات إعالميا.
 .5دعـ خيار المقاكمة كمشركع التحرير.

 .6تبادؿ الخبرات اإلعالمية محميا كدكليان( .النشرة التعريفية لقناة األقصى.)2012 ،

إدارة الفضائية ودوائرىا:

يدير الفضائية مجمس تنفيذم يرأسو مديرىا العاـ ،كيضـ مدراء الدكائر في الفضائية ،كيشرؼ

المجمس التنفيذم عمى إدارة جميع الدكائر كاألقساـ كأعماؿ الفضائية بشكؿ عاـ .كيكجد في الفضائية
خمس دكائر كيتبع ليا جميع مككنات الفضائية( ،دائرة الجكدة في فضائية األقصى ،)2014 ،كما يمي:

 -1دائرة اليندسة :تقكـ باإلشراؼ عمى أمكر ىندسة البث كاليندسة التقنية في القناة كتنفيذ أعماليا
في ىذا المجاؿ ،كتتككف الدائرة مف أربعة أقساـ حسب الييكؿ التنظيمي.

 -2دائرة البرامج العامة :تقكـ باإلشراؼ عمى تنفيذ السياسات العامة كاسقاطيا عبر البرامج
المختمفة مف حيث االعداد كالتقديـ كاإلخراج كىي مسؤكلة عف كضع متابعة جدكؿ البث

اليكمي ،كتتككف الدائرة مف أربعة أقساـ ،حسب الييكؿ.

70

شبكة األقصى اإلعالمية

الفصلىالثالثى
ذبكةىاألقصىىاإلرالموة

 -3دائرة اإلخبار والبرامج السياسية :تقكـ بمتابعة ممؼ النشرات اإلخبارية كالبرامج السياسية
المحمية كالدكلية ،كتتككف الدائرة مف خمسة أقساـ حسب الييكؿ.

 -4دائرة اإلنتاج :تقكـ بإنتاج ما يمزـ القناة مف مكاد مصكرة ،كتقكـ كذلؾ بتنفيذ أعماؿ البث الحي
عمى اليكاء كتسيير األعماؿ الفنية لالستيديك ،كتتككف مف خمسة أقساـ إضافة إلى قسـ

األخكات حسب الييكمية.

 -5دائرة الشؤون اإلدارية :تقكـ الدائرة بمتابعة الشؤكف اإلدارية لمقناة كشؤكف المكظفيف ككؿ ما
يتعمؽ بالجانب اإلدارم بالقناة كاعداد التقارير كالخطط ،كتشرؼ عمى الحراسات كاألمف
كالسائقيف كالصيانة ،كتتككف الدائرة مف أربعة أقساـ حسب الييكؿ التنظيمي.

وكالة شياب اإلخبارية:

فمسطينية إخبارية أنشئت في األكؿ مف يناير لمعاـ 2007ـ،
ككالة شياب ىي ككالة أنباء
ٌ
كتعمؿ عمى مدار الساعة لتنقؿ الصكرة الحقيقية لألحداث المتسارعة عمى الساحة الفمسطينية ،كترسيخ

الحر لترتقي بو إلى مستكيات متميزة.
مبادئ اإلعالـ الميني ٌ

كتسعى الككالة إلى تعميؽ دكر اإلعالـ الميني المحمٌي كالمستقؿ ،عبر تغطية أحداث فمسطيف

بمصداقية كاسعة لدل الجميكر
بالصكت كالصكرة ،كتقديـ خدمة إخبارٌية سريعة عالية الجكدة ،تتمتٌع
ٌ
المحمٌي كاإلقميمي كالدكلي( .النشرة التعريفية لككالة شياب.)2012 ،
تقدـ ككالة شياب العديد مف الخدمات اإلعالمية ،تتمثؿ في :المكقع اإلخبارم لككالة شياب
االصطناعية كالبث الفضائي
لألنباء ،كرسائؿ األخبار العاجمة ) ، (SMSكخدمة حجكزات األقمار
ٌ
كالتغطيات المباشرة لمميرجانات كاالحتفاالت الضخمة كتقديـ خدمة البث الفضائي المتن ٌقؿ )(SNG
الفضائية المختمفة ،إضافة إلى تصكير
لمعمالء ،ك تكفير خدمات متكاممة كمراسميف كمكاتب لمقنكات
ٌ
غزة كالضفٌة الغر ٌبية كتصكير ما يمزـ
األحداث كالفعاليات كالمؤتمرات الصحفية المقامة يكم ٌيان في قطاع ٌ
التسجيمية المختمفة ،كما تقدـ خدمة اإلنتاج اإلعالمي المتمثمة في األفالـ
إلنتاج األفالـ الكثائقية ك
ٌ
الداخمية منيا كالخارجية ،التقارير اإلخبارية ،تصميـ
الكثائقية ،البرامج المباشرة كالتسجيمية
كالبرامج
ٌ
ٌ

اإلعالنات كالشعارات كالبكسترات ،باإلضافة إلى استضافة المؤتمرات الصحفية التي تمد بيا الشبكات
كالتمفزيكنيات المحمية كالعالمية( .مبارؾ :2014 ،مقابمة).

71

انفصم انرابع

منهجٍت وإجراءاث انذراست
 منيج الدراسة ومصادر البيانات.
 مجتمع وعينة الدراسة.
 أداة الدراسة.
 قياس صدق وثبات استبانة الدراسة.
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة.
 وصف خصائص أفراد العينة.

ميَجية وإجراءات الدراسة

الفصلىالرابعى
منكجوةىوإجراءاتىالدرادة

الفصل الرابع
منيجية واجراءات الدراسة

مقدمة:

يتناكؿ ىذا الفصؿ الحديث عف منيجية كاجراءات الدراسة ،حيث ضـ الفصؿ عدة عناكيف

رئيسة ،األكؿ تحدث عف منيج الدراسة كمصادر البيانات ،كبيف المنيج الذم اتبعو الباحث في الدراسة،
ككذلؾ مصادر البيانات التي اعتمدت عمييا الدراسة ،مف استبانة كمصادر ثانكية أخرل ،كجاء العنكاف

كعينة الدراسة ،كقد حددىا الباحث بجميع العامميف في الشبكة ،كتناكؿ
الثاني ليتحدث عف مجتمع ٌ
العنكاف التالي أداة الدراسة التي تمثمت في االستبانة التي قسمت إلى ثالثة أقساـ ،كالعنكاف الذم يميو

تحدث عف قياس صدؽ كثبات استبانة الدراسية ،مف خالؿ قياس الصدؽ الظاىرم ،كصدؽ االتساؽ
الداخمي ككذلؾ قياس ثبات االستبانة بطريقة التجزئة النصفية كطريقة ألفا كركنباخ ،أما األساليب

اإلحصائية المستخدمة في الدراسة فتـ التطرؽ إلييا مف خالؿ عنكاف جديد ،كضح أف الدراسة اعتمدت
عمى عدة أساليب إحصائية في التحميؿ كالكصكؿ إلى النتائج ،كجاء العنكاف األخير ليصؼ خصائص

أفراد العينة بحسب المتغيرات الشخصية كالكظيفية ليـ ،مثؿ الجنس ،فئات العمر ،المسمى الكظيفي،
المسمى الكظيفي لممسؤكؿ المباشر لممبحكث ،طبيعة العمؿ ،سنكات الخبرة ،الراتب ،كفرع الشبكة.

منيج الدارسة ومصادر البيانات:

اعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي ،باعتباره يتناسب مع مكضكع الدراسة ،كذلؾ

مف خالؿ كصؼ كتحميؿ طبيعة األنماط القيادية السائدة في شبكة األقصى اإلعالمية ،كعالقتيا

بالرضا الكظيفي استنادان إلى آراء العامميف في الشبكة.

كفيما يتعمؽ بمصادر البيانات فقد اعتمدت الدراسة عمى مصادر البيانات الثانكية كالمتمثمة

بالبحكث كالدراسات المتخصصة في مجاؿ أنماط القيادة كالرضا الكظيفي ،باإلضافة إلى الرسائؿ
الجامعية كالبحكث العممية ذات العالقة كاالستفادة منيا عند كضع استبانة الدراسة ،كما اعتمدت

الدراسة عمى مصادر البيانات األكلية مف خالؿ إعداد استبانة تـ تكزيعيا عمى أفراد العينة بيدؼ

الحصكؿ عمى المعمكمات الالزمة لتحديد كتحميؿ طبيعة األنماط القيادية في شبكة األقصى اإلعالمية،

كعالقتيا بالرضا الكظيفي.
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مجتمع وعينة الدراسة:

المثبتيف في شبكة األقصى اإلعالمية بفركعيا األربعة
يتمثؿ مجتمع الدراسة في جميع العامميف ٌ
(الفضائية ،كاإلذاعة ،كالمرئية ،كككالة شياب) كعددىـ ( )380مكظفان في مختمؼ المستكيات اإلدارية.

كقد تـ استخداـ أسمكب المسح الشامؿ ،حيث تـ تكزيع استبانة الدراسة عمى جميع أفراد مجتمع الدراسة،

كتـ استرداد  300استبانة أم بنسبة استرداد  ،%79كجميعيا صالح لمتحميؿ.

أداة الدراسة:

نظ انر لطبيعة الدراسة كالتي تبحث في تحديد كتحميؿ األنماط القيادية السائدة في شبكة األقصى

اإلعالمية ،كعالقتيا بالرضا الكظيفي ،فاف االستبانة تعتبر األداة األكثر مناسبة لجمع البيانات مف أفراد
العينة مف أجؿ تحميؿ آرائيـ في طبيعة السمكؾ كالممارسات كالخصائص التي يتصؼ بيا مسؤكلكىـ

كمدراؤىـ ،كالتي مف خالليا سيتـ تحديد طبيعة األنماط القيادية السائدة في شبكة األقصى اإلعالمية،
باإلضافة إلى قياس مستكل الرضا لدل العامميف في فركع الشبكة المختمفة ،كطبيعة العالقة بيف

األنماط القيادية السائدة كالرضا الكظيفي لدل العامميف ،كفي ىذا اإلطار تـ إعداد استبانة الدراسة

استنادا عمى ما كرد في دراسات سابقة خاصة رسائؿ الماجستير ،كالبحكث المحكمة ذات العالقة

بمكضكع الدراسة .كتتككف استبانة الدراسة مف ثالثة أقساـ:

القسم األول_ وىو عبارة عن المعمومات الشخصية والوظيفية ألفراد العينة:
يشمؿ ىذا القسـ ( )9اسئمة حكؿ( :الجنس ،العمر ،المؤىؿ العممي ،المسمى الكظيفي

لممبحكث ،المسمى اإلشرافي لممسؤكؿ المباشر لممبحكث ،طبيعة العمؿ ،سنكات الخدمة في الشبكة،
الراتب ،فرع الشبكة الذم يعمؿ فيو المبحكث).

القسم الثاني -حول طبيعة النمط القيادي السائد:
يشمؿ ىذا القسـ ( )31فقرة ،مكزعة عمى ثالثة أنماط قيادية كما يمي:
 .1النمط الديمكقراطي كيشمؿ الفقرات (.)12-1
 .2النمط الترسمي كيشمؿ الفقرات (.)21-13

 .3النمط األكتكقراطي كيشمؿ الفقرات (.)31-22
القسم الثالث -ويتضمن الفقرات الخاصة بالرضا الوظيفي:
كيتككف مف ( )34فقرة ذات عالقة بالرضا الكظيفي لمعامميف ،مكزعة عمى أربعة مجاالت كما يمي:
 .1الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ كيشمؿ الفقرات (.)39 – 32
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 .2الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ كيشمؿ الفقرات (.)47 – 40
 .3الرضا عف محتكل الكظيفة كيشمؿ الفقرات (.)57 – 48

 .4الرضا عف الراتب كفرص الترقية كيشمؿ الفقرات (.)65 – 58

كقد تـ استخداـ مقياس ليكرت الخماسي ،كترميزه كما في الجدكؿ التالي:
جدول رقم ()1
مقياس ليكرت الخماسي
الخيارات

مكافؽ بشدة

مكافؽ

محايد

غير مكافؽ

غير مكافؽ بشدة

الدرجة

5

4

3

2

1

قياس صدق وثبات استبانة الدراسة:
 -1صدق االستبانة:
يقصد بصدؽ االستبانة أف تككف استبانة الدراسة قادرة عمى قياس ما كضعت ألجمو بما يحقؽ أىداؼ
الدراسة ،كيجيب عف أسئمتيا كفرضياتيا .كىناؾ جانباف لقياس صدؽ االستبانة:
 الصدق الظاىري (المحكمين):
تـ عرض استبانة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف األساتذة األكاديمييف ،مف أجؿ
االسترشاد بآرائيـ حكؿ األسئمة كالفقرات التي تضمنتيا استبانة الدراسة ،كقد تـ األخذ بآراء المحكميف
حيث تـ حذؼ بعض الفقرات التي ال ترتبط بمكضكع االستبانة كما تـ تعديؿ فقرات أخرل كاعادة
تصنيؼ بعض الفقرات في المجاالت التي تضمنتيا استبانة الدراسة ،حتى تـ التكصؿ إلى الصكرة
النيائية لالستبانة كالمتعمقة بطبيعة األنماط القيادية السائدة في شبكة األقصى اإلعالمية ،كعالقتيا
بالرضا الكظيفي.
 صدق االتساق الداخمي:
يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة مع المجاؿ الذم
تنتمي إليو ىذه الفقرة ،كقد تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي مف خالؿ إيجاد معامؿ
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االرتباط الخطي لبيرسكف بيف كؿ فقرة مف فقرات االستبانة كالدرجة الكمية لممجاؿ الذم تنتمي

إليو ىذه الفقرة .كقد كانت النتائج إيجابية أنظر ممحؽ رقـ ( ،)3حيث دلٌت معامالت االرتباط
المختمفة عمى أف ىناؾ اتساقان داخميان لمفقرات مع المجاالت التي تنتمي إلييا ،إذ كانت جميع
معامالت االرتباط المختمفة لكؿ فقرة مع المجاؿ الذم تنتمي إليو معنكية إحصائيا عند مستكل
داللة (.)0.05
 -2ثبات االستبانة :Reliability
يقصد بثبات االستبانة أف تعطى ىذه االستبانة النتيجة نفسيا لك تـ إعادة تكزيع االستبانة أكثر
مف مرة ،كبعبارة أخرل فإف ثبات االستبانة يعني االستقرار في نتائج االستبانة ،كعدـ تغييرىا بشكؿ
كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خالؿ فترات زمنية معينة ،كقد تـ التحقؽ مف
ثبات استبانة الدراسة مف خالؿ طريقتي التجزئة النصفية كمعامؿ الفاكركنباخ كذلؾ كما يمي:
طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Method
قاـ الباحث بتقسيـ عبارات كؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة السبعة ،ككذلؾ االستبانة ككؿ إلى
جزيف ،بحيث يشمؿ الجزء األكؿ العبارات ذات األرقاـ الفردية ،كيشمؿ الجزء الثاني العبارات ذات
أ
األرقاـ الزكجية ،ثـ حسبت درجات الجزء األكؿ كدرجات الجزء الثاني في كؿ مجاؿ مف مجاالت
االستبانة ،كبعد ذلؾ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف الجزأيف ،ثـ تـ تعديؿ معامؿ االرتباط
باستخداـ معادلة سيبرماف براكف كىذه المعادلة ىي:
معامل الثبات

2r
r+1

=R

حيث  = rمعامؿ ارتباط بيرسكف ،كقد كانت النتائج كما يمي:
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جدول رقم ()2

معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية لكل مجال من مجاالت االستبانة وكذلك لالستبانة ككل
مجاالت االستبانة

عدد الفقرات

معامل ارتباط
بيرسون

معامل الثبات

مستوى الداللة
اإلحصائية sig

المجال األول :النمط الديمكقراطي

12

0.887

0.940

0.000

المجال الثاني :النمط الترسمي

9

0.819

0.902

0.000

المجال الثالث :النمط األكتكقراطي

10

0.807

0.893

0.000

8

0.796

0.886

0.000

8

0.728

0.843

0.000

10

0.783

0.878

0.000

8

0.772

0.872

0.000

65

0.920

0.958

0.000

المجال الرابع :الرضا عف اإلشراؼ
كمجمكعة العمؿ
المجال الخامس :الرضا عف ظركؼ
كبيئة العمؿ
المجال السادس :الرضا عف محتكل
الكظيفة
المجال السابع :الرضا عف الراتب
كفرص الترقية
االستبانة ككل

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α
كمف خالؿ الجدكؿ السابؽ يالحظ أف معامؿ ثبات االستبانة بمغ  ،0.958كىك قيمة مرتفعة
كجيدة كدالة إحصائيا عند مستكل داللة  ،0.05 = αكما أف معامالت االرتباط كالثبات لمجاالت
االستبانة السبعة أيضان مرتفعة كمعنكية إحصائيا ،كىذا يؤكد ثبات االستبانة كصالحيتيا لالستخداـ.


طريقة معامل ألفا كرونباخ Cronbach's Alpha Coefficient
تـ التحقؽ مف ثبات استبانة الدراسة أيضان مف خالؿ طريقة معامؿ ألفا كركنباخ ،كالجدكؿ التالي

يكضح نتائج التحميؿ اإلحصائي ليذا االختبار.
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جدول رقم ()3

معامالت الثبات لمجاالت االستبانة بطريقة ألفا كرونباخ
عدد الفقرات

معامل الثبات

مجاالت االستبانة

المجال األول :النمط الديمكقراطي

12

0.908

المجال الثاني :النمط الترسمي

9

0.866

المجال الثالث :النمط األكتكقراطي

11

0.894

المجال الرابع :الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ

8

0.845

المجال الخامس :الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ

8

0.828

المجال السادس :الرضا عف محتكل الكظيفة

11

0.859

المجال السابع :الرضا عف الراتب كفرص الترقية

8

0.875

االستبانة ككل

65

0.941

يالحظ مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ مجاؿ مف مجاالت
االستبانة عمى حده ،ككذلؾ لجميع فقرات االستبانة ككؿ حيث بمغت ( ،)0.941كىي مرتفعة كجيدة في
مجاؿ الدراسات االجتماعية ،التي تتطمب أف تككف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ أكبر مف  .1661كبناء
عمى ذلؾ يمكف القكؿ أف ثبات االستبانة متحقؽ كيمكف االعتماد عمييا.

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
تـ القياـ بتفريػغ كتحميػؿ االسػتبانة مػف خػالؿ برنػامج التحميػؿ اإلحصػائي Statistical Package
) ،for the Social Sciences: (SPSSكت ػـ اسػػتخداـ االختبػػارات اإلحصػػائية المعمميػػة
و
كبشكؿ عاـ اعتمدت الدراسة عمى األساليب اإلحصائية التالية:
)،)Parametric Tests
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 النسب المئكية كالتك اررات كالمتكسط الحسابي كالمتكسط الحسابي النسبي :يستخدـ ىذا األمر
بشكؿ أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ،كيفيد الباحث في كصؼ عينة الدراسة.
 طريقة التجزئة النصفية )(Split-Half method
 اختبار ألفا كركنباخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
 معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس درجة االرتباط.
 اختبار ت ( )t-Testلمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة تختمؼ إحصائيا عف درجة
الحياد كىي ( )3أـ ال.
 اختبار التبايف األحادم .ANOVA
 اختبارات المقارنة البعدية Post Hoc

خصائص أفراد العينة:
 -1توزيع أفراد العينة حسب الجنس:
جدول رقم ()4

توزيع أفراد العينة حسب فئات العمر
الجنس

التكرار

النسبة المئوية %

ذكر

287

95.7

أنثى

13

4.3

المجموع

300

100.0

يالحظ مف الجدكؿ أف النسبة األكبر مف العامميف في شبكة األقصى اإلعالمية ىـ مف الذككر،

حيث بمغت نسبتيـ  %95مف إجماؿ العينة ،كربما يرجع ىذ األمر إلى طبيعة العمؿ اإلعالمي التي
يحتاج لتنقؿ دائـ كجيد ميداني شاؽ نتيجة استمرار األحداث الصعبة كالمتكترة الناجمة عف سياسات

االحتالؿ اإلجرامية تجاه غزة ،إضافة لطبيعة قطاع غزة الذم يمتاز بالمحافظة كاعطاء أكلكية العمؿ

لمذككر.
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 -2توزيع أفراد العينة حسب فئات العمر:
جدول رقم ()5

توزيع أفراد العينة حسب فئات العمر
فئات العمر

التكرار

النسبة المئوية %

 25سنة فاقؿ

32

10.7

 35 –26سنة

224

74.7

 45 – 36سنة

39

13.0

 45سنة فأكثر

5

1.7

المجموع

300

100.0

يالحظ اف النسبة األكبر ألفراد العينة ىي مف فئة الشباب دكف سف  35سنة ،حيث بمغت
و
كبشكؿ عاـ فقد بمغ متكسط أعمار أفراد العامميف في شبكة
نسبتيـ  %85.4مف إجمالي العينة.

األقصى اإلعالمية حكالي  31سنة بانحراؼ معيارم  4.9سنة ،كقد تراكحت األعمار ما بيف  20سنة
(أدنى قيمة) ك 50سنة أعمى قيمة .كيتضح مما سبؽ أف فئة الشباب ىي العمكد الفقرم لمشبكة ،كىذا

يتناسب مع السياسة التي تتبعيا قيادة الشبكة كأقرىا مجمس اإلدارة منذ تأسيسيا ،القائمة عمى تفعيؿ
دكر الشباب كاالعتماد عمييـ بشكؿ أساسي في إدارة الشبكة كقيادة دكائرىا كأقساميا.
 -3توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي:
جدول رقم ()6

توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي
فئات المسمى الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية %

مكظؼ

245

81.7

رئيس شعبة

10

3.3

رئيس قسـ

36

12

مدير دائرة

9

3

المجموع

300

100.0

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف نسبة المكظفيف حكالي  %81.7مف إجمالي أفراد العينة ،بينما
بمغت نسبة المكظفيف مف ذكم الدرجات اإلشراقية حكالي  %18.3مف إجمالي العينة .كيتضح كجكد
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ىيكؿ إدارم كظيفي جيد في الشبكة كنطاؽ إشراؼ جيد يتراكح بيف  7 – 4مكظفيف كىذا عامؿ

أساسي لنجاح العمؿ كالقيادة.

 -4توزيع أفراد العينة حسب المسمى الوظيفي لممسؤول المباشر لممبحوث:
جدول رقم ()7

توزيع أفراد العينة حسب المسمى اإلشرافي لممسؤول المباشر لممبحوث
فئات المسمى اإلشرافي لممسؤول المباشر

التكرار

النسبة المئوية %

تحت إشراؼ رئيس شعبة

33

11.0

تحت إشراؼ رئيس قسـ

171

57

تحت إشراؼ مدير دائرة

61

20.3

تحت إشراؼ مدير عاـ

35

11.7

المجموع

300

100.0

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف النسبة األكبر مف أفراد العينة تقع تحت إشراؼ مباشر لفئة

رؤساء األقساـ بنسبة  %57مف إجمالي أفراد العينة ،كيمييا مف يقعكف تحت إشراؼ مباشر لمدراء
الدكائر بنسبة  ،%20.3كيتضح مما سبؽ أنو ال يكجد عدد كبير مف رؤساء الشعب في ىيكمية

الشبكة ،كبالتالي فإف رؤساء األقساـ يشرفكف بشكؿ مباشر عمى العدد األكبر مف المكظفيف في
الشبكة.

 -5توزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل:
جدول رقم ()8

توزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل

فئات طبيعة العمل

التكرار

النسبة المئوية %

اعالمي

131

43.7

ادارم

81

27.0

فني

55

18.3

خدمات

33

11.0

المجموع

300

100.0
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يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف النسبة األكبر مف أفراد العينة طبيعة عمميـ إعالمية بنسبة

 %43.7مف إجمالي أفراد العينة ،كىذا يتناسب مع طبيعة العمؿ في شبكة األقصى ،باعتبارىا
مؤسسة إعالمية.

 -6توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة في شبكة األقصى:
جدول رقم ()9

توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة في شبكة األقصى
فئات سنوات الخبرة

التكرار

النسبة المئوية %

 3سنكات فأقؿ

23

7.7

 10-6سنكات

210

70.0

300

100.0

 5-4سنكات
أكثر مف  10سنكات
المجموع

22.0

66

3

1

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف النسبة األكبر مف أفراد العينة مف ذكم الخبرة المتكسطة (-6
و
كبشكؿ عاـ فقد بمغ متكسط سنكات الخبرة لمعامميف في شبكة األقصى اإلعالمية حكالي
10سنكات)،

تركحت سنكات الخبرة ما بيف سنة (أدنى قيمة) ك 11سنة
 6.5سنكات بانحراؼ معيارم سنتيف ،كقد ا

ً
يمض
أعمى قيمة .كىذا يكضح أف الشبكة مف المؤسسات اإلعالمية الفتية كالصاعدة ،حيث إنو لـ
عمى تأسيسيا سكل ( )11عامان.

 -7توزيع أفراد العينة حسب الراتب
جدول رقم ()10

توزيع أفراد العينة حسب الراتب
فئات المستوى الوظيفي

التكرار

النسبة المئوية %

اقؿ مف  1500شيكؿ

41

13.7

 3000-1501شيكؿ

237

79.0

أكثر مف  4000شيكؿ

1

3.0

21

 4000-3001شيكؿ

300

المجموع

82

7.0

100.0
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يالحظ أف النسبة األكبر مف أفراد العينة تتراكح ركاتبيـ ما بيف  1500شيكؿ ك 3000شيكؿ،

كىي ركاتب متدنية قياسا بركاتب اإلعالمييف في المؤسسات اإلعالمية األخرل.
 -8توزيع أفراد العينة حسب فرع الشبكة الذي يعمل فيو المبحوث:
جدول رقم ()11

توزيع أفراد العينة حسب فرع الشبكة الذي يعمل فيو المبحوث
فروع شبكة األقصى اإلعالمية

التكرار

النسبة المئوية %

الفضائية

180

60.0

اإلذاعة

79

26.3

المرئية

20

6.7

ككالة شياب

21

7.0

المجموع

300

100.0

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ أف النسبة األكبر مف العامميف في شبكة األقصى اإلعالمية يعممكف
في الفضائية بنسبة  ،%60كيمييا اإلذاعة بنسبة  %26.3مف إجمالي أفراد العينة ،كىذا يدلؿ عمى

مدل االىتماـ مف قبؿ رئاسة الشبكة بفرع الفضائية عمى غيره مف األفرع -رغـ أىمية الجميع -لما
لمفضائية مف دكر بارز في تحقيؽ أىداؼ الشبكة بشكؿ عاـ ،خاصة عمى المستكييف اإلقميمي

كالعالمي.
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التحميل والنقاش

مقدمة

يتناكؿ ىذا الفصؿ التحميؿ االحصائي الستبانة الدراسة ،كاالجابة عف اسئمة الدراسة المختمفة،

عمى ثالثة مستكيات كىي:
و
بشكؿ عاـ.
 .1مستكل شبكة األقصى اإلعالمية
 .2مستكل كؿ فرع مف فركع الشبكة األربعة (الفضائية ،اإلذاعة ،المرئية ،ككالة شياب).
 .3المستكيات اإلدارية اإلشرافية األربعة حسب الييكؿ التنظيمي لمشبكة كىي (رئيس شعبة ،رئيس قسـ،
مدير دائرة ،مدير عاـ).

كاليدؼ مف ىذا التحميؿ التفصيمي عمى المستكيات الثالثة ،ىك إلقاء الضكء بشكؿ دقيؽ عمى

طبيعة النمط القيادم كمستكل الرضا الكظيفي كالعالقة بينيما ،األمر الذم مف شأنو تحديد مكاطف
الضعؼ كالقكة بشكؿ محدد كدقيؽ ،بما يخدـ متخذم القرار كالمسؤكليف في الشبكة مف أجؿ تصكيب
نقاط الضعؼ ،كتعزيز نقاط القكة بما يسيـ في االرتقاء بكفاءة العمؿ في الشبكة كتطكرىا.
كنستعرض فيما يمي تحميؿ النتائج كاإلجابة عف اسئمة الدراسة:

أوال :تحميل النتائج المتعمقة باأل نماط القيادية:
مف خالؿ ىذا التحميؿ سيتـ اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة الدراسة ،لمتعرؼ إلى طبيعة

األنماط القيادية السائدة في شبكة األقصى اإلعالمية ،مف أجؿ ذلؾ فقد تـ استخداـ اختبار  tلعينة

كاحدة ( )One Sample t-testالختبار ما إذا كاف متكسط آراء أفراد العينة يختمؼ إحصائيا عف

درجة الحياد ( )3في مقياس ليكرت المستخدـ أـ ال ،كذلؾ لكؿ مجاؿ مف المجاالت الثالثة األكلى في
استبانة الدراسة المتعمقة بالنمط (الديمكقراطي ،الترسمي ،األكتكقراطي).

كقد تـ اختبار مدل معنكية اختالؼ متكسط آراء أفراد العينة عف الدرجة ( )3في مقياس

ليكرت المستخدـ في استبانة الدراسة كالتي تمثؿ الرأم المحايد ،كليا كزف نسبي  ،%60كاختبار t
يختبر الفرضية اإلحصائية التالية:
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H0: M = 3

H1: M ≠ 3
كتشير الفرضية اإلحصائية العدمية  H0إلى أف آراء أفراد العينة في كؿ مجاؿ مف مجاالت

القيادة الثالثة ال تختمؼ إحصائيا عف الدرجة ( )3عند مستكل داللة إحصائية ( ،)0.05كىذا يعني أف

النمط القيادم الذم يتـ دراستو ال نستطيع تأكيد أك نفي كجكده في شبكة األقصى اإلعالمية ،كفقان

لنتيجة الداللة اإلحصائية كالتي تككف غير معنكية إحصائيا عندما تككف قيمة ( )sigأكبر مف ،0.05
كىذا يعني أف آراء أفراد العينة لـ تشر إلى اتجاه كاضح كقكم في نفي النمط المدركس أك تأكيد كجكده

في الشبكة.
أما الفرضية اإلحصائية البديمة  H1فتشير إلى أف آراء أفراد العينة في كؿ مجاؿ مف مجاالت

القيادة الثالثة تختمؼ إحصائيا عف الدرجة ( )3عند مستكل داللة إحصائية ( ،)0.05كىذا يعني أف
النمط القيادم الذم يتـ دراستو مستخدـ كمكجكد في شبكة األقصى اإلعالمية فيما اذا كاف متكسط آراء

أفراد العينة أكبر مف ( )3بدرجة معنكية إحصائيا عند مستكل داللة ( )0.05كالتي تككف معنكية
إحصائيا عندما تككف قيمة ( )sigأقؿ مف .0.05

أما إذا كاف متكسط آراء أفراد العينة أقؿ مف ( )3بدرجة معنكية إحصائيا ( sigأقؿ مف )0.05
عند مستكل داللة ( )0.05فإف أفراد العينة ينفكف بدرجة كاضحة كجكد النمط القيادم الذم يتـ دراستو.
كبعبا ورة أخرل فاف أفراد العينة في حالة الفرضية البديمة لدييـ اتجاه كاضح كقكم في نفي أك تأكيد كجكد
النمط المدركس.
كفيما يمي نتائج اختبار  tلعينة كاحدة لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة الثالثة ذات العالقة
باألنماط القيادية عمى مستكيات التحميؿ الثالثة( :مستكل الشبكة بشكؿ عاـ ،مستكل األفرع ،المستكم
اإلشرافي).
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ٍ
بشكل عام)
-1تحميل النتائج المتعمقة باأل نماط القيادية (عمى مستوى شبكة األقصى

أ -اختبار مدى اتباع النمط القيادي الديموقراطي لدى المسؤولين عمى مستوى شبكة األقصى
ٍ
بشكل عام:
اإلعالمية
جدول رقم ()12
نتيجة اختبار ( )tالمتعمق بالنمط الديموقراطي
عبارات المجال األول (الخاصة بالنمط القيادي

رقم

الديموقراطي)

الفقرة

1

يكزع مسؤكلؾ الكاجبات عمى العامميف بطريقة
تراعي قدراتيـ.

3

يشجع مسؤكلؾ المناقشة الجماعية لتحديد طرائؽ
العمؿ كأساليبو.

2

4
5
6
7
8
9

يشجع مسؤكلؾ المكظفيف عمى اإلبداع كالتجديد.

ييتـ مسؤكلؾ بتنمية عالقات طيبة مع
المرؤكسيف.

يحرص مسؤكلؾ عمى تحسيف مناخ العمؿ
لممرؤكسيف.

يطرح مسؤكلؾ أفكاره عمى العامميف لمناقشتيا كال
ينفرد بصنع الق اررات الميمة.
يجمع مسؤكلؾ بيف الحزـ كالعدؿ أثناء إدارتو
لمعمؿ.

يحرص مسؤكلؾ عمى تحقيؽ أىداؼ العمؿ مع
مراعاة أىداؼ المرؤكسيف كاحتياجاتيـ.

يشرؾ مسؤكلؾ العامميف في التخطيط لمعمؿ
كيشجعيـ إلبداء آرائيـ.

10

يفكض مسؤكلؾ بعض صالحياتو لمرؤكسيو.

12

ييتـ مسؤكلؾ بتنسيؽ الجيكد بيف العامميف.

11

ييتـ مسؤكلؾ بتدريب كتنمية قدرات العامميف.

المجال ككل

االنحراف

الوزن

النسبي
لممتوسط

قيمة t

قيمة

المتوسط

المعياري

4.17

0.69

1 0.000 29.37 83.40%

3.90

0.91

6 0.000 16.99 77.93%

3.89

0.90

9 0.000 17.14 77.73%

4.06

0.85

2 0.000 21.68 81.27%

3.98

0.86

4 0.000 19.60 79.53%

3.89

0.98

7 0.000 15.86 77.87%

3.99

0.83

3 0.000 20.71 79.80%

3.95

0.76

5 0.000 21.55 79.00%

3.89

0.82

8 0.000 18.68 77.73%

3.80

0.92

11 0.000 15.06 76.07%

3.88

0.86

10 0.000 17.80 77.67%

3.67
3.92

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α
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0.94
0.61

Sig T

رتبة

العبارة

12 0.000 12.37 73.47%
- 0.000 26.23 78.46%
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مف خالؿ الجدكؿ السابؽ رقـ ( )12يالحظ أف متكسط آراء أفراد العينة عمى عبارات المجاؿ

األكؿ كالتي تقيس ما إذا كاف النمط القيادم الديمكقراطي متبعان كسائدان لدل المسؤكليف في شبكة
األقصى اإلعالمية بفركعيا المختمفة أـ ال ،بمغ  ،3.92كىك أكبر مف درجة الحياد ( )3بشكؿ معنكم
إحصائيا حيث بمغ مستكل الداللة اإلحصائية ( )Sig = 0.00كىك أقؿ مف مستكل الداللة (.)0.05
وبالتالي يمكن القول إن النمط القيادي الديموقراطي سائد في شبكة األقصى بنسبة  ،%78.46كىذه

النتيجة تتناسب مع طبيعة اإلعالمييف الذيف يميمكف لممشاركة كاالنفتاح كالتعامؿ بعيدا عف أجكاء القمع
كالتفرد ككبت الحريات ،كيدلؿ عمى الكعي اإلدارم كالقيادم لدل المسؤكليف في الشبكة.
كبالنظر إلى نتائج التحميؿ االحصائي لكؿ عبارة مف عبارات المجاؿ يالحظ أف متكسط آراء
أفراد العينة أكبر مف درجة الحياد ( )3بشكؿ معنكم إحصائيا ،حيث بمغ مستكل الداللة اإلحصائية

( )Sig = 0.00في جميع العبارات ،كىذا يؤكد أف صفات كخصائص النمط القيادم الديمكقراطي
سائدة في أسمكب القيادة المتبع في شبكة األقصى مف قبؿ المسؤكليف فييا .كتتمثؿ ىذه الصفات
كالخصائص في قياـ المسؤكليف بتكزيع الكاجبات كالمياـ الكظيفية بما يتناسب مع قدراتيـ ،كالحرص

عمى تحسيف مناخ العمؿ ،كعدـ االنفراد باتخاذ الق اررات كالسيما الق اررات الميمة في العمؿ ،كاشراكيـ
في التخطيط كاتخاذ الق اررات ،كالمناقشة الجماعية معيـ فيما يتعمؽ بمياـ العمؿ ،كتشجيعيـ عمى

اإلبداع كالتجديد المستمر ،كالمحافظة عمى كجكد عالقة طيبة معيـ ،كتنسيؽ الجيكد كتكزيع المياـ،
كفي بعض األحياف تفكيض المياـ كالصالحيات بحسب ما تقتضيو مصمحة العمؿ ،كاتباع أسمكب

الحزـ مع العدؿ في اإلدارة ،كالحرص عمى تحقيؽ أىداؼ العمؿ كفي الكقت ذاتو االخذ بعيف االعتبار
اىداؼ المرؤكسيف كاحتياجاتيـ ،كاالىتماـ بتدريبيـ كتنمية قدراتيـ.

كيالحظ مف الجدكؿ السابؽ ،أف قياـ المسؤكليف بتكزيع الكاجبات كالمياـ الكظيفية بما يتناسب
مع قدرات المرؤكسيف كانت الخاصية األكثر تأييدا مف قبؿ أفراد العينة ،حيث احتمت المرتبة األكلى
مف حيث شدة المكافقة ( .)%83.4كىذه الخاصية تتناسب مع حساسية العمؿ اإلعالمي الذم يتأكد

فيو مراعاة التخصص كالقدرات ،كيمييا خاصية الحرص عمى تنمية ككجكد عالقة طيبة مع المرؤكسيف
( .)%81.3بينما جاءت خاصية االىتماـ بتدريب المرؤكسيف كتنمية قدراتيـ في المرتبة األخيرة (بكزف
نسبي  .)%73.5كلعؿ ذلؾ مرتبط بنقص اإلمكانيات لدل الشبكة ،كضعؼ الككادر كالمراكز المحمية
القادرة عمى التدريب في ىذا المجاؿ ،باإلضافة إلى الحصار المفركض عمى قطاع غزة كصعكبات
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السفر لمتدريب في الخارج كالسيما كأف مياـ العمؿ في شبكة األقصى اإلعالمية ترتكز عمى العمؿ

اإلعالمي الذم مف أىـ صفاتو التغيير كالتجديد كالتطكير المستمر .كمف جانب آخر جاءت خاصية
تفكيض بعض الصالحيات في المرتبة قبؿ االخيرة مف حيث شدة المكافقة ( .)%76.1كربما يرجع ذلؾ

إلى اف العمؿ عمى اليكاء كالبث المباشر لمالييف الناس يجعؿ ثمف أم خطأ ثمنا باىظا ،كبالتالي
يحرص المسؤكؿ عمى البعد عف اتساع التفكيض لعدـ الكقكع في األخطاء.

كيتضح أف كافة خصائص النمط القيادم الديمكقراطي متكافرة كمتحققة في أسمكب القيادة في

شبكة األقصى اإلعالمية ،إال أف ذلؾ يستمزـ المزيد مف الجيكد في تعزيز استخداـ ىذا النمط،
كاالىتماـ بدرجة أكبر بتدريب المرؤكسيف ،كتشجيع المسؤكليف عمى تفكيض بعض الصالحيات كالمياـ

بما يشعر المرؤكسيف بأىميتيـ كيعزز مف قدراتيـ كتأىيميـ لمقيادة مستقبالن ،كاالىتماـ بتنسيؽ الجيكد

كاشراؾ المرؤكسيف في التخطيط كالمناقشة كاتخاذ الق اررات ،كيعد النمط الديمكقراطي األكثر مالءمة

لممرؤكسيف بعد مرحمة معينة مف النضج في حياتيـ العممية ،حسب نمكذج ىرسي كبالنشارد ( Hersey
 .)1984 ،&Blanchardكقد سبقت اإلشارة عند كصؼ خصائص عينة الدراسة أف النسبة األكبر مف

أفراد العينة (بنسبة  )%70يتراكح عدد سنكات خبرتيـ ما بيف ( 10-6سنكات) ،كىي الفترة التي يمكف
اعتبارىا مرحمة جيدة نسبيان لمنضج الكظيفي ،اذ يعتبر العاممكف في ىذ المرحمة عمى مستكل جيد مف

القدرة إلنجاز المياـ المككمة إلييـ ،ككذلؾ عمى مستكل جيد مف المشاعر اإليجابية كالكالء تجاه

نفسيا إلنجاز مياـ العمؿ بالدقة المطمكبة .كىنا يسعى المدير إلى
المؤسسة ،اال أنيـ غير مستعديف ن
تعزيز الجانب النفسي لدييـ ،لمساكاتو بالجانب العممي لتأىيميـ لمعمؿ القيادم ،كذلؾ مف خالؿ قيامو
باإلشراؼ المباشر عمى بعض األعماؿ التي تحتاج الدقة في اإلنجاز ،ككذلؾ مف خالؿ التركيز عمى

تمبية احتياجاتيـ كتكفير المناخ المالئـ لمعمؿ كاشراكيـ في االجتماعات كعمميات صنع القرار.

ب -اختبار مدى اتباع النمط القيادي الترسمي لدى المسؤولين عمى مستوى شبكة األقصى اإلعالمية
ٍ
بشكل عام:

يالحظ مف الجدكؿ التالي رقـ ( )13أف متكسط آراء أفراد العينة عمى عبارات المجاؿ الثاني
كالتي تقيس ما إذا كاف النمط القيادم الترسمي متبعان في أسمكب القيادة السائد في شبكة األقصى

اإلعالمية بفركعيا المختمفة أـ ال بمغ  2.96بكزف نسبي  ،%59.13كىك غير معنكم إحصائيا عف

درجة الحياد ( )3حيث بمغ مستكل الداللة اإلحصائية ( )Sig = 0.325كىك أكبر مف (.)0.05
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ٍ
بشكل عام إن النمط القيادي الترسمي لم يثبت اتباعو من قبل المسؤولين في
كبالتالي يمكن القول
شبكة األقصى أو نفي اتباعو بدرجة واضحة إحصائيا ،وأن نسبة اتباعو ضعيفة وىي .%59.13
كبالرغـ مف النتيجة اإلحصائية السابقة إال أف ذلؾ ال يعني أف كافة خصائص ىذا النمط غير

مكجكدة ،كذلؾ كفقان لنتائج التحميؿ اإلحصائي لكؿ عبارة مف عبارات المجاؿ ،كالتي أظيرت أف بعض

ىذه الخصائص مكجكد فعالن ،بينما ىناؾ خصائص أكثر غير مكجكدة  ،في حيف أف ىناؾ خصائص

أخرل كانت آراء أفراد العينة عمييا خالفية ،كبالتالي ال يكجد دليؿ إحصائي قطعي عمى تكافرىا أك عدـ
تكافرىا حيث كانت اآلراء عمييا حيادية .كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ.
جدول رقم ()13

نتيجة اختبار ( )tالمتعمق بالنمط القيادي الترسمي
رقم

االنحراف

عبارات المجال الثاني (الخاصة بالنمط القيادي الترسمي)

الفقرة

الوزن

النسبي

قيمة

رتبة

Sig T

العبارة

11.63

0.000

1

0.000

2
4

قيمة t

المتوسط

المعياري

13

يتقبؿ مسؤكلؾ أم تغير يقترحو العامميف في أسمكب العمؿ.

3.65

0.97

73.00%

14

يتأثر مسؤكلؾ عادة برغبات العامميف.

3.43

1.02

68.67%

7.38

2.99

1.12

59.80%

-0.15

0.878

2.85

1.11

57.07%

-2.28

0.023

5

2.56

1.18

51.27%

-6.43

0.000

9

2.63

1.18

52.53%

-5.47

0.000

8

3.03

1.08

60.67%

0.53

0.594

3

2.81

1.14

56.20%

-2.90

0.004

6

2.65

1.15

52.93%

-5.34

0.000

7

2.96

0.77

59.13%

-0.98

0.325

-

15
16
17
18
19
20
21

يمنح مسؤكلؾ العامميف استقاللية مفرطة في ممارسة
مياميـ.
يتساىؿ مسؤكلؾ في محاسبة العامميف المقصريف في
أعماليـ.
يتيرب مسؤكلؾ مف مكاجية مشكالت العمؿ.
يتجنب مسؤكلؾ التدخؿ في حؿ النزاعات التي تحدث بيف
العامميف.
يترؾ مسؤكلؾ لمعامميف حرية اختيار اإلعماؿ التي يرغبكف
بيا.
يفكض مسؤكلؾ معظـ صالحياتو اإلدارية لمعامميف معو.
يتغاضى مسؤكلؾ غالبان عف عدـ التزاـ العامميف بمكاعيد

لمعمؿ.

المجال ككل

لممتوسط

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α

فيما يتعمؽ بالخصائص المتكافرة فعال مف النمط الترسمي فيي الخصائص التي جاءت في
العبارتيف ( 13ك ،)14حيث اف متكسط آراء أفراد العينة عمييما كاف  3.65ك 3.43عمى التكالي كىما
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أكبر مف درجة الحياد ( )3بدرجة معنكية إحصائيا عند مستكل داللة ( )0.05حيث بمغت الداللة

اإلحصائية ليما ( )0.00كىي معنكية مرتفعة .كبناء عميو يمكف القكؿ :اف المسؤكليف في شبكة
األقصى اإلعالمية بشكؿ عاـ عادةن ما يتقبمكف أم تغيير يقترحو العاممكف في أسمكب العمؿ ،كما أنيـ
عادةن ما يتأثركف برغبات العامميف .كىاتاف الصفتاف مف صفات النمط القيادم الترسمي كالتي تعتبر
صفات سمبية في العمؿ القيادم ينبغي العمؿ عمى معالجتيما مف خالؿ تكعية كتدريب المسؤكليف في

ىذا المجاؿ ،حتى ال تككف ق ارراتيـ مبنية عمى مدل تأثرىـ برغبات العامميف كآرائيـ بما ال يتكافؽ مع

مصمحة العمؿ فعالن.

و
بشكؿ كاضح فيي الخصائص
أما فيما يتعمؽ بالصفات كالخصائص التي رفضيا أفراد العينة

الكاردة في العبارات ( ،)21 ،20 ،18 ،17 ،16حيث إف متكسط آراء أفراد العينة عمى ىذه العبارات

بمغ  2.65 ،2.81 ،2.63 ،2.56 ،2.85عمى التكالي أقؿ مف درجة الحياد بدرجة معنكية إحصائيا

عند مستكل داللة ( ،)0.05مما يعني أف ىناؾ رفضا معنكيا إحصائيا مف قبؿ أفراد العينة عمى أف

المسؤكليف في شبكة األقصى اإلعالمية يتساىمكف في محاسبة العامميف المقصريف في اعماليـ ،كىذا

يتكافؽ مع خاصية أسمكب الحزـ مع العدؿ التي سبؽ إثباتيا في النمط الديمكقراطي كالتي يتصؼ بيا

المسؤكلكف .كما أف المسؤكليف في الشبكة ال يتيربكف مف مكاجية مشكالت العمؿ بؿ يحرصكف عمى
متابعتيا كالتصدم ليا ،كذلؾ في حالة حدكث نزاعات بيف العامميف أيضا فإف المسؤكليف ال يتيربكف
منيا بؿ يعممكف عمى التدخؿ كمحاكلة عالجيا.

كفيما يتعمؽ بالعبارة  ،20كالتي جاء فييا أف المسؤكليف في الشبكة يفكضكف (معظـ)

صالحياتيـ اإلدارية لمعامميف معيـ ،أيضا ىذه الخاصية تـ نفييا كىي غير مكجكدة في أسمكب القيادة
المتبع في الشبكة ،كىذا يتكافؽ مع ما تـ إثباتو في العبارة رقـ ( )10في النمط الديمكقراطي ،حيث
جاءت ىذه العبارة في المرتبة قبؿ األخيرة مف حيث شدة المكافقة مف أفراد العينة ،مما يؤكد عدـ

التساىؿ أك اإلفراط في تفكيض الصالحيات مف قبؿ المسؤكليف في شبكة األقصى لمرؤكسييـ.

أما العبارة  ،21كالتي جاء فييا تغاضي المسؤكليف عف عدـ التزاـ العامميف في مكاعيد العمؿ
أيضا فقد رفض أفراد العينة ذلؾ ،بما يؤكد كجكد المتابعة المستمرة مف قبؿ المسؤكليف لمرؤكسييـ في
مسألة االلتزاـ بمكاعيد العمؿ.
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أما فيما يتعمؽ بالعبارات التي لـ يثبت نفييا أك إثباتيا بشكؿ معنكم إحصائيا ،فيما العبارتاف

( )19 ،15حيث بمغ متكسط آراء أفراد العينة عمييما  ،2.99ك 3.03عمى التكالي ،كىما ال يختمفاف
إحصائيا عف درجة الحياد ( )3عند مستكل داللة إحصائية ( ،)0.05كىذا يعني أف خاصية منح
المسؤكليف استقاللية مفرطة لمعامميف في ممارسة مياميـ (كفقان لما كرد في العبارة  ،)15ككذلؾ ترؾ

المسؤكليف الحرية لمعامميف في اختيار األعماؿ التي يرغبكف بيا (كفقان لما كرد في العبارة  ،)19ال
يمكف إثبات أك نفي كجكد ىاتيف الصفتيف في أسمكب القيادة المتبع مف قبؿ المسؤكليف في شبكة

األقصى اإلعالمية.

كبالرغـ مف ذلؾ يرل الباحث أف ىذا يستمزـ مف قبؿ القائميف عمى الشبكة التأكد كالعمؿ عمى

انضباط المسؤكليف عند منح العامميف معيـ استقاللية معينة في العمؿ ،كعدـ اإلفراط في ىذه
االستقاللية أك حرية اختيار األعماؿ.
ٍ
بشكل
ج -اختبار مدى اتباع النمط القيادي األوتوقراطي لدى المسؤولين في شبكة األقصى اإلعالمية
عام:
جدول رقم ()14

نتيجة اختبار ( )tالمتعمق بالنمط القيادي األوتوقراطي
رقم

عبارات المجال الثالث (الخاصة بالنمط القيادي األوتوقراطي)

الفقرة

االنحراف
المتوسط

المعياري

الوزن
النسبي

لممتوسط

قيمة t

قيمة
Sig T

رتبة
العبار
ة

22

يعتبر مسؤكلؾ العامميف غير أكفاء لتحمؿ المسؤكلية.

2.64

1.11

52.80%

-5.60

0.000

10

23

يفرض مسؤكلؾ أكامره كيعتبر المناقشة كتبادؿ اآلراء مضيعة لمكقت.

2.71

1.16

54.27%

-4.29

0.000

8

24

يتحكـ مسؤكلؾ بالطريقة التي ينفذ بيا العاممكف أعماليـ.

3.00

1.07

59.93%

-0.05

0.957

2

25

يتردد مسؤكلؾ في إعطاء أم نكع مف الحريات لمعامميف.

2.79

1.12

55.80%

-3.26

0.001

6

26

ال يراعي مسؤكلؾ قدرات العامميف عند تكزيع الكاجبات عمييـ.

2.66

1.09

53.20%

-5.39

0.000

9

27

يتخذ مسؤكلؾ الق اررات بمفرده دكف مشاركة العامميف كمناقشة آرائيـ.

2.72

1.10

54.33%

-4.45

0.000

7

28

يعتمد مسؤكلؾ أسمكب األمر كالنيي في تعاممو مع المكظفيف.

2.89

1.11

57.80%

-1.72

0.086

5

29

يعتمد مسؤكلؾ الزيارات المفاجئة لمعامميف لمراقبة العمؿ.

3.17

1.12

63.33%

2.58

0.010

1

30

يحرص مسؤكلؾ عمى ربط العامميف بشخصيتو.

2.96

1.10

59.27%

-0.58

0.565

4

31

ييتـ مسؤكلؾ باإلنتاج عمى حساب العالقات اإلنسانية مع العامميف.

2.99

1.15

59.80%

-0.15

0.880

3

2.85

0.80

57.05%

-3.20

0.002

-

المجال ككل

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α
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مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ( )14يالحظ أف متكسط آراء أفراد العينة عمى عبارات المجاؿ

الثالث كالتي تقيس ما إذا كاف النمط القيادم األكتكقراطي متبعان في أسمكب القيادة السائد في شبكة
األقصى اإلعالمية بأفرعيا المختمفة أـ ال بمغ  ،2.85بكزف نسبي  %57.05كىك أقؿ مف درجة الحياد

( )3بشكؿ معنكم إحصائيا ،حيث بمغ مستكل الداللة اإلحصائية ( )Sig = 0.002كىك أقؿ مف
( .)0.05كبالتالي يمكن القول :إن أفراد العينة يرون عدم اتصاف مسؤولييم بالنمط القيادي
األوتوقراطي في اإلدارة في شبكة األقصى ،وأن نسبة اتباعو ضعيفة وىي %57.05
كبالرغـ مف أف النتيجة اإلحصائية العامة عمى المجاؿ ككؿ أثبتت عدـ كجكد النمط

األكتكقراطي في القيادة في شبكة األقصى اإلعالمية ،إال أف ذلؾ ال يعني أف كافة خصائص ىذا

النمط غير مكجكدة ،كذلؾ كفقان لنتائج التحميؿ االحصائي لكؿ عبارة مف عبارات المجاؿ ،كالتي أظيرت

أف بعض ىذه الخصائص مكجكد فعالن ،بينما ىناؾ خصائص غير مكجكدة فعالن ،في حيف ىناؾ
خصائص أخرل كانت آراء أفراد العينة عمييا خالفية كبالتالي ال يكجد دليؿ إحصائي قطعي عمى
تكافرىا أك عدـ تكافرىا حيث كانت اآلراء عمييا حيادية .كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ.
فيما يتعمؽ بالخصائص المتكافرة فعال مف النمط األكتكقراطي فيي خاصية كاحدة فقط كىي
تمؾ الكاردة في العبارة رقـ ( )29حيث إف متكسط آراء أفراد العينة عمييا بمغ  3.17بكزف نسبي

 %63.33كىك أكبر مف درجة الحياد ( )3بدرجة معنكية إحصائيا عند مستكل داللة ( )0.05حيث
بمغت الداللة اإلحصائية ليما ( )0.01كىي معنكية مرتفعة .كبناء عميو يمكف القكؿ :إف المسؤكليف في

شبكة األقصى اإلعالمية يعتمدكف أسمكب الزيارات المفاجئة لمعامميف لمراقبة العمؿ ،كلعؿ ذلؾ يتكافؽ

مرة أخرل مع أسمكب الحزـ في العمؿ الذم أثبتتو نتائج النمط الديمكقراطي ،إال أف التشدد في اتباع
أسمكب الزيارات المفاجئة قد يككف سمبيا ،كيجعؿ المرؤكسيف في حالة تكتر دائمة كانيـ مراقبيف
باستمرار مما قد يؤثر عمى كفاءتيـ في العمؿ كعدـ تكافر مناخ الطمأنينة كأسمكب الثقة المتبادلة بيف

المرؤكسيف كمسؤكلييـ كفقا لما يقتضيو النمط الديمكقراطي في القيادة.
و
بشكؿ كاضح فيي الخصائص
أما فيما يتعمؽ بالصفات كالخصائص التي رفضيا أفراد العينة
الكاردة في العبارات ( ،)27 ،26 ،25 ،23 ،22حيث إف متكسط آراء أفراد العينة عمى ىذه العبارات

بمغ  2.72 ،2.66 ،2.79 ،2.71 ،2.64عمى التكالي أقؿ مف درجة الحياد بدرجة معنكية إحصائيا
عند مستكل داللة ( ،)0.05مما يعني أف ىناؾ رفضا معنكيا إحصائيا مف قبؿ أفراد العينة عمى اف
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المسؤكليف في شبكة األقصى اإلعالمية يعتبركف العامميف غير أكفاء لتحمؿ المسؤكلية ،كأنيـ يترددكف

في إعطاء أم نكع مف الحريات لمعامميف ،كال يراعكف قدرات المرؤكسيف عند تكزيع الكاجبات عمييـ،

كيعتبركف مناقشتيـ كتبادؿ اآلراء مع العامميف مضيعة لمكقت ،كيتخذكف ق ارراتيـ منفرديف دكف مشاركة

أ ك مناقشة العامميف معيـ .كؿ ذلؾ تـ نفيو .كلعؿ ىذه النتائج تتكافؽ مع ما اثبتتو نتيجة النمط

الديمكقراطي التي أكدت عمى مراعاة المسؤكليف في شبكة األقصى اإلعالمية لقدرات العامميف،
كمشاركتيـ في التخطيط كاتخاذ الق اررات.
اما فيما يتعمؽ بالعبارات التي لـ يثبت نفييا أك إثباتيا بشكؿ معنكم إحصائيا ،فيي العبارات

( )31 ،30 ،28 ،24حيث بمغ متكسط آراء أفراد العينة عمييا  2.99 ،2.96 ،2.89 ،3عمى التكالي
كجميعيا ال يختمؼ إحصائيا عف درجة الحياد ( )3عند مستكل داللة إحصائية (.)0.05

كبالتالي فاف خاصية أسمكب تحكـ المسؤكليف بالطريقة التي ينفذ بيا العاممكف أعماليـ (كفقان لما

كرد في العبارة  ،)24ككذلؾ اعتماد المسؤكليف أسمكب األمر كالنيي في التعامؿ مع المكظفيف (كفقان لما

كرد في العبارة  ،)28كحرص المسؤكليف عمى ربط العامميف بشخصياتيـ (كفقا لما كرد في العبارة ،)30
كاىتماـ المسؤكليف باإلنتاج عمى حساب العالقات اإلنسانية مع العامميف (كفقا لما كرد في العبارة )31

ىذه الخصائص األربعة ال يمكف إثباتيا أك نفييا بدرجة قطعية في أسمكب القيادة المتبع مف قبؿ

المسؤكليف في شبكة األقصى اإلعالمية .كبالرغـ مف ذلؾ فإف ىذه النتيجة تشير إلى ضركرة انتباه

المسؤكليف كاإلدارة العميا في شبكة األقصى اإلعالمية لفئة المسؤكليف الذم يتبعكف ىذه األساليب في
قيادتيـ لمرؤكسييـ كالعمؿ عمى حثيـ كتدريبيـ عمى ضركرة التخمي عف ىذه األساليب في القيادة ألنيا

أساليب تتعارض مع مصمحة العمؿ كاالرتقاء بكفاءتو.

كيتضح مف خالؿ مقارنة األكزاف النسبية لممارسة األنماط القيادية الثالثة ،في شبكة األقصى

اإلعالمية ،أف النمط الديمقراطي ىك النمط السائد ،بنسبة  %78.46كيميو النمط الترسمي بنسبة
 59.13ثـ النمط األكتكقراطي بنسبة . %57.05

كىذه النتيجة ،يرتاح إلييا المتابع ،كتدلؿ عمى أف ىناؾ كعيان إداريان كقياديان لدل المسؤكليف في

شبكة األقصى اإلعالمية يتكافؽ مع النظرة الحديثة لإلدارة كطرائؽ التعامؿ مع المرؤكسيف ،حيث
يدرككف أف تكفير المناخ الديمقراطي المشارؾ ،كالتفكيض الفعاؿ ،كالعمؿ بركح الفريؽ ،كؿ ذلؾ لو أثر

بالغ في تحقيؽ الرضا لممكظفيف كنجاح المؤسسة كتفكقيا.
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واتفقت جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية بيذه النتيجة ،أف النمط الديمكقراطي ىك النمط
القيادم السائد في المؤسسات مكضع البحث ،كىذا يدلؿ عمى التكجو إلى النظرة الحديثة لإلدارة كالقيادة،
التي تركز عمى االىتماـ بالعامميف كاشراكيـ في القرار ،كالمحافظة عمى عالقات إنسانية كاجتماعية

معيـ ،مع عدـ التفريط في االىتماـ بالعمؿ .كما جاء في دراسة (الطيبي ،)2013 ،كدراسة (الدكسرم،

 ،)2013كدراسة (العامكدم ،)2013،كدراسة (سفياف ،)2013 ،كدراسة (ناصر ،)2010 ،كدراسة

(عبد الرحيـ ،)2009 ،كدراسة (مغارم ،)2009 ،كدراسة (الركقي ،)2012 ،كدراسة (عبد الممؾ،
 ،)2009كدراسة خالفي ،)2008،كدراسة ( )Chien, 2009كباقي الدراسات السابقة.

واختمف نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة (عباس ،)2012 ،كدراسة (البايعة )2010 ،التي أظيرت

نتائجيا بأف النمط المتساىؿ جاء بأعمى نسبة ،النمط السمطكم بالرتبة الثانية ،فالنمط المعتدؿ ،كدراسة

(عبد اإلماـ ،كضجر ،)2008 ،كدراسة ( )Hamidifar, 2009التي أظيرت اف أنماط القيادة

المستخدمة ىي القيادة التحكيمية كالقيادة بالمكافأة.

-2تحميل النتائج المتعمقة باأل نماط القيادية (عمى مستوى أفرع شبكة األقصى)

في سياؽ تحميؿ األنماط القيادية السائدة في شبكة األقصى اإلعالمية مف االىمية بمكاف اختبار ما اذا

كانت األنماط القيادية متباينة مف فرع آلخر في أفرع شبكة األقصى اإلعالمية اـ انيا متشابية.
كالختبار ذلؾ فقد تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف االحادم ( ،)One-Way ANOVAكذلؾ كما ىك

مكضح في الجدكؿ التالي:

جدول رقم ()15

نتائج اختبار ( )ANOVAلمفروق بين األ نماط القيادية الثالثة التي تعزى الختالف أفرع الشبكة
عدد الفقرات قيمة  Fالداللة اإلحصائية sig
0.224
1.466
12

المجــــــــــــــــال
الرقم
 1المجاؿ األكؿ :النمط القيادم الديمكقراطي
2

المجاؿ الثاني :النمط القيادم الترسمي

9

0.696

0.555

3

المجاؿ الثالث :النمط القيادم األكتكقراطي

10

1.292

0.277

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α
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تشير نتائج التحميؿ االحصائي في الجدكؿ السابؽ إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

عند مستكل داللة ( )0.05بيف آراء أفراد العينة في أنماط القيادة الثالثة تعزل الختالؼ أفرع شبكة
األقصى اإلعالمية .أم أف اختالؼ مكاف العمؿ ألفراد العينة في األفرع المختمفة لمشبكة لـ يكف لو

تأثير جكىرم عمى آرائيـ الخاصة باألنماط القيادية التي يتصؼ بيا مسؤكلكىـ ،كالتي أظيرت اتباع

النمط القيادم الديمكقراطي لدل المسؤكليف ،كعدـ معنكية تكافر النمط الترسمي كالنمط األكتكقراطي كما
سبقت اإلشارة إليو.

ولمزيد من التوضيح حول طبيعة األ نماط القيادية السائدة في كل فرع من أفرع شبكة

األقصى اإلعالمية ،فقد تم إجراء اختبار  tلمتوسطات آراء أفراد العينة عمى كل نمط من األ نماط
القيادية الثالثة في كل فرع من األفرع األربعة عمى حدة ،وذلك كما في الجدول التالي:
جدول رقم ()16

نتائج اختبار  t –testالمتعمق بأنماط القيادة الثالثة في كل فرع من أفرع الشبكة
فرع الشبكة

الفضائية

اإلذاعة

المرئية

وكالة شياب

االنحراف

النمط
القيادي

المتوسط

المعياري

الوزن
النسبي

قيمة t

لممتوسط

قيمة Sig
T

الديمكقراطي

3.98

0.58

79.51%

22.60

0.000

الترسمي

2.96

0.85

59.11%

-0.702

0.484

األكتكقراطي

2.90

0.84

58.04%

-1.566

0.119

الديمكقراطي

3.84

0.72

76.88%

10.48

0.000

الترسمي

3.02

0.68

60.42%

0.28

0.783

األكتكقراطي

2.85

0.79

57.09%

-1.63

0.107

الديمكقراطي

3.94

0.50

78.83%

8.50

0.000

الترسمي

2.92

0.57

58.44%

-0.62

0.546

األكتكقراطي

2.65

0.53

52.90%

-3.02

0.007

الديمكقراطي

3.75

0.48

75.00%

7.10

0.000

الترسمي

2.75

0.44

55.03%

-2.56

0.018

األكتكقراطي

2.62

0.61

52.38%

-2.88

0.009

مستوى الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α
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يالحظ مف خالؿ الجدكؿ ( ،)16أف النمط السائد في جميع أفرع شبكة األقصى اإلعالمية ىك

النمط الديمكقراطي ،حيث إف متكسط آراء أفراد العينة العامميف في كؿ فرع مف األفرع عمى المجاؿ
الخاص بالنمط الديمكقراطي كاف أكبر مف درجة الحياد بدرجة معنكية إحصائيا عند مستكل داللة

( .)0.05حيث بمغ متكسط آراء العامميف في فرع الفضائية  ،3.98كفي فرع اإلذاعة  ،3.84كفي فرع
المرئية  ،3.94كفي فرع ككالة شياب .3.75

ككما ىك مكضح فقد كانت شدة المكافقة عمى تكافر النمط الديمكقراطي في أسمكب القيادة

المتبع في فرع الفضائية ىك األكبر مقارنةن باألفرع األخرل ،جدير بالذكر اف ( )180مف أفراد العينة ىـ
مف الفضائية باعتبارىا أكبر فركع شبكة األقصى اإلعالمية كأكثرىا اىمية ،أم أنيا تمثؿ ما نسبتو

 %60مف إجمالي عينة الدراسة.

و
جانب آخر ،يالحظ أيضا أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة
مف

( )0.05بيف آراء أفراد العينة العامميف في كؿ فرع مف األفرع عمى المجاؿ الخاص بالنمط القيادم
الترسمي مقارنةن بدرجة الحياد (الدرجة  )3باستثناء فرع ككالة شياب ،حيث بمغ متكسط آراء العامميف

في فرع الفضائية  ،2.96كفي فرع اإلذاعة  ،3.02كفي فرع المرئية  .2.92كىذه النتائج تشير إلى
عدـ نفي أك إثبات تكافر النمط القيادم الترسمي في األفرع اإلعالمية المذككرة ،كىذه النتيجة تتكافؽ مع

النتيجة العامة في الشبكة ككؿ كما ذكر آنفا .كيستنتج مف ذلؾ أف ىناؾ فئة مف المسؤكليف تتبع بعض

أساليب كخصائص النمط الترسمي في القيادة ،بينما ىناؾ فئة أخرل ال تتبع مثؿ ىذه األساليب ،كىذا
ما سبب التشتت كالتبايف بيف أفراد العينة.
أما في فرع ككالة شياب اإلعالمية فقد بمغ متكسط آراء أفراد العينة العامميف  2.75كىك أقؿ

مف درجة الحياد بشكؿ معنكم إحصائيا ،كىذا يعني أف العامميف في فرع ككالة شياب ينفكف بدرجة

كاضحة اتباع األسمكب الترسمي مف قبؿ مسؤكلييـ في القيادة ،كيؤكدكف بشكؿ كاضح عمى اتباع النمط

الديمكقراطي في القيادة.
أما فيما يتعمؽ بنتائج التحميؿ اإلحصائي الخاصة بالنمط األكتكقراطي ،فقد أظيرت النتائج عدـ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05بيف آراء أفراد العينة العامميف في الفضائية

كاإلذاعة مقارنةن بدرجة الحياد (الدرجة  ،)3حيث بمغ متكسط آراء العامميف في الفضائية  ،2.90كفي

اإلذاعة  ،2.85كىذا يشير إلى عدـ نفي أك إثبات تكافر األسمكب األكتكقراطي في القيادة في الفرعيف
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المذككريف ،كىذه النتيجة مخالفة لمنتيجة العامة في الشبكة ككؿ التي ذكرت انفا .كيستنتج مف ذلؾ أف
ىناؾ فئة مف المسؤكليف في ىذيف الفرعيف تتبع بعض أساليب كخصائص النمط األكتكقراطي في

القيادة ،بينما ىناؾ فئة أخرل ال تتبع مثؿ ىذه األساليب ،كىذا ما سبب التشتت كالتبايف بيف أفراد

العينة.

أما في المرئية كككالة شياب اإلعالمية فقد كاف متكسط آراء أفراد العينة في كمييما أقؿ مف

درجة الحياد بشكؿ معنكم إحصائيا ،حيث بمغ متكسط آراء أفراد العينة لمعامميف في المرئية ،2.65

كفي ككالة شياب  ،2.62كىذا يعني أف العامميف في ىذيف الفرعيف ينفكف بدرجة كاضحة اتباع

األسمكب األكتكقراطي مف قبؿ مسؤكلييـ في القيادة.

تباينت نتائج الدراسات السابقة فيما يخص عالقة بعض المتغيرات المستقمة (الجنس كالمؤىؿ
العممي كالمسمى الكظيفي كسنكات الخدمة كمكاف العمؿ) بتقديرات أفراد العينة لألنماط القيادية ،حسب

طبيعة المؤسسة كنكع العمؿ كالبيئة التي تقع فييا المؤسسة ،في حيف أظيرت الدراسة الحالية أف

اختالؼ مكاف العمؿ ألفراد العينة (فركع الشبكة) ،ككذلؾ اختالؼ المسمى الكظيفي لمسؤكلييـ ،لـ يكف
لو تأثير جكىرم عمى آرائيـ حكؿ األنماط القيادية لمسؤكلييـ.

-3تحميل النتائج المتعمقة باأل نماط القيادية (حسب المستويات اإلدارية اإلشراقية):

إللقاء الضكء بدرجة أكبر عمى طبيعة األنماط القيادية السائدة في شبكة األقصى ،فقد تـ

تحميؿ كمعرفة النمط القيادم السائد أك المتبع في كؿ مستكل مف المستكيات اإلشرافية (القيادية) األربعة
كفقان لمييكؿ الكظيفي المطبؽ في الشبكة كىي( :رئيس شعبة ،رئيس قسـ ،مدير دائرة ،مدير عاـ)،
كذلؾ بحسب كجية نظر مرؤكسييـ اك العامميف تحت إشرافيـ .كالختبار ذلؾ فقد تـ استخداـ اختبار

تحميؿ التبايف األحادم ()One-Way ANOVA
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جدول رقم ()17

نتائج اختبار ( )ANOVAلمفروق بين األ نماط القيادية الثالثة التي تعزى لممسمى الوظيفي
لممسؤول المباشر لممبحوث

الرقم
1

عدد الفقرات قيمة  Fالداللة اإلحصائية sig
المجــــــــــــــــال
0.100
2.104
12
المجاؿ األكؿ :النمط القيادم الديمكقراطي

2

المجاؿ الثاني :النمط القيادم الترسمي

9

5.610

0.001

3

المجاؿ الثالث:النمط القيادم األكتكقراطي

10

3.873

0.010

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α

تشير نتائج التحميؿ االحصائي في الجدكؿ السابؽ رقـ ( )17إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية عند مستكل داللة ( )0.05بيف آراء أفراد العينة فيما يتعمؽ بالنمط القيادم الديمكقراطي تعزل
الختالؼ المسمى اإلشرافي لممسؤكؿ المباشر لمعامميف في فركع شبكة األقصى اإلعالمية المختمفة.
كىذا يعني عدـ كجكد اختالؼ جكىرم بيف آراء أفراد العينة فيما يتعمؽ بخصائص النمط الديمكقراطي

في المستكيات اإلشرافية األربعة ،كبعبارة أخرل فاف ىناؾ اتفاقان عامان عمى أف النمط القيادم
الديمكقراطي متبع في مختمؼ المستكيات اإلشراقية األربعة كفقا لما ىك مكضح في الجدكؿ التالي رقـ

( )18حيث بمغت درجة المكافقة عمى ذلؾ  %76.97في المستكل اإلشرافي (رئيس شعبة) ،بينما بمغ
 %77.5في المستكل (رئيس قسـ) ،ك %81.8في المستكل (مدير دائرة) ،ك %78.67في المستكل

(مدير عاـ) كجميع ىذه المتكسطات أكبر مف درجة الحياد بدرجة معنكية إحصائيا بحسب نتائج اختبار

 tلعينة كاحدة.

99

التحليل واليقاش

الفصلىالخامسى
التحلولىوالنقاش

جدول رقم ()18

نتائج اختبار  t –testالمتعمق باأل نماط القيادية في كل مستوى من المستويات اإلشراقية األربعة في الشبكة
المسمى
اإلشرافي

النمط

لممسؤول

القيادي

االنحراف
المتوسط

المعياري

المباشر

رئيس

شعبة

رئيس قسم

مدير دائرة

مدير عام

الوزن
النسبي

قيمة t

لممتوسط

قيمة Sig
T

الديمكقراطي

3.85

0.65

76.97%

7.49

0.000

الترسمي

3.35

0.80

67.07%

2.52

0.017

األكتكقراطي

3.24

0.75

64.73%

1.80

0.081

الديمكقراطي

3.87

0.59

77.50%

19.27

0.000

الترسمي

2.88

0.77

57.62%

-2.01

0.046

األكتكقراطي

2.82

0.80

56.46%

-2.90

0.004

الديمكقراطي

4.09

0.61

81.83%

13.97

0.000

الترسمي

3.09

0.77

61.89%

0.96

0.341

األكتكقراطي

2.87

0.88

57.41%

-1.15

0.255

الديمكقراطي

3.93

0.61

78.67%

8.99

0.000

الترسمي

2.71

0.51

54.16%

-3.38

0.002

األكتكقراطي

2.61

0.52

52.11%

-4.47

0.000

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α

بينما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية فيما يتعمؽ بالنمط القيادم الترسمي
كالنمط القيادم األكتكقراطي ،حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائية الختبار ( )ANOVAلكؿ منيما اقؿ

مف مستكل الداللة ( .)0.05كىذا يشير إلى أف ىناؾ فركقان معنكية إحصائيان بيف آراء أفراد العينة فيما
يتعمؽ بالنمط الترسمي كالنمط األكتكقراطي تعزل الختالؼ المسمى اإلشرافي لممسؤكؿ المباشر لمعامميف

في شبكة األقصى.
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كلتحديد طبيعة الفركؽ كاالختالفات بيف آراء أفراد العينة المتعمقة بالنمطيف الترسمي كاألكتكقراطي

بشكؿ دقيؽ ،فقد تـ إجراء اختبار المقارنات البعدية ( )Post Hocباستخداـ طريقة ()Dennett's c
نظ ار الف نتيجة اختبار ليفيف ( )Levene Statisticلتجانس التبايف ( Test of Homogeneity of

 )Variancesكانت معنكية إحصائيا ،حيث بمغ مستكل الداللة اإلحصائية  0.027في مجاؿ النمط
القيادم الترسمي ،ك 0.016في مجاؿ النمط القيادم األكتكقراطي ككالىما أقؿ مف مستكل الداللة

( ،)0.05االمر الذم استمزـ تحميؿ الفركؽ بإحدل الطرائؽ اإلحصائية التي ال تشترط تجانس التبايف
كمف ىذه الطرائؽ طريقة ( ،)Dennett's cكفيما يمي نتيجة ىذا االختبار.
جدول رقم ()19

نتيجة اختبار ( )Post Hocباستخدام طريقة ( )Dennett's cلتحديد الفروق في آراء أفراد العينة
عمى النمط القيادي الترسمي بحسب المسمى اإلشرافي لممسؤول المباشر لممبحوث

النمط القيادي

المستويات
األخرى ()r

الفرق بين
المتوسطات
()k-r

مدير دائرة

0.259

مدير دائرة

-0.214

غير معنكم

مدير دائرة

مدير عاـ

0.387

معنكم

رئيس شعبة

مدير دائرة

0.366

مدير دائرة

-0.048

غير معنكم

مدير عاـ

0.265

غير معنكم

المسمى اإلشرافي
لممسؤول المباشر ()k
رئيس شعبة

النمط الترسمي

النمط األوتوقراطي

رئيس قسـ

رئيس قسـ
مدير دائرة

رئيس قسـ
مدير عاـ
مدير عاـ

رئيس قسـ
مدير عاـ
مدير عاـ

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α
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0.472
0.646
0.173
0.414
0.631
0.217

المعنوية اإلحصائية
معنكم

غير معنكم
معنكم

غير معنكم
معنكم

غير معنكم
معنكم

غير معنكم
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 نتائج الفروق بين آراء أفراد العينة الخاصة بالنمط الترسمي:
كفقان لنتائج اختبار  Dennett's cفي الجدكؿ ( )19كالخاصة بالنمط الترسمي ،فقد تبيف أف

الفركؽ كانت بيف المستكل اإلشرافي (رئيس شعبة) ككؿ مف المستكييف اإلشرافييف (رئيس القسـ كمدير

عاـ) ،كالفركؽ كانت لصالح رئيس الشعبة في الحالتيف ،كبشكؿ أكضح ككفقا الختبار  tفي الجدكؿ

( )18فإف النمط القيادم الترسمي سائد لدل رؤساء الشعب بحسب آراء أفراد العينة الخاضعيف ليـ
(كعددىـ  33بنسبة  %11مف إجمالي العينة البالغ  300فرد) ،حيث بمغت درجة المكافقة عمى ذلؾ

(الكزف النسبي لممتكسط)  %67.1كىك أكبر بدرجة معنكية إحصائيا مف درجة الحياد .بينما أكد أفراد

العينة الخاضعيف إلشراؼ رؤساء أقساـ كمدراء عاميف عمى أف مسؤكلييـ ال يتصفكف بصفات النمط
و
بشكؿ عاـ ،حيث إف متكسط آراء أفراد العينة في كال ىذيف المستكييف بمغت  ،2.88ك2.71
الترسمي

ككالىما أقؿ مف درجة الحياد بدرجة معنكية إحصائيا .أما أفراد العينة الخاضعيف إلشراؼ مدراء دكائر
فقد كاف متكسط آرائيـ البالغ  3.09ال يختمؼ إحصائيا عف درجة الحياد ،مما يعني أف ىناؾ حيادان أك

كبير بينيـ فيما اذا كاف مسؤكلكىـ (مدراء الدكائر) يتصفكف بصفات النمط الترسمي.
تباينان ان

و
جانب آخر ،بحسب اختبار  Dennett's cفقد كاف ىناؾ فركؽ بيف المستكل اإلشرافي
مف

(مدير دائرة) كالمستكل اإلشرافي (مدير عاـ) كالفركؽ لصالح مدير الدائرة ،ككما سبؽ ذكره فقد أظيرت
نتائج اختبار  tأف النمط الترسمي غير متبع لدل المدراء العاميف ،بينما كانت النتيجة غير معنكية

إحصائيا لدل مدراء الدكائر.

 نتائج الفروق بين آراء أفراد العينة الخاصة بالنمط األوتوقراطي:
أما فيما يتعمؽ بنتائج اختبار  Dennett's cالخاصة بالنمط األكتكقراطي ،فقد تبيف أيضا أف

الفركؽ كانت بيف المستكل اإلشرافي (رئيس شعبة) ككؿ مف المستكييف اإلشرافييف (رئيس القسـ كمدير

عاـ) ،كالفركؽ كانت لصالح رئيس الشعبة في الحالتيف ،بينما لـ يكف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية

بيف المستكيات اإلشرافية األخرل.

ككفقان لنتائج اختبار  tفي الجدكؿ ( )18فقد تبيف أف النمط القيادم األكتكقراطي غير سائد

و
بشكؿ عاـ في مختمؼ المستكيات اإلشرافية األربعة كلكف بدرجات متفاكتة ،حيث بمغ متكسط آراء أفراد
العينة الخاضعيف إلشراؼ رؤساء الشعب  3.24كبالرغـ مف أنو أكبر مف درجة الحياد إال أنو غير
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معنكم إحصائيا ،بينما بمغ متكسط آراء أفراد العينة الخاضعيف إلشراؼ رؤساء األقساـ كالمدراء العاميف
 ،2.82ك 2.61ككالىما أقؿ مف درجة الحياد ،أم أنيما يشيراف إلى عدـ مكافقة معنكية إحصائيا عمى

اف مسؤكلييـ يتصفكف بصفات النمط األكتكقراطي .اما فيما يتعمؽ بآراء أفراد العينة الخاضعيف إلشراؼ

مدراء فقد بمغ المتكسط  2.87كىك أقؿ مف درجة الحياد كلكنو غير معنكم إحصائيا.

الرم بيف أفراد العينة فيما يتعمؽ بالنمطيف الترسمي
مما سبؽ يتضح أف ىناؾ تبايف في أ

كاألكتكقراطي ،كأف اتصاؼ المسؤكليف بصفات ىذيف النمطيف يختمؼ بالفعؿ مف مستكل إشرافي

لمستكل آخر .بينما كاف ىناؾ تكافؽ عاـ كمؤكد إحصائيا عمى تكافر صفات كخصائص النمط
الديمكقراطي في مختمؼ المستكيات اإلشرافية األربعة.

كفيما يمي التحميؿ التفصيمي لخصائص األنماط القيادية المختمفة التي يتصؼ بيا المسؤكلكف

في شبكة األقصى اإلعالمية في كؿ مستكل مف المستكيات اإلشراقية:
أ-تحميل الخصائص القيادية التي يتصف بيا رؤساء الشعب:

سبؽ أف ذكر في الجدكؿ رقـ ( )18كبحسب اختبار  tأف النمطيف الديمكقراطي كالترسمي
و
بشكؿ عاـ لدل رؤساء الشعب ،حيث بمغ متكسط اآلراء  3.85ك 3.35عمى التكالي ككالىما
سائداف

معنكم إحصائيا ،بينما بمغ المتكسط الخاص باآلراء عمى النمط األكتكقراطي  3.24كىك غير معنكم
كبناء عمى ذلؾ مف األىمية
إحصائيا ( )sig = 0.081مما يشير إلى أنو غير سائد بدرجة قطعية.
ن
بمكاف التعرؼ إلى الخصائص القيادية التفصيمية التي يتصؼ بيا رؤساء الشعب ،كتمؾ التي ال
يتصفكف بيا ،كلذلؾ فقد تـ إجراء اختبار  tلمتكسطات آراء أفراد العينة الخاضعيف إلشرافيـ ،عمى

جميع عبارات األنماط القيادية الثالثة (كعددىا  31عبارة) ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:
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جدول ()20

نتائج اختبار  tلمتوسطات آراء أفراد العينة الخاضعين إلشراف رؤساء الشعب عمى جميع عبارات
األ نماط القيادية الثالثة

االنحراف

الوزن النسبي

قيمة

قيمة

المعياري

لممتوسط

t

Sig T

1

يكزع مسؤكلؾ الكاجبات عمى العامميف بطريقة تراعي قدراتيـ.

4.18

0.68

83.64%

9.95

0.000

2

يشجع مسؤكلؾ المكظفيف عمى اإلبداع كالتجديد.

3.88

0.93

77.58%

5.44

0.000

3

يشجع مسؤكلؾ المناقشة الجماعية لتحديد طرؽ العمؿ كأساليبو.

3.64

1.11

72.73%

3.28

0.002

4

ييتـ مسؤكلؾ بتنمية عالقات طيبة مع المرؤكسيف.

3.97

0.92

79.39%

6.07

0.000

5

يحرص مسؤكلؾ عمى تحسيف مناخ العمؿ لممرؤكسيف.

3.85

0.76

76.97%

6.46

0.000

3.85

1.09

76.97%

4.46

0.000

4.03

0.92

80.61%

6.45

0.000

3.91

0.80

78.18%

6.49

0.000

3.94

0.75

78.79%

7.22

0.000

10

يفكض مسؤكلؾ بعض صالحياتو لمرؤكسيو.

3.67

0.92

73.33%

4.14

0.000

11

ييتـ مسؤكلؾ بتدريب كتنمية قدرات العامميف.

3.48

0.94

69.70%

2.96

0.006

12

ييتـ مسؤكلؾ بتنسيؽ الجيكد بيف العامميف.

3.79

0.99

75.76%

4.56

0.000

13

يتقبؿ مسؤكلؾ أم تغير يقترحو العامميف في أسمكب العمؿ.

3.45

1.12

69.09%

2.33

0.026

14

يتأثر مسؤكلؾ عادة برغبات العامميف.

3.67

0.78

73.33%

4.93

0.000

15

يمنح مسؤكلؾ العامميف استقاللية مفرطة في ممارسة مياميـ.

3.58

0.97

71.52%

3.41

0.002

16

يتساىؿ مسؤكلؾ في محاسبة العامميف المقصريف في أعماليـ.

3.24

0.94

64.85%

1.49

0.147

17

يتيرب مسؤكلؾ مف مكاجية مشكالت العمؿ.

3.06

1.22

61.21%

0.28

0.778

3.27

1.13

65.45%

1.39

0.174

19

يترؾ مسؤكلؾ لمعامميف حرية اختيار اإلعماؿ التي يرغبكف بيا.

3.48

1.00

69.70%

2.77

0.009

20

يفكض مسؤكلؾ معظـ صالحياتو اإلدارية لمعامميف معو.

3.30

1.05

66.06%

1.67

0.106

21

يتغاضى مسؤكلؾ غالبان عف عدـ التزاـ العامميف بمكاعيد لمعمؿ.

3.12

1.11

62.42%

0.63

0.535

3.30

1.10

66.06%

1.58

0.125

3.39

1.09

67.88%

2.08

0.046

24

يتحكـ مسؤكلؾ بالطريقة التي ينفذ بيا العاممكف أعماليـ.

3.30

1.07

66.06%

1.62

0.115

25

يتردد مسؤكلؾ في إعطاء أم نكع مف الحريات لمعامميف.

3.33

1.02

66.67%

1.88

0.070

عبارات األ نماط القيادية الثالثة

الرقم

6
7
8
9

18

22
23

المتوسط

يطرح مسؤكلؾ أفكاره عمى العامميف لمناقشتيا كال ينفرد بصنع
الق اررات الميمة.
يجمع مسؤكلؾ بيف الحزـ كالعدؿ أثناء إدارتو لمعمؿ.
يحرص مسؤكلؾ عمى تحقيؽ أىداؼ العمؿ مع مراعاة أىداؼ
المرؤكسيف كاحتياجاتيـ.
يشرؾ مسؤكلؾ العامميف في التخطيط لمعمؿ كيشجعيـ إلبداء
أرائيـ.

يتجنب مسؤكلؾ التدخؿ في حؿ النزاعات التي تحدث بيف
العامميف.

يعتبر مسؤكلؾ العامميف غير أكفاء لتحمؿ المسؤكلية.

يفرض مسؤكلؾ أكامره كيعتبر المناقشة كتبادؿ اآلراء مضيعة
لمكقت.
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االنحراف

الوزن النسبي

قيمة

قيمة

المعياري

لممتوسط

t

Sig T

3.18

1.04

63.64%

1.00

0.325

3.27

0.91

65.45%

1.72

0.095

28

يعتمد مسؤكلؾ أسمكب األمر كالنيي في تعاممو مع المكظفيف.

3.30

1.02

66.06%

1.71

0.096

29

يعتمد مسؤكلؾ الزيارات المفاجئة لمعامميف لمراقبة العمؿ.

3.03

0.98

60.61%

0.18

0.861

30

يحرص مسؤكلؾ عمى ربط العامميف بشخصيتو.

3.09

1.16

61.82%

0.45

0.654

3.15

1.09

63.03%

0.80

0.432

عبارات األ نماط القيادية الثالثة

الرقم

26
27

31

المتوسط

ال يراعي مسؤكلؾ قدرات العامميف عند تكزيع الكاجبات عمييـ.
يتخذ مسؤكلؾ الق اررات بمفرده دكف مشاركة العامميف كمناقشة
آرائيـ.

ييتـ مسؤكلؾ باإلنتاج عمى حساب العالقات اإلنسانية مع
العامميف.

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α

تشير نتائج الجدكؿ السابؽ رقـ ( )20أف جميع خصائص النمط الديمكقراطي (الفقرات مف 1

إلى  )12متكافرة في رؤساء الشعب بدرجة معنكية إحصائيا .أما فيما يتعمؽ بخصائص النمط الترسمي
فعمى الرغـ مف أف النتيجة العامة كانت كجكد النمط الترسمي لدل رؤساء الشعب ،إال أنيـ ال يتصفكف

بجميع خصائص ىذا النمط ،حيث إف الخصائص المتكافرة تمؾ المذككرة في الفقرات (،15 ،14 ،13

 )19إذ إف متكسطات اآلراء عمييا كانت أكبر مف درجة الحياد بدرجة معنكية إحصائيا ،كبالتالي يمكف

القكؿ إف رؤساء الشعب يتصفكف ببعض صفات النمط الترسمي كىي :تقبميـ ألم تغيرات ذات عالقة

بالعمؿ مقترحة مف قبؿ العامميف ،كتأثرىـ عادة برغبات العامميف ،كقياميـ بمنح العامميف استقاللية

مفرطة في ممارسة مياميـ ،كتركيـ حرية االختيار لمعامميف في اختيار األعماؿ التي يرغبكف فييا.
أما باقي خصائص النمط الترسمي المذككرة في العبارات ( )21 ،20 ،18 ،17 ،16فعمى

الرغـ مف أف متكسطات آراء أفراد العينة عمى ىذه العبارات جميعيا كانت أكبر مف درجة الحياد

الرم بيف أفراد العينة الخاضعيف
(الدرجة  )3إال أنيا لـ تكف معنكية إحصائيا ،كىذا يشير إلى تبايف أ

إلشراؼ رؤساء الشعب ،فمنيـ مف يرل اف مسؤكلو يتصؼ بيذه الخصائص ،كمنيـ مف ينفي ذلؾ،

كىناؾ نسبة مف أفراد العينة كانت حيادية ،كلـ تنؼ أك تؤكد اتصاؼ مسؤكلييـ بيذه الصفات القيادية،
كالجدكؿ التالي يكضح التك اررات كالنسب المئكية آلراء أفراد العينة عمى ىذه الخصائص الخمس.
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جدول رقم ()21

التك اررات والنسب المئوية آلراء أفراد العينة عمى الفقرتين 21 ،20 ،18 ،17 ،16
العبارة
 -16يتس ػ ػ ػػاىؿ مس ػ ػ ػػؤكلؾ ف ػ ػ ػػي محاس ػ ػ ػػبة
العامميف المقصريف في أعماليـ.
 -17يتيػ ػ ػ ػػرب مسػ ػ ػ ػػؤكلؾ مػ ػ ػ ػػف مكاجيػ ػ ػ ػػة
مشكالت العمؿ.
 -18يتجن ػػب مس ػػؤكلؾ الت ػػدخؿ ف ػػي ح ػػؿ
النزاعات التي تحدث بيف العامميف.
 -20يفػػكض مسػػؤكلؾ معظػػـ صػػالحياتو
اإلدارية لمعامميف معو.
 -21يتغاضػػى مسػػؤكلؾ غالب ػان عػػف عػػدـ
التزاـ العامميف بمكاعيد لمعمؿ.

غير موافق

موافق

غير موافق

محايد

موافق

0

9

9

13

2

()%0

()%27.3

()%27.3

()%39.4

()%6.1

4

8

6

12

3

()%12.1

()%24.2

()%18.2

()%36.4

()%9.1

1

10

5

13

4

()%3

()%30.3

()%15.2

()%39.4

()%12.1

1

7

10

11

4

()%3

()%21.2

()%30.3

()%33.4

()%12.1

1

10

11

6

5

()%3

()%30.3

()%33.3

()%18.2

()%15.2

بشدة

بشدة

المتوسط

االنحراف
المعياري

3.24

0.94

3.06

1.22

3.27

1.13

3.12

1.11

3.30

1.10

* النسب المئكية أسفؿ التك اررات تشير إلى النسبة المئكية لمتك اررات مف إجمالي أفراد العينة البالغ  300فرد.

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يالحظ اف  %45.5ممف يخضعكف إلشراؼ رؤساء شعب يعتقدكف

أف مسؤكلييـ يتصفكف بالخصائص الثالثة التالية :خاصية التساىؿ في محاسبة العامميف المقصريف في
اعماليـ ،كخاصية التيرب مف مكاجية مشكالت العمؿ ،كخاصية تفكيض معظـ الصالحيات لمعامميف.

بينما يرل  %51.5ممف يخضعكف إلشراؼ رؤساء شعب أف مسؤكلييـ يتصفكف بخاصية

تجنب التدخؿ في حؿ النزاعات التي تحدث بيف العامميف .في حيف يرل  %33.4منيـ أف مسؤكلييـ
يتصفكف بخاصية التغاضي غالبان عف عدـ التزاـ العامميف بمكاعيد لمعمؿ ،كيالحظ اف ىذه الخاصية

حازت عمى أعمى نسبة مف المحايديف ( %33.3ممف يخضعكف إلشراؼ رؤساء شعب) مقارنةن بنسبة
المحايديف في العبارات األخرل غير المعنكية.

أما باقي الخصائص (مف  31-22باستثناء العبارة  )23فيي تتعمؽ بالنمط القيادم

األكتكقراطي ،أم أف جميع خصائص النمط األكتكقراطي باستثناء خاصية اتخاذ الق اررات بانفراد دكف
مشاركة العامميف كمناقشة آرائيـ كانت غير معنكية إحصائيا ،رغـ أف متكسطات آراء أفراد العينة عمى

ىذه العبارات جميعيا كانت أكبر مف درجة الحياد (الدرجة  ،)3كىذا يشير إلى تبايف الرام بيف أفراد
العينة الخاضعيف إلشراؼ رؤساء الشعب ،فمنيـ مف يرل أف مسؤكلو يتصؼ بيذه الخصائص ،كمنيـ
ينؼ ذلؾ ،كىناؾ نسبة مف أفراد العينة كانت حيادية كلـ ً
مف ً
تنؼ أك تؤكد اتصاؼ مسؤكلييـ بيذه
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الصفات القيادية ،كالجدكؿ التالي يكضح التك اررات كالنسب المئكية آلراء أفراد العينة عمى ىذه

الخصائص التسع.

جدول رقم ()22

التك اررات والنسب المئوية آلراء أفراد العينة عمى فقرات النمط األوتوقراطي
العبارة
 -22يعتبر مسؤكلؾ العامميف غير أكفاء
لتحمؿ المسؤكلية.
 -24يتحكـ مسؤكلؾ بالطريقة التي ينفذ
بيا العاممكف أعماليـ.
 -25يتردد مسؤكلؾ في إعطاء أم نكع
مف الحريات لمعامميف.
 -26ال يراعي مسؤكلؾ قدرات العامميف
عند تكزيع الكاجبات عمييـ.
 -27يتخذ مسؤكلؾ الق اررات بمفرده دكف
مشاركة العامميف كمناقشة آرائيـ.
 -28يعتمد مسؤكلؾ أسمكب األمر كالنيي
في تعاممو مع المكظفيف.
 -29يعتمد مسؤكلؾ الزيارات المفاجئة
لمعامميف لمراقبة العمؿ.
 -30يحرص مسؤكلؾ عمى ربط العامميف
بشخصيتو.
 -31ييتـ مسؤكلؾ باإلنتاج عمى حساب
العالقات اإلنسانية مع العامميف.

موافق

غير موافق

غير

بشدة

موافق

0

11

6

()%0

()%33.3

()%18.2

()%33.3

0

10

8

10

5

()%0

()%30.3

()%24.2

()%30.3

()%15.2

0

9

8

12

4

()%0

()%27.3

()%24.2

()%36.4

()%12.1

1

8

12

8

4

()%3

()%24.2

()%36.4

()%24.2

()%12.1

0

8

10

13

2

()%0

()%24.2

()%30.3

()%39.4

()%6.1

0

9

9

11

4

()%0

()%27.3

()%27.3

()%33.3

()%12.1

2

9

8

14

0

()%6.1

()%27.3

()%24.2

()%42.4

()%0

2

11

5

12

3

()%6.1

()%33.3

()%15.2

()%36.4

()%9.1

2

9

6

14

2

()%6.1

()%27.3

()%18.2

()%42.4

()%6.1

محايد

موافق
11

5
()%15.2

بشدة

المتوسط

االنحراف
المعياري

3.30

1.10

3.30

1.22

3.33

1.07

3.18

1.02

3.27

1.04

3.30

0.91

3.03

1.02

3.09

0.98

3.15

1.16

* النسب المئكية اسفؿ التك اررات تشير إلى النسبة المئكية لمتك اررات مف إجمالي أفراد العينة البالغ  300فرد.

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يالحظ أف ما نسبتو  %48.5ممف يخضعكف إلشراؼ رؤساء شعب

يعتقدكف أف مسؤكلييـ يتصفكف بخاصية اعتبار العامميف غير أكفاء لتحمؿ المسؤكلية ،كخاصية التردد
في منح العامميف أم نكع مف الحريات ،كخاصية االىتماـ باإلنتاج عمى حساب العالقات اإلنسانية مع

العامميف .في حيف يرل ما نسبتو  %45.5منيـ أف مسؤكلييـ مف رؤساء الشعب يتصفكف بخاصية
التحكـ بالطريقة التي ينفذ بيا العاممكف أعماليـ ،كخاصية االنفراد باتخاذ الق اررات دكف مشاركة العامميف

كمناقشة آرائيـ ،كخاصية اتباع أسمكب األمر كالنيي في التعامؿ مع المكظفيف ،كخاصة الحرص عمى
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ربط العامميف بشخصية رئيس الشعبة ،بينما يرل ما نسبتو  %36.3ممف يخضعكف إلشراؼ رؤساء
شعب أف مسؤكلييـ يتصفكف بخاصية عدـ مراعاة قدرات العامميف عند تكزيع الكاجبات .بينما يرل ما
نسبتو  %42.4منيـ أف مسؤكلييـ يمارسكف أسمكب الزيارات المفاجئة لمعامميف لمراقبة العمؿ.
أما فيما يتعمؽ بالخاصية المذككرة في العبارة ( )23كالمتمثمة في اتباع أسمكب فرض األكامر كاعتبار
المناقشة كتبادؿ اآلراء مضيعة لمكقت ،فقد كانت الخاصية الكحيدة مف خصائص النمط األكتكقراطي

التي تأكد إحصائيا اتصاؼ رؤساء الشعب بيا ،حيث بمغ متكسط اآلراء عمى ىذه الخاصية  ،3.39أم

أف شدة المكافقة عمييا بمغت  ،%67.9كىي أكبر مف درجة الحياد بشكؿ معنكم إحصائيا.

بناء عمى ما سبؽ ،يتضح أف أفراد العينة ممف يخضعكف لرؤساء شعب في شبكة األقصى
ن
و
بشكؿ عاـ ،يؤكدكف عمى اتصاؼ مسؤكلييـ بجميع صفات القائد الديمكقراطي ،ككذلؾ
اإلعالمية
ببعض صفات كخصائص النمط الترسمي .أما صفات كخصائص القائد األكتكقراطي فمـ يتأكد اتصاؼ
مسؤكلييـ بيا أك عدـ اتصافيـ بيا باستثناء خاصية كاحدة ،في إشارة إلى تبايف آراء أفراد العينة حكؿ
ىذه الصفات ،حيث تبيف أف ىناؾ بعض أفراد العينة يركف أف مسؤكلييـ مف رؤساء الشعب يتصفكف

بيذه الصفات ،األمر الذم يستمزـ تكثيؼ الجيكد كاجراء تقييـ فردم مف أجؿ التمكف مف تحديد رؤساء
الشعب الذيف يتصفكف بيذه الصفات في نمط قيادتيـ كالعمؿ عمى عالجيا كتصحيح السمكؾ القيادم

كاإلشرافي ليـ.

ب-تحميل الخصائص القيادية التي يتصف بيا رؤساء األقسام:
كفقا لنتائج اختبار  tالكاردة في الجدكؿ رقـ ( )18السابؽ فقد ثبت أف النمط الديمكقراطي سائد
بدرجة معنكية إحصائيا لدل رؤساء األقساـ ،حيث بمغ متكسط اآلراء عمى ىذا النمط  3.87أم أف

درجة المكافقة كانت  ،%77.5بينما تبيف عدـ اتصافيـ بخصائص النمطيف الترسمي كاألكتكقراطي
و
بشكؿ عاـ حيث بمغ متكسط اآلراء  2.88ك 2.82عمى التكالي ،ككالىما أقؿ مف درجة الحياد (الدرجة
 )3بدرجة معنكية إحصائيا عند مستكل داللة (.)0.05

ج-تحميل الخصائص القيادية التي يتصف بيا مدراء الدوائر:
كفقا لنتائج اختبار  tالكاردة في الجدكؿ رقـ ( )18السابؽ ،فقد ثبت أف النمط الديمكقراطي سائد
بدرجة معنكية إحصائيا لدل مدراء الدكائر ،حيث بمغ متكسط اآلراء عمى ىذا النمط  4.09أم أف درجة
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المكافقة كانت  ،%81.8بينما أشارت النتائج إلى عدـ معنكية متكسطات آراء أفراد العينة الخاضعيف
إلشراؼ مدراء الدكائر مقارنةن بدرجة الحياد عمى النمطيف الترسمي كاألكتكقراطي ،حيث بمغ متكسط

اآلراء عمييما  3.09ك 2.87عمى التكالي .كبالتالي فإف عدـ المعنكية المرتبطة بيذيف النمطيف تستمزـ

إجراء تحميؿ مفصؿ لمخصائص القيادية ليما كالتي يتصؼ بيا مدراء الدكائر ،كتمؾ التي ال يتصفكف
بيا ،كلذلؾ فقد تـ إجراء اختبار  tلمتكسطات آراء أفراد العينة الخاضعيف إلشراؼ مدراء الدكائر عمى
عبارات النمطيف الترسمي كاألكتكقراطي ،كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:

جدول رقم ()23
نتائج اختبار  tلمتوسطات آراء أفراد العينة الخاضعين إلشراف مدراء الدوائر عمى خصائص النمطين
الترسمي واألوتوقراطي

الرقم

عبارات األ نماط القيادية الثالثة

االنحراف

الوزن النسبي

قيمة

قيمة

المتوسط

المعياري

لممتوسط

t

Sig T

13

يتقبؿ مسؤكلؾ أم تغير يقترحو العامميف في أسمكب العمؿ.

3.77

0.90

75.41%

6.67

0.00

14

يتأثر مسؤكلؾ عادة برغبات العامميف.

3.64

0.97

72.79%

5.17

0.00

15

يمنح مسؤكلؾ العامميف استقاللية مفرطة في ممارسة مياميـ.

3.33

1.11

66.56%

2.31

0.02

16

يتساىؿ مسؤكلؾ في محاسبة العامميف المقصريف في أعماليـ.

3.03

1.20

60.66%

0.21

0.83

17

يتيرب مسؤكلؾ مف مكاجية مشكالت العمؿ.

2.72

1.44

54.43%

-1.51

0.14

18

يتجنب مسؤكلؾ التدخؿ في حؿ النزاعات التي تحدث بيف العامميف.

2.62

1.29

52.46%

-2.28

0.03

19

يترؾ مسؤكلؾ لمعامميف حرية اختيار اإلعماؿ التي يرغبكف بيا.

3.10

1.15

61.97%

0.67

0.51

20

يفكض مسؤكلؾ معظـ صالحياتو اإلدارية لمعامميف معو.

2.98

1.23

59.67%

-0.10

0.92

21
22

يتغاضى مسؤكلؾ غالبان عف عدـ التزاـ العامميف بمكاعيد لمعمؿ.

2.66

1.25

53.11%

-2.15

0.04

يعتبر مسؤكلؾ العامميف غير أكفاء لتحمؿ المسؤكلية.

2.66

1.18

53.11%

-2.28

0.03

23

يفرض مسؤكلؾ أكامره كيعتبر المناقشة كتبادؿ اآلراء مضيعة لمكقت.

2.70

1.28

54.10%

-1.80

0.08

24

يتحكـ مسؤكلؾ بالطريقة التي ينفذ بيا العاممكف أعماليـ.

2.97

1.17

59.34%

-0.22

0.83

25

يتردد مسؤكلؾ في إعطاء أم نكع مف الحريات لمعامميف.

2.74

1.28

54.75%

-1.60

0.11

26

ال يراعي مسؤكلؾ قدرات العامميف عند تكزيع الكاجبات عمييـ.

2.56

1.23

51.15%

-2.81

0.01

27

يتخذ مسؤكلؾ الق اررات بمفرده دكف مشاركة العامميف كمناقشة آرائيـ.

2.75

1.22

55.08%

-1.57

0.12

28

يعتمد مسؤكلؾ أسمكب األمر كالنيي في تعاممو مع المكظفيف.

2.90

1.19

58.03%

-0.64

0.52

29

يعتمد مسؤكلؾ الزيارات المفاجئة لمعامميف لمراقبة العمؿ.

3.25

1.15

64.92%

1.67

0.10

30

يحرص مسؤكلؾ عمى ربط العامميف بشخصيتو.

2.98

1.13

59.67%

-0.11

0.91

31

ييتـ مسؤكلؾ باإلنتاج عمى حساب العالقات اإلنسانية مع العامميف.

3.20

1.24

63.93%

1.24

0.22

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α
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تشير نتائج الجدكؿ السابؽ فيما يتعمق بالنمط الترسمي أنو بالرغـ مف أف النتيجة العامة ليذا
النمط لـ تكف معنكية إحصائيا ،إال أف ىناؾ بعض الخصائص التي تأكد اتصاؼ مدراء الدكائر بيا
كىي الكاردة في العبارات ( ،)15 ،14 ،13حيث إف متكسطات اآلراء عمييا كانت أكبر مف درجة

الحياد بدرجة معنكية إحصائيا ،كبالتالي يمكف القكؿ :إف مدراء الدكائر يتصفكف ببعض صفات النمط
الترسمي كىي :تقبميـ ألم تغيرات ذات عالقة بالعمؿ مقترحة مف قبؿ العامميف ،كتأثرىـ عادة برغبات

العامميف ،كقياميـ بمنح العامميف استقاللية مفرطة في ممارسة مياميـ .كىي نتيجة مشابية لرؤساء
الشعب.
أما خاصية تجنب التدخؿ في النزاعات التي تحدث بيف العامميف ،كخاصية التغاضي غالبان عف

عدـ التزاـ العامميف بمكاعيد لمعمؿ .فقد تأكد إحصائيا عدـ اتصافيـ بياتيف الخاصيتيف ،حيث بمغ

متكسطي اآلراء عمييما  2.62ك  ،2.66ككالىما أقؿ مف درجة الحياد بدرجة معنكية إحصائيا.

أما باقي خصائص النمط الترسمي المذككرة في العبارات ( )20 ،19 ،17 ،16فمـ تكف معنكية

الرم بيف أفراد العينة الخاضعيف إلشراؼ مدراء الدكائر ،فمنيـ مف يرل
إحصائيا ،كىذا يشير إلى تبايف أ
أف مسؤكلو يتصؼ بيذه الخصائص ،كمنيـ مف ً
ينؼ ذلؾ ،كىناؾ نسبة مف أفراد العينة كانت حيادية
كلـ ً
تنؼ أك تؤكد اتصاؼ مسؤكلييـ بيذه الصفات القيادية ،كالجدكؿ التالي يكضح التك اررات كالنسب

المئكية آلراء أفراد العينة عمى ىذه الخصائص االربع.
جدول رقم ()24

التك اررات والنسب المئوية آلراء أفراد العينة عمى الفقرتين 20 ،19 ،17 ،16
غير

العبارة

موافق

بشدة

 -16يتساىؿ مسؤكلؾ في محاسبة

غير

موافق

محايد

موافق

موافق
بشدة

8

12

17

18

6

()%13.1

()%19.7

()%27.9

()%29.5

()%9.8

14

21

4

12

10

()%23

()%34.4

()%6.6

()%19.7

()%16.4

 -19يترؾ مسؤكلؾ لمعامميف حرية

2

24

8

20

7

اختيار اإلعماؿ التي يرغبكف بيا.

()%3.3

()%39.3

()%13.1

()%32.8

()%11.5

5

23

9

16

8

()%8.2

()%37.3

()%14.8

()%26.2

()%13.1

العامميف المقصريف في أعماليـ.
 -17يتيرب مسؤكلؾ مف مكاجية
مشكالت العمؿ.

-20

يفكض

مسؤكلؾ

معظـ

صالحياتو اإلدارية لمعامميف معو.

المتوسط

المعياري

3.03

1.20

2.72

1.44

3.10

1.15

2.98

1.23

* النسب المئكية أسفؿ التك اررات تشير إلى النسبة المئكية لمتك اررات مف إجمالي أفراد العينة البالغ  300فرد.
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مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يالحظ أف ما نسبتو  %39.3ممف يخضعكف إلشراؼ مدراء دكائر

يعتقدكف أف مسؤكلييـ يتصفكف بخاصية التساىؿ في محاسبة العامميف المقصريف في أعماليـ،
كخاصية تفكيض معظـ الصالحيات اإلدارية لمعامميف .كفي المقابؿ يرل ما نسبتو  %36.1منيـ أف
مسؤكلييـ يتيربكف مف مكاجية مشكالت العمؿ .في حيف يرل ما نسبتو  %44.3منيـ أف مسؤكلييـ

يترككف لمعامميف حرية اختيار األعماؿ التي يرغبكف بيا.

أما فيما يتعمق بخصائص النمط األوتوقراطي :فقد أظيرت نتائج الجدكؿ ( )14أنو بالرغـ مف
أف النتيجة العامة ليذا النمط لـ تكف معنكية إحصائيا ،إال أف ىناؾ بعض الخصائص التي تأكد عدـ
اتصاؼ مدراء الدكائر بيا كىي الكاردة في العبارتبف ( )26 ،22حيث إف متكسطي اآلراء عمييا كانت

أقؿ مف درجة الحياد بدرجة معنكية إحصائيا ،كبالتالي يمكف القكؿ إف مدراء الدكائر ال يتصفكف ببعض

صفات النمط األكتكقراطي كىي :اعتبار العامميف غير أكفاء لتحمؿ المسؤكلية ،كعدـ مراعاة قدرات

العامميف عند تكزيع الكاجبات عمييـ.
أما باقي خصائص النمط األكتكقراطي المذككرة في العبارات (،28 ،27 ،25 ،24 ،23
الرم بيف أفراد العينة الخاضعيف
 )31 ،30 ،29فمـ تكف معنكية إحصائيا ،كىذا يشير إلى تبايف أ
إلشراؼ مدراء الدكائر ،فمنيـ مف يرل أف مسؤكلو يتصؼ بيذه الخصائص ،كمنيـ مف ً
ينؼ ذلؾ،
كىناؾ نسبة مف أفراد العينة كانت حيادية كلـ ً
تنؼ أك تؤكد اتصاؼ مسؤكلييـ بيذه الصفات القيادية،
كالجدكؿ التالي يكضح التك اررات كالنسب المئكية آلراء أفراد العينة عمى ىذه الخصائص الثمانية.
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جدول رقم ()25

التك اررات والنسب المئوية آلراء أفراد العينة عمى الفقرات ()31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،25 ،24 ،23
العبارة

غير موافق

موافق

غير موافق

محايد

موافق

11

20

14

8

8

()%18.1

()%32.8

()%23

()%13.1

()%13.1

 -24يتحكـ مسؤكلؾ بالطريقة

7

16

15

18

5

التي ينفذ بيا العاممكف أعماليـ.

()%11.5

()%26.2

()%24.6

()%29.5

()%8.2

 -25يتردد مسؤكلؾ في إعطاء

11

20

10

14

6

()%18

()%32.8

()%16.4

()%23

()%9.8

9

21

13

12

6

()%14.8

()%34.4

()%21.3

()%19.7

()%9.8

8

17

14

17

5

()%13.1

()%27.9

()%23

()%27.9

()%8.2

 -29يعتمد مسؤكلؾ الزيارات

5

10

20

17

9

المفاجئة لمعامميف لمراقبة العمؿ.

()%8.2

()%16.4

()%32.8

()%27.9

()%14.8

 -30يحرص مسؤكلؾ عمى ربط

5

19

14

18

5

()%8.2

()%31.1

()%23

()%29.5

()%8.2

6

13

15

17

10

()%9.8

()%21.3

()%24.6

()%27.9

()%16.4

 -23يفرض مسؤكلؾ أكامره
كيعتبر المناقشة كتبادؿ اآلراء
مضيعة لمكقت.

أم نكع مف الحريات لمعامميف.
 -27يتخذ مسؤكلؾ الق اررات
بمفرده دكف مشاركة العامميف
كمناقشة آرائيـ.
 -28يعتمد مسؤكلؾ أسمكب
األمر كالنيي في تعاممو مع
المكظفيف.

العامميف بشخصيتو.
 -31ييتـ مسؤكلؾ باإلنتاج
عمى حساب العالقات اإلنسانية
مع العامميف.

بشدة

بشدة

المتوسط

2.70

االنحراف
المعياري
1.28

2.97

1.17

2.74

1.28

2.75

2.90

1.22

1.19

3.25

1.15

2.98

1.13

3.20

1.24

* النسب المئكية اسفؿ التك اررات تشير إلى النسبة المئكية لمتك اررات مف إجمالي أفراد العينة البالغ  300فرد.

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يالحظ أف ما نسبتو  %26.2ممف يخضعكف إلشراؼ مدراء دكائر
يعتقدكف أف مسؤكلييـ يفرضكف األكامر كيعتبركف المناقشة كتبادؿ اآلراء مضيعة لمكقت .بينما يرل ما
نسبتو  %37.7منيـ أف مسؤكلييـ يتحكمكف بالطريقة التي ينفذكف بيا أعماليـ ،كيعممكف عمى ربط
العامميف بشخصياتيـ (المدراء) .في حيف يرل ما نسبتو  %32.8ممف يخضعكف إلشراؼ مدراء دكائر

أف مسؤكلييـ يترددكف في منح العامميف أم نكع مف الحريات.
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و
جانب آخر ،يرل ما نسبتو  %29.5ممف يخضعكف إلشراؼ مدراء دكائر أف مسؤكلييـ
مف

ينفردكف باتخاذ الق اررات دكف مشاركة العامميف أك مناقشتيـ .بينما يرل ما نسبتو  %36.1منيـ أف
مسؤكلييـ يتبعكف أسمكب األمر كالنيي في التعامؿ مع العامميف .في حيف يرل ما نسبتو  %42.7أف

مسؤكلييـ يمارسكف أسمكب الزيارات المفاجئة لمراقبة العمؿ .أما خاصية االىتماـ باإلنتاج عمى حساب

العالقات اإلنسانية مع العامميف ،فقد رأل ما نسبتو  %44.3ممف يخضعكف إلشراؼ مدراء دكائر أف
مسؤكلييـ يتصفكف بيذه الصفة.
بناء عمى ما سبؽ ،يتضح أف أفراد العينة ممف يخضعكف إلشراؼ مدراء الدكائر في شبكة
ن
و
بشكؿ عاـ ،يؤكدكف عمى اتصاؼ مسؤكلييـ بجميع صفات القائد الديمكقراطي،
األقصى اإلعالمية
و
بشكؿ عاـ ،إنما ثبت
بينما لـ يثبت اتصافيـ بصفات كخصائص النمط الترسمي أك عدـ اتصافيـ بيا

بأنيـ يتصفكف بثالث صفات فقط مف صفات ىذا النمط ،كرغـ عدـ المعنكية اإلحصائية لباقي
خصائص النمط الترسمي إال أف التحميؿ المفصؿ أظير أف ىناؾ نسبة مف مدراء الدكائر يتصفكف بيذه

الصفات بدرجات متفاكتة.

أما فيما يتعمؽ بصفات كخصائص القائد األكتكقراطي فقد كانت النتيجة العامة أيضا غير
معنكية إحصائيا أم أنو لـ يتأكد إتصاؼ مدراء الدكائر بيذه الصفات أك عدـ اتصافيـ بيا باستثناء
خاصيتيف فقد تأكد إحصائيا عدـ إتصافيـ بيا ،كرغـ عدـ المعنكية اإلحصائية لباقي خصائص النمط

األكتكقراطي إال أف التحميؿ المفصؿ أظير أف ىناؾ نسبة مف مدراء الدكائر يتصفكف بيذه الصفات
بدرجات متفاكتة ،األمر الذم يستمزـ تكثيؼ الجيكد كاجراء تقييـ فردم مف أجؿ التمكف مف تحديد مدراء

الدكائر الذيف يتصفكف بيذه الصفات في نمط قيادتيـ كالعمؿ عمى عالجيا ،كتصحيح السمكؾ القيادم

كاإلشرافي ليـ.
د-تحميل الخصائص القيادية التي يتصف بيا المدراء العامون:
كفقا لنتائج اختبار  tالكاردة في الجدكؿ رقـ ( )18السابؽ فقد ثبت أف النمط الديمكقراطي سائد

بدرجة معنكية إحصائيا لدل المدراء العاميف حيث بمغ متكسط اآلراء عمى ىذا النمط  3.93أم أف
درجة المكافقة كانت  ،%78.7بينما تبيف عدـ اتصافيـ بخصائص النمطيف الترسمي كاألكتكقراطي
و
بشكؿ عاـ ،حيث بمغ متكسط اآلراء  2.71ك 2.61عمى التكالي ،ككالىما أقؿ مف درجة الحياد
(الدرجة  )3بدرجة معنكية إحصائيا عند مستكل داللة ( .)0.05كيعتبر استخداـ النمط الديمكقراطي في
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المستكيات اإلدارية العميا ،كاالبتعاد عف النمط األكتكقراطي كالترسمي ىك األنسب كاألكثر ضركرة ككف

العامميف في ىذه المستكيات ناضجيف كظيفيا كاداريا ،كلدييـ مف الخبرة كالمعرفة ما يؤىميـ لتحمؿ
المسؤكلية كالمشاركة في صنع القرار ،إضافة إلى عدـ تقبميـ لمتسمط عمييـ أك تيميشيـ.

ثانياً :تحميل النتائج المتعمقة بمستويات الرضا الوظيفي في شبكة األقصى اإلعالمية:
مف أجؿ التعرؼ إلى مستكيات الرضا الكظيفي السائدة في شبكة األقصى ،فقد تـ استخداـ
اختبار  tلعينة كاحدة ( )One Sample t-testالختبار ما إذا كاف متكسط آراء أفراد العينة يختمؼ
إحصائيا عف درجة الحياد ( )3في مقياس ليكرت المستخدـ أـ ال ،كذلؾ لكؿ مجاؿ مف مجاالت الرضا

الكظيفي األربعة في استبانة الدراسة ،كالتي تختبر مستكل الرضا الكظيفي في أربعة مجاالت كىي:
 .1الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ :كيشمؿ الفقرات (.)39-32
 .2الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ :كيشمؿ الفقرات (.)47-40
 .3الرضا عف محتكل الكظيفة :كيشمؿ الفقرات (.)57-48

 .4الرضا عف الراتب كفرص الترقية :كيشمؿ الفقرات (.)65-58
و
كبشكؿ مشابو لتحميؿ األنماط القيادية ،تـ اختبار الفرضية اإلحصائية التالية:
H0: M = 3

H1: M ≠ 3
كتشير الفرضية اإلحصائية العدمية  H0إلى أف آراء أفراد العينة في كؿ مجاؿ مف مجاالت

الرضا الكظيفي األربعة ال تختمؼ إحصائيا عف الدرجة  3عند مستكل داللة إحصائية ( ،)0.05كىذا

يعني أف الرضا الكظيفي في المجاؿ الذم يتـ دراستو ال نستطيع تأكيد أك نفي كجكده في شبكة

األقصى اإلعالمية ،كفقان لنتيجة الداللة اإلحصائية.

أما الفرضية اإلحصائية البديمة  H1فتشير إلى أف آراء أفراد العينة في كؿ مجاؿ مف مجاالت

الرضا الكظيفي األربعة تختمؼ إحصائيا عف الدرجة  3عند مستكل داللة إحصائية ( ،)0.05كىذا
يعني أف الرضا الكظيفي في المجاؿ الذم يتـ دراستو متحقؽ في شبكة األقصى اإلعالمية .أما اذا كاف

متكسط آراء أفراد العينة أقؿ مف ( )3بدرجة معنكية إحصائيا ( sigأقؿ مف  )0.05فاف أفراد العينة
ينفكف بدرجة كاضحة رضاىـ في المجاؿ الذم يتـ دراستو.
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كفيما يمي نتائج اختبار  tلعينة كاحدة لكؿ مجاؿ مف مجاالت االستبانة األربعة ذات العالقة

بمستكل الرضا الكظيفي عمى مستكيات التحميؿ الثالثة (مستكل الشبكة ككؿ ،مستكل األفرع ،المستكم
اإلشرافي).

ٍ
بشكل عام:
.1تحميل النتائج المتعمقة بمستوى الرضا الوظيفي عمى مستوى شبكة األقصى اإلعالمية

الجدكؿ التالي ( )26يكضح نتائج اختبار  tلمستكل الرضا الكظيفي المتحقؽ في شبكة
و
بشكؿ عاـ في كؿ مجاؿ مف مجاالت الرضا الكظيفي األربعة ،ككذلؾ الرضا
األقصى اإلعالمية
و
بشكؿ عاـ.
الكظيفي

جدول رقم ()26

ٍ
بشكل عام عمى مجاالت الرضا الوظيفي
نتيجة اختبار ( )tفي شبكة األقصى اإلعالمية
االنحراف

الوزن النسبي

المتوسط

المعياري

لممتوسط

الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ

4.02

0.58

80.43%

30.53

الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ

3.76

0.65

75.18%

20.15

0.000

الرضا عف محتكل الكظيفة

3.93

0.61

78.55%

26.52

0.000

2

الرضا عف الراتب كفرص الترقية

3.38

0.84

67.69%

7.92

0.000

4

3.78

0.54

75.65%

25.16

0.000

-

مجاالت الرضا

و
بشكؿ عاـ
الرضا الكظيفي

قيمة t

قيمة Sig

رتبة

T

المجال

0.000

1
3

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ،يالحظ أف الرضا الكظيفي متحقؽ لدل أفراد العينة في مختمؼ
و
بشكؿ عاـ جميعيا أكبر
المجاالت ،حيث إف متكسطات آراء أفراد العينة في شبكة األقصى اإلعالمية

مف درجة الحياد (الدرجة  )3بدرجة معنكية إحصائيا حيث بمغ مستكل الداللة اإلحصائية ()Sig = 0

لجميع المجاالت كىك أقؿ مف مستكل الداللة ( .)0.05كبالتالي يمكف القكؿ :إف العامميف في شبكة
و
بشكؿ عاـ عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ ،كبيئة العمؿ التي يعممكف فييا،
األقصى اإلعالمية راضكف
ككذلؾ راضكف عف كظائفيـ كمستكيات ركاتبيـ التي يتقاضكنيا .كىذا يفسر اليمة العالية التي يعمؿ

بيا المكظفكف في شبكة األقصى اإلعالمية خاصة في حاالت الطكارئ التي يمر بيا قطاع غزة،
كجكدة األداء كاالنتماء الكاضح لعمميـ ،ككذلؾ تمسؾ المكظفيف بكظائفيـ كانخفاض نسبة التسرب
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الكظيفي رغـ المغريات الكثيرة التي يتعرض ليا العاممكف في ظؿ تعدد كسائؿ اإلعالـ المحمية
كالخارجية.

و
بشكؿ عاـ
كبناء عمى ما سبؽ ،يمكف القكؿ :إف العامميف في شبكة األقصى اإلعالمية راضكف
ن
عف عمميـ في الشبكة بنسبة  ،%75.65كذلؾ كفقان لمتكسط آرائيـ عمى فقرات الرضا المختمفة كالذم

بمغ  3.78كىك معنكم إحصائيا عند مستكل داللة (.)0.05

كما يالحظ أف أعمى درجة مف الرضا تمثمت في الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ حيث
بمغ متكسط آراء أفراد العينة عمى ذلؾ  4.02أم أف شدة المكافقة كانت  ،%80.4كيأتي في المرتبة

الثانية الرضا عف محتكل الكظيفة ( ،)%78.6كفي المرتبة الثالثة الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ
( .)%75.2بينما جاء في المرتبة األخيرة الرضا عف مستكيات الركاتب التي يتقاضيا العاممكف في
شبكة األقصى حيث بمغت شدة المكافقة (.)%67.7

و
جانب آخر ،فقد كاف جميع متكسطات آراء أفراد العينة في جميع الفقرات الخاصة بالرضا
مف

الكظيفي (كعددىا  34فقرة) أعمى مف درجة الحياد كمعنكية إحصائيا عند مستكل داللة ( 0.05انظر
ممحؽ رقـ  ،2جدكؿ  ،)1باستثناء فقرة ( )64لـ يكف متكسط اآلراء عمييا معنكيان إحصائيان حيث بمغ
 ،3.09كىذا يعني عدـ تحقؽ الرضا عمى ىذه الفقرة كالتي تتعمؽ بحصكؿ المكظؼ عمى ترقيتو في

مكعدىا.

اتفق عدد من الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية بأف مستكل الرضا الكظيفي لدل عينة الدراسة فكؽ
متكسط بنسب تقارب  %75.65كىي نسبة جيدة ،كتظير أف العامميف راضكف عف عمميـ .كما جاء

في دراسة (الدكسرم )2013 ،كدراسة (الركقي )1433 ،كدراسة (عكيضة )2008 ،كدراسة (الجريد،
 )2007كدراسة (رضى كبيكض )2006 ،كدراسة ( )Chen, 2004كدراسة ). (Vernon, 2003
كاختمؼ عدد آخر مف الدراسات السابقة مع ىذه النتيجة ،كأظيرت نتائجيا تدني مستكل الرضا الكظيفي

لدل العامميف فييا ،مثؿ دراسة (الطيبي )2013 ،كدراسة (بسيسك )2009 ،كدراسة (حجاج)2007 ،

كدراسة (العكالمة.)2005 ،
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 .2تحميل النتائج المتعمقة بمستوى الرضا الوظيفي عمى مستوى أفرع الشبكة:
أ-الرضا الوظيفي في الفضائية:
الجدكؿ التالي يكضح نتائج اختبار  tلمستكل الرضا الكظيفي لمعامميف في الفضائية في كؿ مجاؿ مف
و
بشكؿ عاـ.
مجاالت الرضا الكظيفي األربعة ،ككذلؾ الرضا الكظيفي
جدول رقم ()27

نتيجة اختبار ( )tلعينة واحدة والمتوسط الحسابي آلراء أفراد العينة لمعاممين في الفضائية عمى
مجاالت الرضا الوظيفي

مجاالت الرضا

االنحراف

المتوسط

المعياري

الوزن
النسبي

لممتوسط

قيمة t

قيمة Sig
T

رتبة

المجال

الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ

4.00

0.58

79.99%

23.11

0.000

1

الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ

3.77

0.58

75.32%

17.62

0.000

3

الرضا عف محتكل الكظيفة

3.96

0.54

79.17%

23.79

0.000

2

الرضا عف الراتب كفرص الترقية

3.50

0.69

70.04%

9.70

0.000

4

3.82

0.48

76.31%

22.92

0.000

-

و
بشكؿ عاـ
الرضا الكظيفي

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ،يالحظ أف الرضا الكظيفي متحقؽ لدل العامميف في الفضائية في
و
بشكؿ عاـ جميعيا أكبر مف درجة
مختمؼ المجاالت ،حيث إف متكسطات آرائيـ عمى عبارات الرضا
الحياد (الدرجة  )3بدرجة معنكية إحصائيا حيث بمغ مستكل الداللة اإلحصائية ( )Sig = 0لجميع

المجاالت كىك أقؿ مف مستكل الداللة ( .)0.05كبالتالي يمكف القكؿ :إف العامميف في الفضائية
و
بشكؿ عاـ عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ ،كظركؼ كبيئة العمؿ التي يعممكف فييا ،ككذلؾ
راضكف
راضكف عف محتكل الكظيفة ككذلؾ عف الراتب كفرص الترقية.

و
بشكؿ عاـ عف عمميـ في
كبناء عمى ما سبؽ ،يمكف القكؿ :إف العامميف في الفضائية راضكف
ن
الشبكة بنسبة  ،%76.31كذلؾ كفقان لمتكسط آرائيـ عمى فقرات الرضا المختمفة ،كالذم بمغ  3.82كىك

معنكم إحصائيا عند مستكل داللة (.)0.05
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كما يالحظ أف أعمى درجة مف الرضا تمثمت في الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ حيث

بمغ متكسط آراء أفراد العينة عمى ذلؾ  4أم أف شدة المكافقة كانت  ،%80كيأتي في المرتبة الثانية
الرضا عف محتكل الكظيفة ( ،)%79.2كفي المرتبة الثالثة الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ

( .)%75.3بينما جاء في المرتبة األخيرة الرضا عف الراتب كفرص الترقية التي يحصؿ عمييا
العاممكف في الفضائية حيث بمغت نسبة المكافقة (.)%70

و
جانب اخر ،فقد كاف جميع متكسطات آراء أفراد العينة في جميع الفقرات الخاصة بالرضا
مف

الكظيفي (كعددىا  34فقرة) أعمى مف درجة الحياد كمعنكية إحصائيا عند مستكل داللة ( 0.05انظر
ممحؽ رقـ  ،2جدكؿ .)2
ب-الرضا الوظيفي في اإلذاعة:
الجدكؿ التالي يكضح نتائج اختبار  tلمستكل الرضا الكظيفي لمعامميف في اإلذاعة في كؿ
و
بشكؿ عاـ.
مجاؿ مف مجاالت الرضا الكظيفي األربعة ،ككذلؾ الرضا الكظيفي
جدول رقم ()28

نتيجة اختبار ( )tلعينة واحدة والمتوسط الحسابي آلراء أفراد العينة لمعاممين في اإلذاعة عمى
مجاالت الرضا الوظيفي

مجاالت الرضا

المتوسط

االنحراف

الوزن

المعياري

لممتوسط

النسبي

قيمة t

قيمة

Sig

T

رتبة
المجال

الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ

4.06

0.61

81.11%

15.46

0.00

1

الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ

3.76

0.79

75.13%

8.52

0.00

3

الرضا عف محتكل الكظيفة

3.92

0.77

78.38%

10.65

0.00

2

الرضا عف الراتب كفرص الترقية

3.23

1.07

64.68%

1.94

0.06

4

3.75

0.68

75.03%

9.81

0.00

-

و
بشكؿ عاـ
الرضا الكظيفي

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α

و
بشكؿ
مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ،يالحظ أف الرضا الكظيفي متحقؽ لدل العامميف في اإلذاعة
عاـ ،حيث بمغ متكسط آرائيـ  3.75بكزف نسبي  %75.03كىك أكبر مف درجة الحياد (الدرجة )3
بدرجة معنكية إحصائيا حيث بمغ مستكل الداللة اإلحصائية ( .)Sig = 0كبالنظر إلى مجاالت الرضا
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التفصيمية يالحظ أف العامميف في اإلذاعة أيضا راضكف عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ ،كعف بيئة

العمؿ ،كعف محتكل الكظائؼ التي يعممكف فييا حيث إف متكسطات آرائيـ عمى ىذه المجاالت الثالثة
كانت أيضا معنكية إحصائيا عند مستكل داللة .0.05

كيالحظ أف أعمى درجة مف الرضا تمثمت في الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ حيث بمغ
متكسط آراء أفراد العينة عمى ذلؾ  4.1أم أف شدة المكافقة كانت  ،%81.1كيأتي في المرتبة الثانية

الرضا عف محتكل الكظيفة ( ،)%78.4كفي المرتبة الثالثة الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ

(.)%75.1

أما فيما يتعمؽ بالمجاؿ الخاص بالرضا عف الراتب كفرص الترقية ،فقد بمغ متكسط اآلراء عمى
ىذا المجاؿ  3.23بكزف نسبي  %64.7كىك غير معنكم إحصائيا عف درجة الحياد ،كىذا يشير إلى
عدـ تحقؽ الرضا لدل العامميف في اإلذاعة عف مستكيات الركاتب التي يتقاضكنيا .كمف خالؿ التحميؿ

االحصائي آلرائيـ عمى فقرات المجاؿ الخاص بالراتب (انظر ممحؽ  ،2جدكؿ  ،)3يالحظ أف

متكسطات اآلراء عمى الفقرات ( )65 ،64 ،63 ،61لـ تكف معنكية إحصائيا ،كىذا يشير إلى تبايف

آراء العمميف في اإلذاعة عمى ىذه الفقرات ،كأف ىناؾ نسبة منيـ يركف أف ركاتبيـ ال تمبي احتياجاتيـ
األساسية ،كما أنيـ ال يحصمكف عمى ترقياتيـ في مكعدىا المحدد ،كأنيـ يرغبكف في البحث عف كظيفة

أخرل ،كأف كظيفتيـ الحالية في اإلذاعة ال تحقؽ االستقرار الكظيفي كالمعيشي ليـ ،كما أنيـ يركف أف
و
مرض ليـ.
الركاتب التي يتقاضكنيا مقارنةن ببعض زمالئيـ في الشبكة غير

كىذا األمر يحتاج كقفة جدية مف قبؿ المسؤكليف لدراستو كالعمؿ عمى تداركو ألف استم ارره قد
يؤثر عمى األداء ،ككذلؾ عمى تسرب العامميف ذكم الخبرة كالكفاءة.
أما باقي عبارات المجاؿ الخاص بالراتب كفرص الترقة ،فقد كانت متكسطات آراء أفراد العينة
العامميف في اإلذاعة معنكية إحصائيا ،أم أنيـ مكافقكف بدرجة جكىرية إحصائيا عمييا .كىذا العبارات

تتعمؽ بتناسب الراتب مع الجيد المبذكؿ ،كانتظاـ دفع الركاتب الشيرية ،كأخذ الدرجة العممية بعيف

االعتبار في احتساب الراتب.
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ج-الرضا الوظيفي في المرئية:
الجدكؿ التالي يكضح نتائج اختبار  tلمستكل الرضا الكظيفي لمعامميف في المرئية في كؿ
و
بشكؿ عاـ.
مجاؿ مف مجاالت الرضا الكظيفي األربعة ،ككذلؾ الرضا الكظيفي
جدول رقم ()29

نتيجة اختبار ( )tلعينة واحدة والمتوسط الحسابي آلراء أفراد العينة لمعاممين في المرئية عمى
مجاالت الرضا الوظيفي

مجاالت الرضا

المتوسط

االنحراف

المعياري

الوزن

لممتوسط

النسبي

قيمة t

قيمة
T

Sig

رتبة

المجال

الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ

4.11

0.61

82.25%

8.20

0.00

1

الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ

3.89

0.48

77.88%

8.29

0.00

2

الرضا عف محتكل الكظيفة

3.80

0.48

76.00%

7.45

0.00

3

الرضا عف الراتب كفرص الترقية

3.03

0.91

60.63%

0.15

0.88

4

3.71

0.44

74.29%

7.23

0.00

-

و
بشكؿ عاـ
الرضا الكظيفي

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α

و
بشكؿ
مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ،يالحظ أف الرضا الكظيفي متحقؽ لدل العامميف في المرئية
عاـ ،حيث بمغ متكسط آرائيـ  3.71بكزف نسبي  %74.3كىك أكبر مف درجة الحياد (الدرجة )3
بدرجة معنكية إحصائيا ،حيث بمغ مستكل الداللة اإلحصائية ( .)Sig = 0.00كبالنظر إلى مجاالت

الرضا التفصيمية يالحظ أف العامميف في اإلذاعة أيضا راضكف عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ ،كعف
بيئة العمؿ ،كعف الكظائؼ التي يعممكف فييا ،حيث إف متكسطات آرائيـ عمى ىذه المجاالت الثالثة

كانت ايضا معنكية إحصائيا عند مستكل داللة (.)0.05

كيالحظ أف أعمى درجة مف الرضا تمثمت في الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ حيث بمغ

متكسط آراء أفراد العينة عمى ذلؾ( )4.11أم أف شدة المكافقة كانت ()%82.25كيأتي في المرتبة

الثانية الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ ( )%77.88كفي المرتبة الثالثة الرضا عف محتكل الكظيفة
(.)%76

أما فيما يتعمؽ بالمجاؿ الخاص بالرضا عف الراتب كفرص الترقية ،فقد بمغ متكسط اآلراء عمى

ىذا المجاؿ  3.03بكزف نسبي  %60.63كىك غير معنكم إحصائيا عف درجة الحياد ،كىذا يشير إلى
عدـ تحقؽ الرضا لدل العامميف في المرئية عف مستكيات الركاتب التي يتقاضكنيا .كمف خالؿ التحميؿ
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االحصائي آلرائيـ عمى فقرات المجاؿ الخاص بالراتب كفرص الترقية (انظر ممحؽ  ،2جدكؿ ،)4

يالحظ أف متكسطات اآلراء عمى جميع فقرات ىذا المجاؿ لـ تكف معنكية إحصائيا باستثناء الفقرة
( )62المتعمقة بانتظاـ استالـ الراتب في بداية كؿ شير ،فقد كاف ىناؾ مكافقة جكىرية عمييا.

اف النتيجة السابقة تشير إلى تبايف آراء العامميف في المرئية عمى الفقرات الخاصة بالراتب ،كأف

ىناؾ نسبة منيـ يركف أف نظاـ الركاتب المطبؽ في المؤسسة غير عادؿ كغير منصؼ ،كاف ركاتبيـ
ال تمبي احتياجاتيـ األساسية ،كال تتناسب مع الجيد الذم يبذلكنو في العمؿ ،كأف الدرجة العممية ال

تؤخذ بعيف االعتبار عند احتساب الراتب ،كما أنيـ ال يحصمكف عمى ترقياتيـ في مكعدىا المحدد،

كأنيـ يرغبكف في البحث عف كظيفة أخرل ،كأف كظيفتيـ الحالية في المرئية ال تحقؽ االستقرار

الكظيفي كالمعيشي ليـ ،كما أنيـ يركف أف الركاتب التي يتقاضكنيا مقارنةن ببعض زمالئيـ في الشبكة
غير مرضية ليـ.

كىذا األمر يحتاج كقفة جدية مف قبؿ المسؤكليف لدراستو كالعمؿ عمى تداركو ألف استم ارره قد

يؤثر عمى األداء ككذلؾ عمى تسرب العامميف ذكم الخبرة كالكفاءة.
د-الرضا الوظيفي في وكالة شياب:

الجدكؿ التالي يكضح نتائج اختبار  tلمستكل الرضا الكظيفي لمعامميف في ككالة شياب في كؿ مجاؿ
و
بشكؿ عاـ.
مف مجاالت الرضا الكظيفي األربعة ،ككذلؾ الرضا الكظيفي
جدول رقم ()30

نتيجة اختبار ( )tلعينة واحدة والمتوسط الحسابي آلراء أفراد العينة لمعاممين في وكالة شياب عمى
مجاالت الرضا الوظيفي

مجاالت الرضا

المتوسط

االنحراف

المعياري

الوزن

لممتوسط

النسبي

قيمة t

قيمة
T

Sig

رتبة

المجال

الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ

4.00

0.45

80.00%

10.13

0.00

1

الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ

3.58

0.78

71.55%

3.37

0.00

3

الرضا عف محتكل الكظيفة

3.82

0.57

76.38%

6.62

0.00

2

الرضا عف الراتب كفرص الترقية

3.28

0.80

65.60%

1.61

0.12

4

3.68

0.52

73.56%

5.93

0.00

-

و
بشكؿ عاـ
الرضا الكظيفي

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α
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مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ،يالحظ أف الرضا الكظيفي متحقؽ لدل العامميف في ككالة شياب

و
بشكؿ عاـ ،حيث بمغ متكسط آرائيـ  3.68بكزف نسبي  %73.56كىك أكبر مف درجة الحياد (الدرجة
 )3بدرجة معنكية إحصائيا حيث بمغ مستكل الداللة اإلحصائية ( .)Sig = 0كبالنظر إلى مجاالت

الرضا التفصيمية يالحظ أف العامميف في ككالة شياب أيضا راضكف عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ،
كعف بيئة العمؿ ،كعف محتكل الكظيفة الذم يعممكف فيو ،حيث إف متكسطات آرائيـ عمى ىذه

المجاالت الثالثة كانت أيضا معنكية إحصائيا عند مستكل داللة .0.05
كيالحظ أف أعمى درجة مف الرضا تمثمت في الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ ،حيث بمغ
متكسط آراء أفراد العينة عمى ذلؾ  4أم أف شدة المكافقة كانت  ،%80كيأتي في المرتبة الثانية الرضا
عف محتكل الكظيفة ( ،)%76.4كفي المرتبة الثالثة الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ (.)%71.6

أما فيما يتعمؽ بالمجاؿ الخاص بالرضا عف الراتب كفرص الترقية ،فقد بمغ متكسط اآلراء عمى

ىذا المجاؿ  3.2بكزف نسبي  %65.6كرغـ انو أكبر مف درجة الحياد إال أنو غير معنكم إحصائيا،
كىذا يشير إلى عدـ تحقؽ الرضا لدل العامميف في ككالة شياب عف مستكيات الركاتب التي
يتقاضكنيا .كمف خالؿ التحميؿ اإلحصائي آلرائيـ عمى فقرات المجاؿ الخاص بالراتب (أنظر ممحؽ

 ،2جدكؿ  ،)5يالحظ أف متكسطات اآلراء عمى جميع فقرات ىذا المجاؿ لـ تكف معنكية إحصائيا
باستثناء الفقرتيف ( )62 ،61المتعمقتيف بكفاية الراتب في إشباع الحاجات األساسية ،كبانتظاـ استالـ

الراتب في بداية كؿ شير ،فقد كاف ىناؾ مكافقة جكىرية عمييما.

إف النتيجة السابقة تشير إلى تبايف آراء العامميف في ككالة شياب عمى الفقرات الخاصة
بالراتب كفرص الترقية ،كأف ىناؾ نسبة منيـ يركف أف نظاـ الركاتب المطبؽ في المؤسسة غير عادؿ

كغير منصؼ ،كأف ركاتبيـ ال تتناسب مع الجيد الذم يبذلكنو في العمؿ ،كأف الدرجة العممية ال تؤخذ
بعيف االعتبار عند احتساب الراتب ،كما أنيـ ال يحصمكف عمى ترقياتيـ في مكعدىا المحدد ،كأنيـ

يرغبكف في البحث عف كظيفة أخرل ،كأف كظيفتيـ الحالية في الككالة ال تحقؽ االستقرار الكظيفي

كالمعيشي ليـ ،كما انيـ يركف أف الركاتب التي يتقاضكنيا مقارنةن ببعض زمالئيـ في الشبكة غير

مرضية ليـ .كىذا االمر يحتاج كقفة جدية مف قبؿ المسؤكليف لدراستو كالعمؿ عمى تداركو ألف استم ارره
قد يؤثر عمى األداء ككذلؾ عمى تسرب العامميف ذكم الخبرة كالكفاءة.
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تباينت نتائج الدراسات السابقة فيما يخص عالقة بعض المتغيرات المستقمة (الجنس كالمؤىؿ
العممي كالمسمى الكظيفي كسنكات الخدمة كمكاف العمؿ) بتقديرات أفراد العينة لمرضا الكظيفي ،حسب
طبيعة المؤسسة كنكع العمؿ كالبيئة التي تقع فييا المؤسسة ،في حيف أظيرت الدراسة الحالية أف

اختالؼ مكاف العمؿ ألفراد العينة (فركع الشبكة) ،ككذلؾ اختالؼ المسمى الكظيفي لمسؤكلييـ ،لـ يكف
لو تأثير جكىرم عمى آرائيـ حكؿ رضاىـ الكظيفي.

ثالثاً :تحميل نتائج العالقة بين األ نماط القيادية والرضا الوظيفي في شبكة األقصى
اإلعالمية:

مف أجؿ تحميؿ العالقة بيف األنماط القيادية كالرضا الكظيفي في شبكة األقصى اإلعالمية فقد
تـ استخداـ اختبار بيرسكف الخطي بيف مجاالت األنماط القيادية الثالثة (الديمكقراطي ،الترسمي،

األكتكقراطي) ،كمجاالت الرضا الكظيفي األربعة (الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ ،الرضا عف

ظركؼ كبيئة العمؿ ،الرضا عف محتكل الكظيفة ،الرضا عف الراتب كفرص الترقية) ،باإلضافة إلى
و
بشكؿ عاـ.
إيجاد معامؿ االرتباط بيف األنماط القيادية كالرضا الكظيفي
كقد تـ إجراء مصفكفة معامالت االرتباط عمى مستكل شبكة األقصى اإلعالمية ككؿ ،ككذلؾ

عمى مستكل فركعيا األربعة .كفيما يمي نتائج التحميؿ اإلحصائي لمعالقة بيف األنماط القيادية كالرضا

الكظيفي.

ٍ
بشكل عام:
.1العالقة بين األ نماط القيادية والرضا الوظيفي في شبكة األقصى اإلعالمية
الجدكؿ التالي يكضح مصفكفة معامالت ارتباط بيرسكف الخطي بيف مجاالت األنماط القيادية

الثالثة ،كمجاالت الرضا الكظيفي األربعة ،باإلضافة إلى معامؿ االرتباط بيف األنماط القيادية كالرضا
و
بشكؿ عاـ ،كذلؾ عمى مستكل شبكة األقصى اإلعالمية ككؿ.
الكظيفي
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جدول رقم ()31

معامالت ارتباط بيرسون بين مجاالت الرضا الوظيفي واأل نماط القيادية عمى مستوى شبكة األقصى
ٍ
بشكل عام
اإلعالمية

مجاالت الرضا الوظيفي

األ نماط القيادية
النمط الديموقراطي

النمط الترسمي

النمط األوتوقراطي

الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ

0.65

0.22

-0.07

الداللة اإلحصائية sig

0.00

0.00

0.21

الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ

0.50

0.18

0.06

الداللة اإلحصائية sig

0.00

0.00

0.28

الرضا عف محتكل الكظيفة

0.56

0.17

0.02

الداللة اإلحصائية sig

0.00

0.00

0.70

الرضا عف الراتب كفرص الترقية

0.42

0.30

0.22

الداللة اإلحصائية sig

0.00

0.00

0.00

الرضا الكظيفي بشكؿ عاـ

0.65

0.27

0.09

الداللة اإلحصائية sig

0.00

0.00

0.14

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α

أ-العالقة بين النمط الديمقراطي والرضا الوظيفي:
مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ( )31يالحظ كجكد عالقة ارتباط طردية بيف النمط القيادم

و
بشكؿ عاـ ،حيث بمغ معامؿ االرتباط  0.65كىك معامؿ مرتفع نسبيان،
الديمكقراطي كالرضا الكظيفي
مما يشير إلى أف اتباع المسؤكليف في شبكة األقصى اإلعالمية لمنمط القيادم الديمكقراطي في اإلدارة
كالتعامؿ مع العامميف في الشبكة ينعكس إيجابياى عمى تحقؽ كتعزيز الرضا الكظيفي ،كىذا ينسجـ مع

مختمؼ الدراسات السابقة في أف األسمكب الديمكقراطي بمختمؼ خصائصو مف حيث مراعاة قدرات

العامميف ،كالعالقة الطيبة معيـ ،كتحفيزىـ عمى االبداع ،كمشاركتيـ في القرار ...الخ ،سيككف لو

انعكاسان ايجابيان عمى مستكيات الرضا لدل العامميف لشعكرىـ بأىميتيـ كدكرىـ في العمؿ.
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كيالحظ مف الجدكؿ كجكد عالقة ارتباط قكية بيف النمط القيادم الديمكقراطي كجميع مجاالت

الرضا ،كقد كاف أعمى معامؿ ارتباط في مجاؿ الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ ( ،)0.65كفي
المرتبة الثانية العالقة مع الرضا عف محتكل الكظيفة ( ،)0.56ثـ الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ

خير العالقة مع الرضا عف الراتب كفرص الترقية (.)0.42
( ،)0.50كأ ان

اتفقت العديد من الدراسات إف لـ يكف معظميا ،مع الدراسة الحالية بيذه النتيجة ،أف النمط
الديمكقراطي ىك األكثر فاعمية بيف األنماط األخرل ،كأف العالقة بيف النمط الديمقراطي كمستكل الرضا
الكظيفي ىي عالقة إيجابية طردية ،بحيث يؤدم استخدامو إلى زيادة مستكل الرضا الكظيفي لدل

العامميف ،كما جاء في دراسة ( )Rezvan,2013كدراسة ( )Sheikh, 2013كدراسة ( Chien Wen
 ).2009كدراسة (الطيبي ،)2013 ،كدراسة (الركقي )1433 ،كدراسة (عبد الممؾ )2009 ،كدراسة
(عبد اإلماـ ،كضجر )2008 ،كدراسة (مخالفي )2008 ،كدراسة (رضى ،كبيكمي.)2006 ،

ب-العالقة بين النمط الترسمي والرضا الوظيفي:
أما فيما يتعمؽ بالعالقة بيف الرضا الكظيفي كالنمط الترسمي ،فقد أظيرت النتائج كجكد عالقة
ارتباط طردية كمعنكية إحصائيا أيضا ،حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما  ،0.27كرغـ معنكيتو

اإلحصائية إال أنو منخفض مقارنة بالعالقة مع النمط القيادم الديمكقراطي .كما يالحظ مف الجدكؿ
كجكد عالقة ارتباط معنكية بيف النمط القيادم الترسمي كجميع مجاالت الرضا ،إال أنيا منخفضة مقارنة
بمعامالت االرتباط في النمط الديمكقراطي .كىذا أيضا يتكافؽ مع معظـ الدراسات السابقة التي خمصت

إلى أف ىناؾ عالقة طردية بيف استخداـ النمط الترسمي كالرضا الكظيفي لدل العامميف ،حيث إف
أسمكب الترسمي يعطي حرية كبيرة لمعامميف ،كالحصكؿ عمى الحرية ىك أساس الرضا لدل االنساف
بشكؿ عاـ كليس المكظفيف فقط .كفي المقابؿ فإف بعض الدراسات خمصت إلى أف الحرية الزائدة في
المؤسسة ينتج عنيا مشاكؿ كعدـ استقرار كضعؼ في اإلنتاج ،كىذا يؤدم بالتالي إلى انخفاض الرضا

الكظيفي لدل العامميف.

ج-العالقة بين النمط األوتوقراطي والرضا الوظيفي:
أما فيما يتعمؽ بالعالقة بيف الرضا الكظيفي كالنمط األكتكقراطي ،فقد أظيرت النتائج عدم

وجود عالقة بينيما ،حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما  ،0.09كىك غير معنكم إحصائيا عند مستكل
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داللة  ،0.05كيعزل ذلؾ إال اف األسمكب األكتكقراطي التسمطي في التعامؿ مع العامميف بالتأكيد لف
يؤدم إلى تحقؽ الرضا الكظيفي في المؤسسة .كما يالحظ مف الجدكؿ عدـ كجكد عالقة ارتباط بيف

النمط القيادم األكتكقراطي كجميع مجاالت الرضا باستثناء الرضا عف الراتب كفرص الترقية ،حيث بمغ

معامؿ االرتباط  0.22كىك معنكم إحصائيا.

واتفقت جميع الدراسات السابقة مع ما أكدتو الدراسة الحالية مف كجكد عالقات ذات داللة
إحصائية ،بيف األنماط القيادية كمستكم الرضا الكظيفي رغـ اختالؼ البيئات كتنكع أنشطة المؤسسات

التي أجريت فييا ىذه الدارسات كاختالؼ ثقافتيا التنظيمية ،كظير ىذا في دراسة (الطيبي)2013 ،

كدراسة (الدكسرم )2013 ،كدراسة ( ، ) Arzi, and farahbod,2014كدراسة ()Rezvan,2013
كدراسة ( )Sheikh, 2013كدراسة (الركقي )1433 ،كدراسة (عبد الممؾ )2009 ،كدراسة (عبد
اإلماـ ،كضجر )2008 ،كدراسة (مخالفي )2008 ،كدراسة (رضى ،كبيكمي.)2006 ،

.2العالقة بين األنماط القيادية والرضا الوظيفي عمى مستوى أفرع الشبكة
أ-العالقة بين األ نماط القيادية والرضا الوظيفي عمى مستوى الفضائية:
الجدكؿ التالي ( )32يكضح مصفكفة معامالت ارتباط بيرسكف الخطي بيف مجاالت األنماط
القيادية الثالثة ،كمجاالت الرضا الكظيفي األربعة ،باإلضافة إلى معامؿ االرتباط بيف األنماط القيادية
و
بشكؿ عاـ ،كذلؾ عمى مستكل الفضائية.
كالرضا الكظيفي
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جدول رقم ()32

معامالت ارتباط بيرسون بين مجاالت الرضا الوظيفي واأل نماط القيادية عمى مستوى الفضائية
مجاالت الرضا الوظيفي

األ نماط القيادية
النمط الديموقراطي

النمط الترسمي

النمط األوتوقراطي

الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ

0.68

0.27

-0.07

الداللة اإلحصائية sig

0.00

0.00

0.31

الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ

0.47

0.13

0.05

الداللة اإلحصائية sig

0.00

0.08

0.35

الرضا عف محتكل الكظيفة

0.60

0.14

-0.04

الداللة اإلحصائية sig

0.00

0.06

0.63

الرضا عف الراتب كفرص الترقية

0.47

0.35

0.34

الداللة اإلحصائية sig

0.00

0.00

0.00

الرضا الكظيفي بشكؿ عاـ

0.69

0.28

0.10

الداللة اإلحصائية sig

0.00

0.00

0.20

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يالحظ كجكد عالقة ارتباط طردية بيف النمط القيادم الديموقراطي
و
بشكؿ عاـ ،حيث بمغ معامؿ االرتباط  0.69كىك معامؿ مرتفع ،مما يشير إلى أف
والرضا الكظيفي
اتباع المسؤكليف في الفضائية لمنمط القيادم الديمكقراطي في اإلدارة كالتعامؿ مع العامميف في الشبكة

ينعكس إيجابيا عمى تحقؽ كتعزيز الرضا الكظيفي .كيالحظ مف الجدكؿ كجكد عالقة ارتباط قكية بيف
النمط القيادم الديمكقراطي كجميع مجاالت الرضا ،كقد كاف أعمى معامؿ ارتباط في مجاؿ الرضا عف

اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ ( ،)0.68كفي المرتبة الثانية العالقة مع الرضا عف محتكل الكظيفة

( ،)0.60ثـ الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ كالراتب كفرص الترقية بقكة ارتباط  0.47لكؿ منيما.

أما فيما يتعمؽ بالعالقة بين الرضا الوظيفي والنمط الترسمي ،فقد أظيرت النتائج كجكد عالقة

ارتباط طردية كمعنكية إحصائيا أيضا ،حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما  ،0.28كرغـ معنكيتو
اإلحصائية إال أنو منخفض مقارنة بالعالقة مع النمط القيادم الديمكقراطي .كما يالحظ مف الجدكؿ
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كجكد عالقة ارتباط معنكية بيف النمط القيادم الترسمي كمجاؿ الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ

حيث بمغ معامؿ االرتباط  ،0.27ككذلؾ مع مجاؿ الرضا عف الراتب كفرص الترقية  0.35بينما لـ
تكف معامالت االرتباط مع مجالي الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ كالرضا عف محتكل الكظيفة معنكية

إحصائيا عند مستكل داللة .0.05

أما فيما يتعمؽ بالعالقة بين الرضا الوظيفي والنمط األوتوقراطي ،فقد أظيرت النتائج عدـ
كجكد عالقة بينيما ،حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما  ،0.10كىك غير معنكم إحصائيا عند مستكل

داللة  ،0.05كما أظيرت النتائج عالقة ارتباط سمبية غير معنكية إحصائيا بيف النمط القيادم
األكتكقراطي و
ككؿ مف مجاؿ الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ ،كالرضا عف محتكل الكظيفة ،كذلؾ
لـ يكف ىناؾ عالقة معنكية لمعالقة مع مجاؿ الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ ،في حيف ىناؾ عالقة

طردية معنكية إحصائيا مع الرضا عف الراتب ،كفرص الترقية حيث بمغ معامؿ االرتباط .0.34

يالحظ أف نتائج العالقة بيف األنماط القيادية الثالثة كمجاالت الرضا الكظيفي عمى مستكل

الفضائية مشابية تماما لمنتائج عمى مستكل شبكة األقصى بشكؿ عاـ ،كىذا يرجع إلى أف عدد
العامميف في الفضائية يمثؿ ما يقارب مف  %60مف أفراد العينة ككؿ.
ب-العالقة بين األ نماط القيادية والرضا الوظيفي عمى مستوى اإلذاعة:

الجدكؿ التالي يكضح مصفكفة معامالت ارتباط بيرسكف الخطي بيف مجاالت األنماط القيادية

الثالثة ،كمجاالت الرضا الكظيفي األربعة ،باإلضافة إلى معامؿ االرتباط بيف األنماط القيادية كالرضا
و
بشكؿ عاـ ،كذلؾ عمى مستكل اإلذاعة.
الكظيفي
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جدول رقم ()33

معامالت ارتباط بيرسون بين مجاالت الرضا الوظيفي واأل نماط القيادية عمى مستوى اإلذاعة
مجاالت الرضا الوظيفي

النمط الديموقراطي

النمط الترسمي

0.00

0.06

الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ

0.66

الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ

0.51

الرضا عف محتكل الكظيفة

0.54

الرضا عف الراتب كفرص الترقية

0.42

الرضا الكظيفي بشكؿ عاـ

0.62

الداللة اإلحصائية sig
الداللة اإلحصائية sig
الداللة اإلحصائية sig
الداللة اإلحصائية sig
الداللة اإلحصائية sig

األ نماط القيادية

0.00
0.00
0.00
0.00

0.21
0.31
0.08
0.23
0.04
0.37
0.00
0.34
0.00

النمط األوتوقراطي
0.06
0.60
0.21
0.07
0.16
0.15
0.14
0.20
0.18
0.12

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ( )33فيما يتعمؽ بالعالقة بين الرضا الوظيفي والنمط الديمقراطي فقد
و
بشكؿ عاـ،
أظيرت النتائج كجكد عالقة ارتباط طردية بيف النمط القيادم الديمكقراطي كالرضا الكظيفي
حيث بمغ معامؿ االرتباط  0.62كىك معامؿ مرتفع ،مما يشير إلى أف اتباع المسؤكليف في اإلذاعة
لمنمط القيادم الديمكقراطي في اإلدارة كالتعامؿ مع العامميف في اإلذاعة ينعكس إيجابيا عمى تحقؽ
كتعزيز الرضا الكظيفي .كيالحظ مف الجدكؿ كجكد عالقة ارتباط قكية بيف النمط القيادم الديمكقراطي

كجميع مجاالت الرضا ،كقد كاف أعمى معامؿ ارتباط في مجاؿ الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ
( ،)0.66كفي المرتبة الثانية العالقة مع الرضا عف محتكل الكظيفة ( ،)0.54ثـ الرضا عف ظركؼ
كبيئة العمؿ كالراتب كفرص الترقية بقكة ارتباط  0.42 ،0.54عمى التكالي.

أما فيما يتعمؽ بالعالقة بين الرضا الوظيفي والنمط الترسمي فقد أظيرت النتائج كجكد عالقة

ارتباط طردية كمعنكية إحصائيان أيضان ،حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما  ،0.34كرغـ معنكيتو

اإلحصائية إال أنو منخفض مقارنة بالعالقة مع النمط القيادم الديمكقراطي .كما يالحظ مف الجدكؿ
كجكد عالقة ارتباط معنكية بيف النمط القيادم الترسمي كمجاؿ الرضا عف محتكل الكظيفة ،حيث بمغ
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معامؿ االرتباط  ،0.23ككذلؾ مع مجاؿ الرضا عف الراتب كفرص الترقية  0.37بينما لـ تكف
معامالت االرتباط مع مجالي الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ ،كبيئة العمؿ معنكية إحصائيا عند

مستكل داللة .0.05
أما فيما يتعمؽ بالعالقة بين الرضا الوظيفي والنمط األوتوقراطي فقد أظيرت النتائج عدـ كجكد
عالقة بينيما ،حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما  ،0.18كىك غير معنكم إحصائيا عند مستكل داللة
 ،0.05كما أظيرت النتائج عدـ كجكد عالقة ارتباط معنكية إحصائيا بيف النمط القيادم األكتكقراطي

كمجاالت الرضا األربعة.

ج-العالقة بين األ نماط القيادية والرضا الوظيفي عمى مستوى المرئية:
الجدكؿ التالي ( )34يكضح مصفكفة معامالت ارتباط بيرسكف الخطي بيف مجاالت األنماط
القيادية الثالثة ،كمجاالت الرضا الكظيفي األربعة ،باإلضافة إلى معامؿ االرتباط بيف األنماط القيادية
و
بشكؿ عاـ ،كذلؾ عمى مستكل المرئية.
كالرضا الكظيفي
جدول رقم ()34

معامالت ارتباط بيرسون بين مجاالت الرضا الوظيفي واأل نماط القيادية عمى مستوى المرئية
مجاالت الرضا الوظيفي

النمط الديموقراطي

النمط الترسمي

0.00

0.57

الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ

0.60

الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ

0.49

الرضا عف محتكل الكظيفة

0.20

الرضا عف الراتب كفرص الترقية

0.16

الرضا الكظيفي بشكؿ عاـ

0.46

الداللة اإلحصائية sig
الداللة اإلحصائية sig
الداللة اإلحصائية sig
الداللة اإلحصائية sig
الداللة اإلحصائية sig

األ نماط القيادية

0.03
0.39
0.50
0.04

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α
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-0.14

النمط األوتوقراطي
-0.50
0.02

-0.08

-0.58

0.20

-0.09

0.75
0.40
0.03
0.91
0.01
0.96

0.00
0.72

-0.32
0.17

-0.49
0.03
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مف خالؿ الجدكؿ السابؽ يالحظ كجكد عالقة ارتباط طردية بيف النمط القيادم الديموقراطي
و
بشكؿ عاـ ،حيث بمغ معامؿ االرتباط  0.46كىك معامؿ أقؿ نسبيا مف معاممي
والرضا الكظيفي
االرتباط عمى مستكل شبكة األقصى ككؿ ،ككذلؾ مستكل الفضائية كاإلذاعة .كيالحظ مف الجدكؿ

كجكد عالقة ارتباط قكية بيف النمط القيادم الديمكقراطي كمجاؿ الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ

( ،)0.60كفي المرتبة الثانية العالقة مع الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ ( ،)0.49أما معامال االرتباط
مع الرضا عف محتكل الكظيفة كالرضا عف الراتب كفرص الترقية فيما غير معنكييف إحصائيا.
أما فيما يتعمؽ بالعالقة بين الرضا الوظيفي والنمط الترسمي فقد أظيرت النتائج عدـ كجكد
عالقة معنكية إحصائيا ،حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما  ،0.01كىي نتيجة مخالفة تماما لمتحميؿ

السابؽ عمى مستكل الفضائية كاإلذاعة .كما يالحظ مف الجدكؿ عدـ كجكد عالقة ارتباط معنكية بيف

النمط القيادم الترسمي كمجاالت الرضا المختمفة.

أما فيما يتعمؽ بالعالقة بين الرضا الوظيفي والنمط األوتوقراطي فقد أظيرت النتائج كجكد

عالقة ارتباط عكسية معنكية إحصائيا بينيما ،حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما  ،0.49كىك مرتفع.
كمف جانب آخر يالحظ أف معامؿ االرتباط بيف النمط األكتكقراطي كمجاؿ الرضا عف اإلشراؼ
كمجمكعة العمؿ عكسية كمعنكية إحصائيا أيضا حيث بمغ ( ،)-0.50كاالمر نفسو في العالقة مع

الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ ،حيث بمغ معامؿ االرتباط ( ،)-0.58ككالىما مرتفع ،مما يشير إلى

أف اتباع النمط القيادم األكتكقراطي مف قبؿ المسؤكليف في المرئية ينعكس سمبا عمى مستكل رضاىـ
و
بشكؿ عاـ ،خاصةن عمى رضاىـ عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ ،كرضاىـ عف بيئة العمؿ .أما
الكظيفي
العالقة مع مجالي الرضا عف محتكل الكظيفة كالرضا عف الراتب كفرص الترقية فمـ تكف معنكية
إحصائيا .كىذا يشير بشكؿ عاـ عمى التأثير السمبي ألساليب النمط األكتكقراطي في العمؿ عمى رضا

المكظفيف ،االمر الذم سيككف لو انعكاس سمبي عمى انتمائيـ لممؤسسة ،كعمى كفاءة عمميـ.
د-العالقة بين األ نماط القيادية والرضا الوظيفي عمى مستوى وكالة شياب:
الجدكؿ التالي يكضح مصفكفة معامالت ارتباط بيرسكف الخطي بيف مجاالت األنماط القيادية
الثالثة ،كمجاالت الرضا الكظيفي األربعة ،باإلضافة إلى معامؿ االرتباط بيف األنماط القيادية كالرضا
و
بشكؿ عاـ ،كذلؾ عمى مستكل ككالة شياب.
الكظيفي
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معامالت ارتباط بيرسون بين مجاالت الرضا الوظيفي واأل نماط القيادية عمى مستوى وكالة شياب
مجاالت الرضا الوظيفي

األ نماط القيادية
النمط الديموقراطي

النمط الترسمي

النمط األوتوقراطي

الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ

0.50

-0.11

-0.37

الداللة اإلحصائية sig

0.02

0.63

0.09

الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ

0.66

0.24

-0.22

الداللة اإلحصائية sig

0.00

0.29

0.33

الرضا عف محتكل الكظيفة

0.58

0.13

-0.37

الداللة اإلحصائية sig

0.00

0.58

0.10

الرضا عف الراتب كفرص الترقية

0.18

0.06

-0.15

الداللة اإلحصائية sig

0.44

0.79

0.52

الرضا الكظيفي بشكؿ عاـ

0.58

0.13

-0.33

الداللة اإلحصائية sig

0.00

0.59

0.15

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α

مف خالؿ الجدكؿ السابؽ ( )35يالحظ كجكد عالقة ارتباط طردية بيف النمط القيادم
و
بشكؿ عاـ ،حيث بمغ معامؿ االرتباط  ،0.58كما يالحظ مف الجدكؿ
الديموقراطي والرضا الكظيفي
كجكد عالقة ارتباط قكية بيف النمط القيادم الديمكقراطي كمجاالت الرضا المختمفة ،باستثناء الرضا عف

الراتب كفرص الترقية ،فمـ يكف معامؿ االرتباط البالغ  0.18معنكم إحصائيا .كقد احتمت العالقة بيف
النمط الديمكقراطي كمجاؿ الرضا بيئة العمؿ في ككالة شياب المرتبة األكلى حيث بمغ معامؿ االرتباط

 ،0.66كيميو الرضا عف محتكل الكظيفة ( ،)0.58ثـ الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ .0.50
أما فيما يتعمؽ بالعالقة بين الرضا الوظيفي والنمط الترسمي فقد أظيرت النتائج عدـ كجكد
عالقة معنكية إحصائيا ،حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما  ،0.13كما يالحظ مف الجدكؿ عدـ كجكد
عالقة ارتباط معنكية بيف النمط القيادم الترسمي كمجاالت الرضا المختمفة ،كىي نتيجة مشابية لمتحميؿ

عمى مستكل المرئية.
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أما فيما يتعمؽ بالعالقة بين الرضا الوظيفي والنمط األوتوقراطي ،فقد أظيرت النتائج عدـ كجكد
عالقة معنكية إحصائيا بينيما ،حيث بمغ معامؿ االرتباط بينيما ( ،)-0.33كرغـ عدـ المعنكية فإف

العالقة تشير إلى ارتباط عكسي بيف اتباع النمط األكتكقراطي كالرضا الكظيفي .كمف جانب آخر

يالحظ أف معامالت االرتباط بيف النمط األكتكقراطي كمجاالت الرضا المختمفة جميعيا أيضا كانت

تشير إلى عالقة عكسية إال أنيا غير معنكية إحصائيا .كىذا يشير إلى التأثير السمبي لمنمط القيادم
و
بشكؿ عاـ.
األكتكقراطي عمى رضا المكظفيف في مختمؼ المجاالت
يتضح مف التحميؿ السابؽ أف اتباع أساليب النمط الديمكقراطي تنعكس إيجابيا عمى رضا
و
بشكؿ عاـ ،بينما اتباع أساليب النمطيف الترسمي كاألكتكقراطي غالبا ما تنعكس
المكظفيف في المؤسسة
سمبا عمى رضا المكظفيف.
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النتائج.

التوصيات.

الدراسات المقترحة.

النتائجىوالتوصوات

النتائج والتوصيات
مقدمة

تشمؿ أكالن ،النتائج ،كىي ما تكصمت إليو الدراسة بعد التحميؿ الدقيؽ كالنقاش كاجابة أسئمة

الدراسة المختمفة ،كقد قسمت النتائج إلى ثالثة محاكر ،األكؿ عف النتائج المتعمقة باألنماط القيادية،
كالثاني عف النتائج المتعمقة بالرضا الكظيفي ،كالثالث عف النتائج المتعمقة بالعالقة بيف األنماط القيادية

كالرضا الكظيفي ،أما ثانيان ،فيشمؿ التكصيات التي أكصت بيا الدراسة كالتي بنيت عمى النتائج

السابقة ،أما العنكاف الرئيس الثالث فيتحدث عف الدراسات المقترحة التي يقترح الباحث إجراءىا حتى

تكتمؿ الفائدة كيتـ تغطية جكانب ميمة أخرل تتعمؽ بالقيادة كالرضا الكظيفي ،كادارة المؤسسات

اإلعالمية.

أوالً :النتائج
بناء عمى نتائج التحميؿ االحصائي الستبانة الدراسة ،كاالجابة عف اسئمة الدراسة المختمفة،
ن
التي تتعمؽ بطبيعة األنماط القيادية السائدة في شبكة األقصى اإلعالمية ،كمستكيات الرضا الكظيفي
المتحققة لدل العامميف في الشبكة ،كالعالقة بيف األنماط القيادية السائدة كمستكل الرضا الكظيفي ،في

ظؿ متغيرم ،فرع الشبكة ،كالمستكل اإلشرافي لممسؤكليف ،سيتـ عرض نتائج الدراسة في ثالثة محاكر
كىي:

 -1نتائج تحميؿ األنماط القيادية.

 -2نتائج تحميؿ مستكيات الرضا الكظيفي.
 -3نتائج تحميؿ العالقة بيف األنماط القيادية كمستكيات الرضا الكظيفي.
كقد جاءت نتائج الدراسة عمى النحك التالي:

 نتائج تحميل األ نماط القيادية:

و
بشكؿ عاـ بنسبة ،%78.46
 .1النمط القيادم الديمكقراطي ىك السائد في شبكة األقصى اإلعالمية
تبيف أف صفات كخصائص النمط القيادم الديمكقراطي سائدة في أسمكب القيادة المتبع في
حيث ٌ
شبكة األقصى مف قبؿ المسؤكليف فييا.
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و
بشكؿ عاـ ،اف ىذا النمط لـ يثبت اتباعو مف قبؿ المسؤكليف
 .2النمط القيادم الترسمي يمكف القكؿ

في شبكة األقصى أك نفيو بدرجة كاضحة .اذ إف بعض خصائص ىذا النمط متكافرة في أسمكب
القيادة المتبع مف قبؿ المسؤكليف في شبكة األقصى اإلعالمية بشكؿ عاـ ،كىي :تقبميـ أم تغيير

يقترحو العاممكف في أسمكب العمؿ ،كتأثرىـ برغبات العامميف .كىذه الصفات تعتبر صفات سمبية

في العمؿ القيادم.

و
بشكؿ عاـ،
تبيف عدـ اتباعو مف قبؿ المسؤكليف في شبكة األقصى
 .3النمط القيادم األكتكقراطيٌ ،
تبيف أف ىناؾ خاصية كاحدة مف خصائص ىذا النمط متبعة مف قبؿ المسؤكليف
كبالرغـ مف ذلؾ ٌ
كىي اعتمادىـ أسمكب الزيارات المفاجئة لمعامميف لمراقبة العمؿ ،مما قد يؤثر عمى عدـ تكافر

مناخ الطمأنينة كأسمكب الثقة المتبادلة بيف المرؤكسيف كمسؤكلييـ كفقا لما يقتضيو النمط
الديمكقراطي في القيادة.
 .4أثبتت نتائج تحميؿ األنماط القيادية عمى مستكل فركع شبكة األقصى اإلعالمية أف اختالؼ مكاف
العمؿ ألفراد العينة في األفرع المختمفة لمشبكة لـ يكف لو تأثير جكىرم عمى آرائيـ الخاصة
باألنماط القيادية التي يتصؼ بيا مسؤكلكىـ.

 .5النمط السائد في األفرع األربعة لشبكة األقصى ىك النمط الديمكقراطي ،كىك سائد بدرجة أكبر في

فرع الفضائية مقارنةن باألفرع األخرل .جدير بالذكر أف ( )180مف أفراد العينة ىـ مف الفضائية
باعتبارىا أكبر فركع شبكة األقصى اإلعالمية كأكثرىا أىمية ،أم انيا تمثؿ ما نسبتو  %60مف

إجمالي عينة الدراسة.

 .6عدـ اتباع النمط الترسمي في فرع ككالة شياب ،بينما لـ يتأكد نفيو أك إثباتو في األفرع الثالثة
األخرل.

 .7النمط األكتكقراطي غير متبع في كؿ مف المرئية كككالة شياب ،بينما أظيرت النتائج عدـ نفي أك
إثبات اتباعو في القيادة في كؿ مف الفضائية كاإلذاعة.

 .8فيما يتعمؽ بتحميؿ األنماط القيادية بحسب المستكيات اإلدارية اإلشرافية (القيادية) فقد أظيرت
النتائج أف النمط القيادم الديمكقراطي ىك السائد في مختمؼ المستكيات اإلشرافية األربعة.
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 .9النمط القيادم الترسمي سائد لدل رؤساء الشعب ،بينما ىذا النمط غير متبع مف قبؿ رؤساء
األقساـ كالمدراء العاميف .في حيف لـ يتـ نفي أك إثبات اتباعو مف قبؿ مدراء الدكائر.

 .10النمط القيادم األكتكقراطي غير متبع مف قبؿ رؤساء األقساـ كالمدراء العاميف ،في حيف لـ يتـ
نفي أك إثبات اتباعو مف قبؿ مدراء الدكائر كرؤساء الشعب.

 نتائج تحميل مستويات الرضا الوظيفي

و
بشكؿ عاـ عف عمميـ في الشبكة،
 .1العاممكف في شبكة األقصى اإلعالمية كوحدة واحدة راضكف
ككانت نسبة الرضا الكظيفي لدييـ .%75.65
 .2الرضا الكظيفي متحقؽ لدل العامميف في شبكة األقصى اإلعالمية كوحدة واحدة في مختمؼ
عناصر الرضا األربعة :اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ ،ظركؼ كبيئة العمؿ ،محتكل الكظيفة ،كالراتب
كفرص الترقية ،باستثناء عدـ رضاىـ عف خاصية كاحدة في عنصر الراتب كفرص الترقية ،تمثمت
في عدـ حصكؿ المكظؼ عمى ترقيتو في مكعدىا.

 .3أعمى درجات الرضا تمثمت في الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ بنسبة  ،%80.4كفي
المرتبة الثانية الرضا عف محتكل الكظيفة ( ،)%78.6كفي المرتبة الثالثة الرضا عف ظركؼ
كبيئة العمؿ ( .)%75.2بينما جاء في المرتبة األخيرة الرضا عف الراتب كفرص الترقية الذم

يتقاضكه العاممكف في شبكة األقصى بنسبة (.)%67.7

و
بشكؿ عاـ بنسبة ( .)%76.31كقد كانت
 .4الرضا الكظيفي متحقؽ لدل العامميف في الفضائية
أعمى درجة مف الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ بنسبة ( .)%80ثـ الرضا عف محتكل
الكظيفة ( ،)%79.2كفي المرتبة الثالثة الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ ( .)%75.3بينما جاء
في المرتبة األخيرة الرضا عف مستكيات الركاتب التي يتقاضاىا العاممكف في الفضائية (.)%70
و
بشكؿ عاـ بنسبة ( .)%75.03كقد كانت أعمى
 .5الرضا الكظيفي متحقؽ لدل العامميف في اإلذاعة
درجة مف الرضا في الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ بنسبة ( .)%81.1ثـ الرضا عف
محتكل الكظيفة ( ،)%78.4كفي المرتبة الثالثة الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ ( .)%75.1بينما

جاء الرضا عف الراتب كفرص الترقية في المرتبة األخيرة بنسبة ( .)%64.7كىذا يشير إلى عدـ
رضا العامميف في اإلذاعة عف ركاتبيـ.
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و
بشكؿ عاـ ،بنسبة ( .)%74.3كقد كانت اعمى
 .6الرضا الكظيفي متحقؽ لدل العامميف في المرئية
درجة مف الرضا في الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ بنسبة  ،%82.3ثـ الرضا عف ظركؼ
كبيئة العمؿ ( ،)%77.9كفي المرتبة الثالثة الرضا عف محتكل الكظيفة ( .)%76كفي المرتبة

األخيرة الرضا عف الراتب كفرص الترقية بنسبة ( .)%60.6كىذا يشير إلى عدـ تحقؽ الرضا لدل
العامميف في المرئية عف مستكيات الركاتب التي يتقاضكنيا.

و
بشكؿ عاـ بنسبة ( .)%73.56كيالحظ أف
 .7الرضا الكظيفي متحقؽ لدل العامميف في وكالة شياب
أعمى درجة مف الرضا تمثمت في الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ بنسبة  ،%80ثـ الرضا

عف محتكل الكظيفة ( ،)%76.4كفي المرتبة الثالثة الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ (.)%71.6
كفي المرتبة األخيرة الرضا عف الراتب كفرص الترقية بنسبة  ،%65.6كىذا يشير إلى عدـ تحقؽ

الرضا لدل العامميف في ككالة شياب عف مستكيات الركاتب التي يتقاضكنيا.

 نتائج تحميل العالقة بين األ نماط القيادية ومستويات الرضا الوظيفي:

 .1يكجد عالقة ارتباط طردية بيف النمط القيادم الديمكقراطي كالرضا الكظيفي في الشبكة كوحدة
واحدة ،مما يشير إلى أف اتباع المسؤكليف في شبكة األقصى اإلعالمية لمنمط القيادم
الديمكقراطي في اإلدارة كالتعامؿ مع العامميف في الشبكة ينعكس إيجابيا عمى تحقؽ كتعزيز الرضا
الكظيفي .كقد كانت شدة العالقة أكبر في مجاؿ الرضا عف اإلشراؼ كمجمكعة العمؿ ،يمييا

العالقة مع الرضا عف محتكل الكظيفة ،ثـ الرضا عف ظركؼ كبيئة العمؿ ،كأخي ار العالقة مع
الرضا عف الراتب كفرص الترقية.

 .2يكجد عالقة ارتباط طردية ضعيفة بيف الرضا الكظيفي كالنمط الترسمي في شبكة األقصى كوحدة
واحدة.
 .3لـ تثبت الدراسة كجكد عالقة ارتباطية بيف الرضا الكظيفي كالنمط األكتكقراطي في شبكة األقصى
كوحدة واحدة ،حيث إنو لـ يثبت أصال اتباع المسؤكليف في الشبكة ليذا النمط في أسمكب قيادتيـ.
و
بشكؿ
 .4يكجد عالقة ارتباط طردية بيف النمط القيادم الديمكقراطي كالرضا الكظيفي بعناصره األربعة

عاـ في الفضائية .اما فيما يتعمؽ بالعالقة بيف الرضا الكظيفي كالنمط الترسمي ،فقد أظيرت
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النتائج كجكد عالقة ارتباط طردية منخفضة مقارنة بالعالقة مع النمط القيادم الديمكقراطي .بينما

ال يكجد عالقة بيف الرضا الكظيفي كالنمط األكتكقراطي.

و
بشكؿ
 .5يكجد عالقة ارتباط طردية بيف النمط القيادم الديمكقراطي كالرضا الكظيفي بعناصره األربعة
عاـ في اإلذاعة .أما فيما يتعمؽ بالعالقة بيف الرضا الكظيفي كالنمط الترسمي ،فقد أظيرت النتائج
كجكد عالقة ارتباط طردية منخفضة مقارنة بالعالقة مع النمط القيادم الديمكقراطي .بينما ال يكجد
عالقة بيف الرضا الكظيفي كالنمط األكتكقراطي.
و
بشكؿ
 .6يكجد عالقة ارتباط طردية بيف النمط القيادم الديمكق ارطي كالرضا الكظيفي بعناصره األربعة
عاـ في المرئية .أما فيما يتعمؽ بالعالقة بيف الرضا الكظيفي كالنمط الترسمي فقد أظيرت النتائج
عدـ كجكد عالقة بينيما .بينما يكجد عالقة ارتباط عكسية بيف الرضا الكظيفي كالنمط

األكتكقراطي ،مما يشير إلى أف اتباع النمط القيادم األكتكقراطي مف قبؿ المسؤكليف في المرئية
و
بشكؿ عاـ.
ينعكس سمبا عمى مستكل رضاىـ الكظيفي

و
بشكؿ
 .7يكجد عالقة ارتباط طردية بيف النمط القيادم الديمكقراطي كالرضا الكظيفي بعناصره األربعة

عاـ في وكالة شياب .أما فيما يتعمؽ بالعالقة بيف الرضا الكظيفي كالنمط الترسمي ،فقد أظيرت
النتائج عدـ كجكد عالقة بينيما .كذلؾ ال يكجد عالقة بيف الرضا الكظيفي كالنمط األكتكقراطي.

ثانياً :التوصيات:
 .1تعزيز ممارسة النمط الديمقراطي في شبكة األقصى اإلعالمية ،بما يتكافؽ مع خصائص
العامميف في المجاؿ اإلعالمي ،كذلؾ يستمزـ المزيد مف الجيكد كاالىتماـ بتدريب

المرؤكسيف ،كاشراكيـ في التخطيط كالمناقشة كصناعة الق اررات ،كتشجيع المسؤكليف عمى
تفكيض بعض الصالحيات كالمياـ لممرؤكسيف بما يشعرىـ بأىميتيـ كيعزز مف قدراتيـ

كتأىيميـ لمقيادة مستقبالن.

 .2بذؿ المزيد مف االىتماـ لتزكيد العامميف في الشبكة بالمعرفة النظرية عف القيادة اإلدارية
كنظرياتيا كأنماطيا ،كفاعمية كؿ نمط كتأثيره عمى العامميف كرضاىـ الكظيفي كأدائيـ.

 .3العمؿ عمى معالجة بعض صفات النمط الترسمي السمبية التي تبيف كجكدىا لدل المسؤكليف
في الشبكة مثؿ تقبميـ أم تغيير يقترحو العاممكف في أسمكب العمؿ ،كتأثرىـ برغبات
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العامميف ،كذلؾ مف خالؿ تكعيتيـ كتدريبيـ في ىذا المجاؿ ،حيث تعتبر ىذه صفات سمبية
في العمؿ القيادم ،ينتج عنيا تسيب في العمؿ ،كتصبح الق اررات مبنية عمى مدل تأثر
المسؤكليف برغبات العامميف كآرائيـ بما ال يتكافؽ مع مصمحة العمؿ.

 .4ترؾ التشدد في اتباع أسمكب الزيارات المفاجئة مف قبؿ المسؤكليف في الشبكة ألماكف عمؿ
مرؤكسييـ ،األمر الذم قد يككف سمبيا ،كيجعؿ المرؤكسيف في حالة تكتر دائمة ،كيشعرىـ
انيـ مراقبكف باستمرار ،مما قد يؤثر عمى كفاءتيـ في العمؿ ،كعدـ تكافر مناخ الطمأنينة،
كزعزعة الثقة المتبادلة بيف المرؤكسيف كمسؤكلييـ ،كفقا لما يقتضيو النمط الديمكقراطي في

القيادة.

 .5خاصية أسمكب تحكـ المسؤكليف في الشبكة بالطريقة التي ينفذ بيا العاممكف أعماليـ ،ككذلؾ

اعتماد أسمكب األمر كالنيي في التعامؿ مع المكظفيف ،كحرص المسؤكليف عمى ربط
العامميف بشخصياتيـ ،كاىتماـ المسؤكليف باإلنتاج عمى حساب العالقات اإلنسانية مع

العامميف ،ىذه الخصائص األربعة مكجكدة كلكف لـ يتـ إثباتيا بدرجة قطعية في أسمكب
القيادة المتبع مف قبؿ المسؤكليف في شبكة األقصى اإلعالمية .كبالرغـ مف ذلؾ فإف ىذا
يتطمب انتباه اإلدارة العميا في الشبكة كالعمؿ عمى حث المسؤكليف كتدريبيـ عمى ضركرة

فتكر لدل العامميف كقمة
التخمي عف ىذه الخصائص في القيادة‘ ألنيا تقمؿ مف الرضا كتكلد ان

اىتماـ بالعمؿ ،كتزيد مف النزاعات في العمؿ.

 .6العمؿ عمى النيكض بمستكل ككفاءة المرؤكسيف في الشبكة ،لتأىيميـ لممشاركة في صنع
الق اررات اإلدارية ،باعتبارىا الخطكة األكلى لنجاح أم مؤسسة ،كال شؾ أف المشاركة في
صنع الق اررات تحقؽ الرضا لدل المكظفيف ،كتجعميـ أكثر قبكال ليا حيث ساىمكا في

صناعتيا ،كما أف ىذه المشاركة تجعؿ المكظفيف أكثر تفيمان لمق اررات المتخذة ،كأقؿ مقاكمة

ليا كأكثر حماسان لتنفيذىا ،كتتيح لممكظفيف إمكانية التعبير عف آرائيـ كتقديـ مقترحاتيـ ،مما
يسيـ في تحسيف الق اررات المتخذة.

 .7الحرص عمى إعطاء المكظفيف في الشبكة ترقيتيـ في مكعدىا ،كعدـ تأخيرىا ،لما لذلؾ مف
آثار سمبية عمى رضا المكظفيف ،كنشر المغط داخؿ الشبكة ،كالشعكر بعدـ تطبيؽ العدالة.

 .8االستمرار في تكفير المناخ المالئـ لمعامميف في الشبكة مف االىتماـ باحتياجاتيـ كمراعاة
مشكالتيـ كتعزيز الركابط كالعالقات بيف المدراء كالعامميف في الشبكة ،حتى يتـ تحقيؽ
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المزيد مف الرضا الكظيفي ،كبالتالي تحسيف جكدة األداء بما يحقؽ األىداؼ المنشكدة كالرقي

الميني بالمكظفيف كبالمؤسسة.

 .9التركيز عمى رؤساء الشعب في الشبكة كتنبيييـ لالبتعاد عف ممارسة النمط الترسمي ،حيث

إف ممارسة ىذا النمط تزداد سمبيتو ،خاصة اذا مكرس مع مكظفي المستكيات اإلدارية الدنيا،
كالذيف غالبا ما يككنكف مف لمكظفيف الجدد ،أك الذيف ليس لدييـ الخبرة كالدراية الكافية
بالعمؿ.

 .10ضركرة االىتماـ كالعمؿ عمى رفع مستكيات ركاتب المكظفيف في الشبكة ،بما يتناسب مع
المكارد كاإلمكانات المكجكدة ،حيث كانت درجة الرضا عف الراتب لدم العامميف ضعيفة

( .)%67.7كىي أقؿ العناصر رضا مف بيف عناصر الرضا األربعة ،عمى مستكل الشبكة

كعمى مستكل كؿ فرع منفردا ،كفي السياؽ نفسو ،البحث عف سبب تدني ىذه الدرجة في فرع

المرئية ،مقارنة بباقي األفرع األخرل ،حيث بمغت (.)%60.6

 .11الحرص عمى إجراء عممية قياس رضا المكظفيف في الشبكة بشكؿ دكرم ،باستخداـ
األساليب العممية في قياس الرضا ،لمكقكؼ عمى الحالة التي يعيشيا المكظفكف ،ككضع

نظاـ خاص لمعالجة أم إشكالية أك خمؿ أكال بأكؿ ،ضمف آليات كاجراءات محددة ،مع

كجكد ٌنية حقيقية لدل قيادة الشبكة لتعديؿ المسار.

ثالثاً :الدراسات المقترحة:
يقرح الباحث اجراء الدراسات التالية لزيادة الفائدة واالرتقاء بشبكة األقصى اإلعالمية:
 أثر النمط الديمقراطي لمدراء شبكة األقصى اإلعالمية عمى تييئة البيئة اإلبداعية لمعامميف عالقة الرضى الكظيفي باألداء في شبكة األقصى اإلعالمية. العالقة بيف األنماط القيادية كااللتزاـ التنظيمي كالكالء لممؤسسة في شبكة األقصى اإلعالمية. تصكر مقترح حكؿ تطكير أداء القيادات اإلدارية في شبكة األقصى اإلعالمية مف الناحية اإلداريةكالقيادية.

141

قطئمت املراجع

قائمةىالمراجع

قائمة المراجع
المراجع العربية:


ابف منظكر ،جماؿ بف محمد .)1900( .لسان العرب .لبناف :دار صادر لمطباعة كالنشر.



أبك العزـ ،فتكح ( .)1975العالقات اال نسانية والدراسات السموكية ،الرياض :معيد االدرة العامة.



أبك أصبع ،صالح .)1997( .إدارة المؤسسات اإلعالمية في الوطن العربي ،ط ،2عماف :دار آراـ لمنشر



أبك زيد ،فاركؽ .)2010( .اإلعالم والديمقراطية .مصر :عالـ الكتب.



أبك شنب ،حسيف .)2001( .اإلعالم الفمسطيني .عماف :دار الجيؿ لمنشر.



أبك شنب ،حسيف ،2014( .مارس )14 ،اإلعالم الفمسطيني في ضوء المتغيرات السياسية والتكنولوجية واقعو



أبك عيدة ،كفاية .)2005( .األنماط القيادية في الجامعات الفمسطينية وانعكاسيا عمى تفعيل أداء العاممين.

كالتكزيع.

وتحدياتو ومستقبمو .صحيفة الحياة الجديدة .دراسات (.)9

رسالة ماجستير غير منشورة .قسـ أصكؿ التربية ،جامعة األزىر :غزة.


أبك ندل ،سامية .)2007( .العالقة بين متغيرات الشخصية وأنماط القيادة بااللتزام التنظيمي والشعور بالعدالة



أحمد ،إبراىيـ .)1997( .نحو تطور اإلدارة المدرسية ،اإلسكندرية :مكتبة المعارؼ الحديثة.



األزىرم ،محي الديف ( .)1993اإلدارة ودور المديرين أساسيات وسموكيات .القاىر :دار الفكر العربي.



األسطؿ ،أميمة .)2009( .فاعمية إدارة الوقت وعالقتيا باألنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية



إلياس ،طو .)1984( .اإلدارة التربوية والقيادة ومفاىيميا ووظائفيا ونظرياتيـا ،األردف :مكتبة األقصى.



بدر ،حامد ( .)1982السموك التنظيمي ،الككيت :دار القمـ.



البردكيؿ ،صالح )2014( .مقدمة في ممحق خاص لفضائية األقصى ،غزة .فضائية األقصى.



بسيسك ،شفا .)2009( .مدى الرضا الوظيفي لدى موظفي المؤسسات الحكومية بقطاع غزة عن نظام

التنظيمية .رسالة ماجستير .قسـ إدارة االعماؿ ،الجامعة اإلسالمية :غزة

بمحافظات غزة من وجية نظرىم .رسالة ماجستير .قسـ إدارة األعماؿ ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية :غزة.

التعويضات المالية .رسالة ماجستير غير منشكرة .قسـ إدارة األعماؿ ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية :غزة.

143

قائمةىالمراجع



ثريا ،محمد .)2010( .إدارة اإلعالم المقاوم زمن الحرب :فضائية األقصى حالة عممية .رسالة ماجستير غير



ثريا ،محمد ،2014( .نكفمبر .)9مقابمة خاصة ،مدير عاـ فضائية األقصى.



الجريد ،عارؼ .)2007( .التحفيز ودوره في تحقيق الرضا الوظيفي لدى العاممين بشرطة الجوف .رسالة



جرينبرج ،جيرالد ،باركف ،ركبرت .)2004( .إدارة السموك في المنظمات( ،ترجمة رفاعي كاسماعيؿ بسيكني).



حجاج ،خميؿ ( )2007الرضا الوظيفي لدى موظفي وزارة الحكم المحمي الفمسطينية ،مجمة الجامعة اإلسالمية.



الحديثي ،جبراف .)2009( .إدارة المؤسسات اإلعالمية .صحيفة دنيا الكطف االلكتركنية .تـ استرجاعو في



الحديد ،منى ،كعمي ،سمكل ( .)2004اإلعالم والمجتمع .القاىرة :اإلدارة المصرية المبنانية.



الحريرم ،محمد .)2012( .إدارة الموارد البشرية .عماف :دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.



الحريرم ،ناصر ( .)2009مقال-القيادة في المؤسسات اإلعالمية ،منتدل الجمعية الدكلية لممترجميف المغكييف



حريـ ،حسيف ( .)1997السموك التنظيمي .عماف :المكتبة الكطنية.



حريـ ،حسيف( .)2010مبادئ اإلدارة الحديثة ،نظريات-العمميات اإلدارية-وظائف المنظمة .األردف :دار الحامد



حسف ،راكية .)2001( .السموك في المنظمات-مدخل بناء الميارات .اإلسكندرية ،مصر :الدار الجامعية لمنشر



حماد ،فتحي ،2014( .نكفمبر .)9مقابمة خاصة ،رئيس مجمس إدارة شبكة األقصى اإلعالمية األسبؽ.



الخطيب ،رداح ). (1996اإلدارة واإلشراف التربـوي-اتجاىـات حديثة .الرياض :مطبعة الفرزدؽ التجارية.



دركيش ،عبد الكريـ؛ عكض اهلل ،احمد .)1969( .القيادة اإلدارية_ مفيوميا ،مقوماتيا ،أساليبيا .مؤتمر القادة



الدليمي ،عبد الرازؽ ( )2004المدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال .عماف :دار الثقافة.



الدليمي ،عبد الرازؽ ( )2011إشكاليات اإلعالم واالتصال في العالم الثالث .عماف :مكتبة الرائد العممية.

منشكرة ،قسـ إدارة األعاؿ ،الجامعة اإلسالمية :غزة.

ماجستير .قسـ العمكـ اإلدارية ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية :المممكة العربية السعكدية.

الرياض :المممكة العربية السعكدية ،دار المريخ لمنشر.

العدد الثاني .المجمد(.)15

2014/10/3ـ .عمى الرابطhttp://pulpit.alwatanvoice.com/articles /

العرب ،ت :النشر 2009/4/7ـ

لمنشر كالتكزيع.

كالتكزيع.

اإلدارييف ،القاىرة :الدكرة الثالثة عشر.

144

قائمةىالمراجع



الدكسرم ،حسيف .)2013( .األنماط القيادية وعالقتيا بالرضا الوظيفي في كمية التقنية بالخرج .رسالة ماجستير



الدكيؾ ،تيسير )1998( .أسس اإلدارة التربوية والمدرسية واإلشراف التربـوي ،عماف :دار الفكر لمنشر.



ديسمر ،جارم ( :)1985أساسيات اإلدارة المبادئ والتطبيقات الحديثة .ترجمة عبد القادر محمد عبد القادر.



الربايعة ،رمزم ( )2010تأثير األنماط القيادية لممديرين عمى ممارسة إدارة المعرفة في المؤسسة العامة



الربعي ،محمد .)2007( .الدور الثنائي لمقنوات الفضائية العربية –المضامين واألشكال والتمقي .الدنمارؾ:

غير منشكرة .قسـ العمكـ اإلدارية ،جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية :المممكة العربية السعكدية

الرياض :دار المريخ لمنشر.

لمضمان االجتماعي في األردن_ دراسة ميدانية ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،جامعة اليرمكؾ :عماف.
األكاديمية العربية.


رضا ،عدلي؛ العبد ،عاطؼ .)2009( .إدارة المؤسسات اإلعالمية .مصر :دار المسيرة.



رضكاف ،سائد ،2014( .نكفمبر .)11مقابمة خاصة ،مدير عاـ مرئية األقصى.



رضى ،ناىد؛ كبيكمي ،محمد .)2006( .األنماط القيادية لدى مـديري ومـديرات المدارس االبتدائية وعالقتيا

بالرضا الوظيفي لممعممين في مممكة البحرين ،مجمة العمكـ التربكية النفسية ،المجمد( .)7العدد( .)3كمية التربية-

جامعة البحريف :مممكة البحريف.


الركقي ،عبد اهلل1432( .ق) .األنماط القيادية لمديري المدارس وعالقتيا بالرضا الوظيفي لدى معممي المرحمة
الثانوية في مدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير ،قسـ اإلدارة التربكية كالتخطيط ،جامعة اـ القرل :مكة



زايد ،عادؿ ( )2006العدالة التنظيمية :الميمة القادمة إلدارة الموارد البشرية ،القاىرة :المنظمة العربية لمتنمية



الزعبي ،مركاف .)2011( .الرضا الوظيفي :مفيومو ،طرق قياسو ،تفسير درجاتو ،وأساليب زيادتو في العمل.



السالـ ،سالـ1996( ،ق) الرضا الوظيفي لمعاممين في المكتبات الجامعية بالمممكة العربية السعودية .الرياض :



سالـ ،فؤاد. (1992) .المفاىيم اإلدارية الحديثة .عمػاف :مركػز الكتػب األردني.



السكارنة ،بالؿ .)2010( .القيادة االدارية الفعالة .األردف :دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.



السمطاف ،فيد ( .)2004النموذج اإلسالمي في اإلدارة :منظور شمولي لإلدارة العامة .الناشر المؤلؼ.



سمطاف ،محمد .)2011( .إدارة المؤسسات اإلعالمية أنماط وأساليب القيادة .عماف :دار المسيرة

اإلدارية.

عماف ،األردف :دار الميسرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.
مكتبة الممؾ فيد الكطنية.

145

قائمةىالمراجع



سميماف ،عرفات عبد العزيز .)2001( .استراتيجية اإلدارة في التعميم :مالمح من الواقع المعاصر .القاىرة،



سند ،عرفو ( .)1989مقدمة في العموم السموكية وتطبيقاتيا في مجال اإلدارة .بيركت :دار النيضة العربية.



السكيداف ،طارؽ؛ باشراحيؿ ،فيصؿ .)2003( .صناعة القائد ،ط ،2السعكدية :مكتبة جرير.



السيد ،محمد ( )2009وسائل اإلعالم من المنادي إلى االنترنت .القاىرة :دار الفكر.



السيسي ،شعباف (. )1992الرضا الوظيفي في المجال التعميمي ،رسالة ماجستير غير منشكره ،كمية التربية،



شاكيش ،مصطفى ( .)2005إدارة الموارد البشرية-إدارة األفراد .ط ،3األردف ،عماف :دار الشركؽ لمنشر.



الشرقاكم ،عمي .)1992( .العممية اإلدارية في ميدان األعمال ،مدخل الوظائف والممارسات .اإلسكندرية:



الشريؼ ،طالؿ .)2004( .األنماط القيادة وعالقتيا باألداء الوظيفي من وجية نظر العاممين في إدارة مكة.



شيخاني ،سميرة .)2010( .اإلعالم الجديد .مجمة جامعة دمشؽ ،العدد(.29 .)1



صالح ،إبراىيـ .)2014( .واقع إدارة اإلعالم في حركة المقاومة اإلسالمية :حماس ،بقطاع غزة ،رسالة



الطارؽ ،عمى ( .)1997سيكولوجية القيادة :دراسة تطبيقية في اليمن .صنعاء :مركز عبادم لمدراسات كالنشر.



الطالب ،ىشاـ .)1998( .دليل التدريب القيادي .فمسطيف :دار المستقبؿ.



طريؼ ،شكقي ( )2000السموك القيادي وفعالية اإلدارة .القاىرة :دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع.



الطيبي ،سفياف ( .)2013األنماط القيادية التربوية وعالقتيا بفاعمية القرار من وجية نظر العاممين-دراسة

مصر :مكتبة األنجمك المصرية.

جامعة اإلسكندرية :مصر

مطبعة االنتصار.

رسالة ماجستير ،قسـ العمكـ اإلدارية ،جامعة نايؼ :السعكدية.

ماجستير ،قسـ اإلدارة كالقيادة ،أكاديمية اإلدارة كالسياسة :غزة-فمسطيف

تطبيقية عمى وزارة التربية والتعميم .رسالة ماجستير غير منشكرة .قسـ إدارة الدكلة ،اكاديمية اإلدارة كالسياسة:

غزة-فمسطيف


الطيبي ،محمد ( .)2013نمط القيادة اإلدارية وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى العاممين في مراكز الرعاية االولية.



ظاىر ،إبراىيـ ،2014( .نكفمبر .)11مقابمة خاصة ،مدير عاـ إذاعة األقصى.



العامكدم ،محمد .)2013( .مستوى كفاءة األداء الوظيفي وعالقتو باألنماط القيادية السائدة لدى القيادات

رسالة ماجستير غير منشكرة .قسـ إدارة الدكلة ،اكاديمية اإلدارة كالسياسة :غزة-فمسطيف

اإلدارية :دراسة تطبيقية عمى سمطة الترخيص .رسالة ماجستير ،غزة-فمسطيف :اكاديمية اإلدارة كالسياسة.

146

قائمةىالمراجع



عباس ،أحمد فاضؿ ( .)1987التطوير التنظيمي ،القاىرة :الجياز المركزم لمتنظيـ كاإلدارة.



عباس ،عمي .)2012( .تأثير أنماط القيادة عمى عممية صنع ق اررات التغيير .دراسة تطبيقية .جامعة الشرؽ



عبد اإلماـ ،عبد الكىاب؛ كضجر ،عمار ( )2008أثر القيادة التبادلية والتحويمية في الرضا الوظيفي :دراسة



عبػد البػاقي ،صػالح الديف .)2001( .إدارة المـوارد البشـرية .ط  ،2اإلسكندرية :مطبعػة الػدار الجامعية.



عبد الباقي ،محمد ( .)2001السموك التنظيمي ،اإلسكندرية :الدار الجامعية لمنشر كالتكزيع.



عبد الخالؽ ،ناصيؼ ( .)1992الرضا الوظيفي وأثره في إنتاجية العمل ،الككيت :مجمة العمكـ االجتماعية.



عبد الرحيـ ،لينا .)2009( .أثر النمط القيادي لمدراء المكتب اإلقميمي بغزة (األونروا) عمى تييئة البيئة اإلبداعية



عبد الممؾ ،مككنس .)2009( .نمط القيادة في اإلدارة المدرسية وعالقتو بالرضا الوظيفي ألساتذة التعميم

األكسط :األردف.

استطالعية لعينة من العاممين في مصرفي الرافدين والرشيد في البصرة .مجمة االقتصادم الخميجي .العدد(.)15

العدد(.)3

لمعاممين .رسالة ماجستير غير منشكرة .قسـ إدارة األعماؿ ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية :غزة.

الثانوي .رسالة ماجستير غير منشكرة .قسـ عمـ النفس كعمكـ التربية ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،جامعة الحاج
لخفر باتنو :الجزائر.



عبد الكىاب ،محمد؛ خطاب ،عايدة .)1993( .إدارة األفراد والعالقات اإلنسانية ،القاىرة :مكتبة عيف شمس.



العجمي ،محمد حسنيف .)2008( .االتجاىات الحديثة القيادة اإلدارية والتنمية البشرية .عماف ،األردف :دار



العدكم ،فيمي .)2010( .إدارة اإلعالم .عماف :دار أسامة.



العديمي ،ناصر .)1984( .دراسة ميدانية التجاىات ومواقف موظفي األجيزة الحكومية في مدينة الرياض



العديمي ،ناصر . (1993).إدارة السمكؾ التنظيمػي .الريػاض :مػراـ لمطباعػة اإللكتركنية.



عساؼ ،عبد المعطي .)1990( .مبادئ اإلدارة العامة وتطبيقاتيا فـي المممكـة العربية السعودية .الرياض :عالـ



العسيمي ،رجاء .)1999( .النمط القيادي السائد لدى رئاسة جامعة الخميل وبوليتكنك فمسطين كما يراه أعضاء

المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

بالمممكة العربية السعودية .الرياض :معيد اإلدارة العامة.

الكتب.

ىيئة التدريس وعالقة ذلك برضاىم الوظيفي .دراسة جامعية ،جامعة القدس :فمسطيف.


العطية ،ماجدة .)2003( .سموك المنظمة :سموك الفرد والجماعة .عماف ،األردف :دار الشركؽ لمنشر.

147

قائمةىالمراجع



العقاد ،عباس ( :)1998عبقرية عمر .القاىرة :نيضة مصر لمطباعة كالنشر.



العمياف ،محمكد .)2004( .السموك التنظيمي في منظمات األعمال ،ط  ،2عماف ،األردف :دار كائؿ لمنشر.



العكالمة ،حابس .)2005( .الرضا الكظيفي لدل مكظفي مؤسسة التدريب الميني في األردف ،دراسة ميدانية،
جامعة البمقاف :عماف



عكيضة ،إيياب .)2008( .أثر الرضا الوظيفي عمى الوالء التنظيمي لدى العاممين في المنظمات األىمية



عياصرة ،عمي ( (2006القيادة والدافعية في اإلدارة التربويـة .عماف ،األردف :دار الحامد



عيد ،إبراىيـ .)2000( .عمم النفس االجتماعي .القاىرة :مكتبة زىراء الشرؽ.



الغصيف ،إيياب .)2012( .كاقع اإلعالـ األمني كأثره في تحفيز أداء العامميف في األجيزة األمنية التابعة لك ازرة

محافظات غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة .قسـ إدارة األعماؿ ،كمية التجارة ،الجامعة اإلسالمية :غزة.

الداخمية في قطاع غزة .رسالة ماجستير .قسـ إدارة األعماؿ ،الجامعة اإلسالمية :غزة


غكاش ،ىبة .)2008( .الرضا الوظيفي لدى موظفي اإلدارات المختمفة وفق نموذج (بورترولولر) حالة دراسية
عمى البنوك العاممة في قطاع غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة .قسـ إدارة األعماؿ ،كمية التجارة ،الجامعة
اإلسالمية :غزة.



فمية ،فاركؽ؛ عبد الحميد ،محمد .)2005( .السموك التنظيمي في إدارة المؤسسات التعميمية .عماف :دار



قراقزة ،محمكد ( .)1987نحو إدارة تربوية واعية .بيركت :دار الفكػر المبنػاني.



القطراكم ،رياض .)2012( .سموك المخاطر وعالقتو بالرضا الوظيفي لدى العاممين في برنامج الطوارئ في

المسيرة.

وكالة الغوث الدولية (األونروا) في محافظات غزة .رسالة ماجستير غير منشكرة .قسـ عمـ النفس ،كمية التربية،

جامعة األزىر :غزة.


قنديؿ ،عالء .)2010( .القيادة اإلدارية وادارة االبتكار .عماف :دار الفكر ناشركف كمكزعكف.



كنعاف ،نكاؼ ( .)1995القيادة اإلدارية .ط 5عماف :دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.



ماىر ،احمد .)2002( .السموك التنظيمي ،مدخل بناء الميارات ،ط ،8اإلسكندرية :مصر .الدار الجامعية لمنشر



مبارؾ ،شياب ،2014( .نكفمبر .)11مقابمة خاصة ،مدير عاـ ككالة شياب.



محيسف ،كجدم .)2004( .مدى رضا الموظفين العاممين في مؤسسات وكالة الغوث بقطاع غزة عن أنظمة

كالتكزيع.

التعويضات والحوافز ،رسالة ماجستير ،الجامعة اإلسالمية :غزة

148

قائمةىالمراجع



مخالفي ،أمؿ .)2008( .األنماط القيادية لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية والخاصة في مدينة صنعاء

من وجية نظر المعممين وعالقتيا برضاىم الوظيفي .رسالة ماجستير غير منشكرة .كمية العمكـ التربكية ،جامعة

الشرؽ األكسط لمدراسات العميا :صنعاء.


المدلج ،عبد اهلل .)2003( .قياس مستوى الرضا الوظيفي لدى العاممين الفنيين في الخدمات الطبية لمقوات



المدىكف ،محمد؛ العجرمي ،محمكد . (2011).القيادة .غزة :أكاديمية اإلدارة كالسياسة.



المسممي ،إبراىيـ .)2007( .إدارة المؤسسات الصحفية ،مصر :العربي لمنشر كالتكزيع.



المشابقة ،بساـ .)2010( .اإلعالم المقاوم بين الواقع والطموح .عماف :دار أسامة.



مصطفى ،إبراىيـ؛ النابة ،نجػاة .)1986( .اإلدارة التربويـة ،مفيوميا ،نظرياتيا ،ووسائميا ،دبي :دار القمـ،



معكض ،خميؿ ميخائيػؿ ( .)2000عمـم الـنفس االجتمـاعي ،اإلسكندرية :دار الفكػر العربػي.



مغارم ،تيسير .)2009( .نمط القيادة السائد في مديريات التربية والتعميم بمحافظة غزة وعالقتو بصنع القرار



المغربي ،كامؿ؛ زكيمؼ ،ميدم؛ عالكنة ،عمي؛ فريحات ،حيدر؛ الطراكنة ،مدحت .)1995( .أساسيات في



المنجد في المغة العربية المعاصرة.)2010( .



المكسكعة الحرة ،كيكبيديا .)2014( .تـ استرجاعو في 2014/9/13ـ .عمى الرابط.

المسمحة .رسالة ماجستير .قسـ العمكـ اإلدارية ،اكاديمية نايؼ العربية :السعكدية.

دبي.

التربوي .رسالة ماجستير .قسـ أصكؿ التربية ،جامعة االزىر :غزة
اإلدارة والسموك اإلنساني .عماف :دار الفكر لمنشر كالتكزيع.

https://ar.wikipedia.org/wiki


مي ارزا ،باسـ .)2006( .اإلعالم األمني بين النظرية والتطبيق .مصر :مركز الكتاب كالنشر.



ناصر ،حسف .20109( .ا ألنماط القيادية وعالقتيا باألداء الوظيفي في المنظمات األىمية الفمسطينية ،رسالة



النمر ،سعكد .)1990( .السموك اإلداري .الرياض :مطابع جامعػة الممػؾ سػعكد.



ىشاـ ،عادؿ . (2010).القيادة وعالقتيا بالرضا الوظيفي .عماف .دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع.



الياسيف ،أبك بكر .)2004( .األمن واإلعالم .الرياض :دار طكيؽ.



ياسيف ،خطاب ( .)2004خطاب الصحافة الفمسطينية تحت االنتداب البريطاني-مجمة صامد االقتصادم ،عدد

ماجستير ،قسـ إدارة األعماؿ ،الجامعة اإلسالمية ،غزة

 :15ص .171

149

قائمةىالمراجع

 جامعة الممؾ: الرياض.عمػادة شؤكف المكتبات- التدريب اإلداري بين النظرية والتطبيـق.)1986(  محمد،ياغي



.سعكد
:النشرات

. شبكة األقصى اإلعالمية: غزة. ممفات دائرة الجودة.)2014( .شبكة األقصى اإلعالمية



. شبكة األقصى اإلعالمية: غزة. ممفات دائرة شئون الموظفين.)2014( .شبكة األقصى اإلعالمية



 شبكة األقصى اإلعالمية: غزة.)2014( .ممحق خاص –فضائية األقصى



. إذاعة األقصى اإلعالمية: غزة.)2010( .نشرة تعريفية إلذاعة األقصى



. شبكة األقصى اإلعالمية: غزة.)2012( .نشرة تعريفية لشبكة األقصى اإلعالمية



. فضائية األقصى اإلعالمية: غزة.)2012( .نشرة تعريفية لفضائية األقصى



. مرئية األقصى اإلعالمية: غزة.)2014( .نشرة تعريفية لمرئية األقصى



. ككالة األقصى: غزة.)2014( .نشرة تعريفية لوكالة شياب



:المراجع األجنبية
 Arzi, S. & Farahbod, L. (2014). The Impact of Leadership Style
on Job Satisfaction: A Study of Iranian Hotels, Interdisciplinary
journal of contemporary research in business, VOL 6, NO 3
 Brown, C. & Cons, TO. (1985), the Study of Leadership, The
Interstate Printers and Publishers Inc. New York.
 Certo, S. (2000) modern management diversity, Quality- Ethics
and Global.
 Chin Chen, H. (2004) the relationship between leadership styles
and faculty job satisfaction in Taiwan. A dissertation Doctor, The
University of Utah.
 Chien wen ˓ T.(2009). Leadership style and employee's job
satisfaction in international tourist hotels.
 Dessler, G. ( 1982) Organization and Management, Reston
Publishing Co..

150

قائمةىالمراجع

 Hamidifar, F. (2009) A Study of the Relationship between
Leadership Styles and Employee Job Satisfaction at Islamic
Azad University Branches in Tehran, Iran, Master Thesis, Islamic
Azad University Branches
 Hawkins, L.
512-584

(2002). Principles leadership and organization Climate.

5 (5),

 Holt, D. (1993) management: principles and practices, 3rd ed.
Englewood Cliffs. N. J.
 Hulin, M. ( 1983) Community/ Junior College Quarterly, pp 303317.
 Karanja, G. (2010) Effects of Leadership Style on Job Satisfaction
of teacher: a survey of secondary schools in Dundorizon, Master
Thesis, Kenyatta University.
 Koontz, H. & O'Donnel, C. (1980) Management, 7thed.y. Mc
Graw. Hill.
 Rizi, R. Azadi, A. Farsani, M. (2013) relationship between
leadership styles and faculty job satisfaction among physical
education organizations employees. European journal of sports and
exercise science, 2 (1): 7-11
 Shackleton, V. (1995). Business Leadership, London: British
Library cataloguing in publication data
 Sheikh, A. & Sidow, M. & Guleid, H. (2013) Leadership styles and
job satisfaction: empirical evidence from Mogadishu
universities. European Journal of Management Sciences and
Economics, VO(1), ISS(1)
 Taylor, F.( 1967) Dissertation abstracts International, p28.
 URIS (Aurin), (1953) How to Be A Successful Leader, Mc GrawHill, New York
 URIS, A, (1957), The Efficient Executive, Mc Graw-Hill, New
York.

151

قائمةىالمراجع

 Vaughn, W. & Dunn, (1972) J.D.A., Model for Conducting Job
Satisfaction, Research in on-going Organizations, 3rd ed.
pp 181-186.
 Venron, Stone (2003). Job satisfaction among employee in Radio
& TV News "Electronic Copy. www.Missouri.Edu".
 Winkler L.D.(1982) Dissertation Abstracts International, Carnegi
Foundation for the advancement of Teaching, change
 Wippy, H. (2001). leadership and faculty Job satisfaction at the
university of Guman. Doctoral dissertation the university of
Nobrask-lincoln.

152

املالحق
 قائمة بأسماء المحكمين.
 االستبانة.
 نتائج اختبار صدق االتساق الداخمي لالستبانة.
 نتائج اختبار  tلمتوسطات آراء أفراد العينة عمى فقرات الرضا الوظيفي.

المالحق

ممحق رقم ()1
قائمة بأسماء المحكمين
م

االسم

الدرجة العممية

التخصص

الجامعة/الجية

1

أ .د جواد الدلو

إعالـ

أستاذ

الجامعة اإلسالمية

2

أ .د سمير صافي

إحصاء

أستاذ

الجامعة اإلسالمية

3

أ .د .ماجد الف ار

إدارة

أستاذ

الجامعة اإلسالمية

4

د .رشدي وادي

إدارة

أستاذ مشارؾ

الجامعة اإلسالمية

5

د .سامي أبو الروس

إدارة

أستاذ مشارؾ

الجامعة اإلسالمية

6

د .صالح البردويل

آداب

أستاذ مشارؾ

7

د .نياية التمباني

إدارة

أستاذ مشارؾ

جامعة األزىر

8

د .جالل شبات

إدارة

أستاذ مساعد

جامعة القدس المفتكحة

9

د .سيف عودة

اقتصاد

أستاذ مساعد

الجامعة اإلسالمية

10

د .مروان األغا

إدارة

أستاذ مساعد

جامعة األزىر
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شبكة األقصى اإلعالمية

المالحق

ممحق رقم ()2
استبانة الدراسة (االستقصاء)

األخ الكريم _ األخت الكريمة /العاممين في شبكة األقصى اإلعالمية

حفظيم اهلل

ضمف متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في القيادة كاإلدارة ،يقكـ الباحث بإجراء دراسة
بحثية بعنكاف "األ نماط القيادية السائدة في المؤسسات اإلعالمية وعالقتيا بالرضا الوظيفي" شبكة
األقصى اإلعالمية نموذجاً.
نضع بيف يديؾ استبانة تـ تصميميا ليذا الغرض ،نأمؿ مف حضرتكـ تحرم الدقة كالمكضكعية
كالصدؽ في اإلجابة عف فقراتيا ،مف أجؿ الكصكؿ إلى أفضؿ النتائج التي ستسيـ في تحسيف ظركؼ
العمؿ في المؤسسات اإلعالمية ،عممان بأف المعمكمات الكاردة لف تستخدـ إال لغرض البحث العممي،
كستبقى في عيدة الباحث لممحافظة عمى سريتيا.

شاكريف لكـ حسف تعاكنكـ
مع خالص تقديرنا
الباحث
بياء الديف سعيد المدىكف
أكاديمية اإلدارة كالسياسة لمدراسات العميا
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أكالن_ البيانات الشخصية:
 -1الجنس:

ذكر ( )

)

أنثى (

 -2العمر ...................... :سنة
 -3المؤىل العممي:

ثانوية عامة فأقل ( )

 -4المسمى اإلشرافي الخاص بك:

بكالوريوس ( )

دبموم ( )

دراسات عميا ( )

موظف ( )

رئيس شعبة ( )

رئيس قسم ( )

مدير دائرة ( )

رئيس شعبة ( )

رئيس قسم ( )

مدير دائرة ( )

مدير عام ( )

فني ( )

خدمات ( )

 -5المسمى اإلشرافي لمسؤولك المباشر:
 -6طبيعة العمل:

إعالمي ( )

إداري ( )

 -7سنوات الخدمة في شبكة األقصى ...................... :سنة
 -8الراتب:

مف ) ( 3000-1501

 1500شيكؿ فأقؿ ( )

مف ) ( 4000

 -9فرع الشبكة الذي تعمل بو:
الفضائية ( )

اإلذاعة ( )

مف ) ( 4000-3001

المرئية ( )
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وكالة شياب ( )

أكثر

المالحق

ثانياً_ محاور االستبانة:
"مالحظة ميمة /نرجك أف تككف إجاباتؾ في ضكء األكضاع التي كانت سائدة في المؤسسة قبؿ أف تتعرض
لمقصؼ كالتدمير"

المحور األول_ أنماط القيادة:
ىذه مجمكعة محاكر مف العبارات متعمقة بأنماط القيادة التي يمارسيا مديرؾ المباشر يرجى كضع إشارة
( )في المكاف المناسب أماـ كؿ عبارة.
م

موافق

العبارات

بشدة

.1

يكزع مسؤكلؾ الكاجبات عمى العامميف بطريقة تراعي قدراتيـ.

.2

يشجع مسؤكلؾ المكظفيف عمى اإلبداع كالتجديد .

.3

يش ػ ػػجع مس ػ ػػؤكلؾ المناقش ػ ػػة الجماعي ػ ػػة لتحدي ػ ػػد ط ػ ػػرؽ العم ػ ػػؿ
كأساليبو.

.4

ييتـ مسؤكلؾ بتنمية عالقات طيبة مع المرؤكسيف.

.5

يحرص مسؤكلؾ عمى تحسيف مناخ العمؿ لممرؤكسيف.

.6

يطرح مسؤكلؾ أفكاره عمى العػامميف لمناقشػتيا كال ينفػرد بصػنع

.7

يجمع مسؤكلؾ بيف الحزـ كالعدؿ أثناء إدارتو لمعمؿ.

.8

يحرص مسؤكلؾ عمى تحقيؽ أىداؼ العمؿ مع مراعاة أىػداؼ

.9

يشرؾ مسؤكلؾ العػامميف فػي التخطػيط لمعمػؿ كيشػجعيـ إلبػداء

الق اررات الميمة.

المرؤكسيف كاحتياجاتيـ.
أرائيـ.

 .10يفكض مسؤكلؾ بعض صالحياتو لمرؤكسيو.
 .11ييتـ مسؤكلؾ بتدريب كتنمية قدرات العامميف.
 .12ييتـ مسؤكلؾ بتنسيؽ الجيكد بيف العامميف.
 .13يتقبؿ مسؤكلؾ أم تغير يقترحو العامميف في أسمكب العمؿ.
 .14يتأثر مسؤكلؾ عادة برغبات العامميف.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير

موافق
بشدة

المالحق

م

موافق

العبارات

بشدة

 .15يمنح مسؤكلؾ العامميف استقاللية مفرطة في ممارسة مياميـ.
 .16يتساىؿ مسؤكلؾ في محاسبة العامميف المقصريف في أعماليـ.
 .17يتيرب مسؤكلؾ مف مكاجية مشكالت العمؿ.
 .18يتجنػػب مسػػؤكلؾ التػػدخؿ فػػي حػػؿ الن ازعػػات التػػي تحػػدث بػػيف
العامميف.

 .19يتػػرؾ مسػػؤكلؾ لمعػػامميف حريػػة اختيػػار األعمػػاؿ التػػي يرغبػػكف
بيا.

 .20يفكض مسؤكلؾ معظـ صالحياتو اإلدارية لمعامميف معو.
 .21يتغاض ػػى مسػػػؤكلؾ غالبػ ػان عػػػف ع ػػدـ التػ ػزاـ الع ػػامميف بمكاعي ػػد
لمعمؿ.

 .22يعتبر مسؤكلؾ العامميف غير أكفاء لتحمؿ المسؤكلية.
 .23يفػرض مسػؤكلؾ أكامػره كيعتبػر المناقشػة كتبػادؿ اآلراء مضػيعة
لمكقت.

 .24يتحكـ مسؤكلؾ بالطريقة التي ينفذ بيا العاممكف أعماليـ.
 .25يتردد مسؤكلؾ في إعطاء أم نكع مف الحريات لمعامميف.
 .26ال يراعي مسؤكلؾ قدرات العامميف عند تكزيع الكاجبات عمييـ.
 .27يتخذ مسػؤكلؾ القػ اررات بمفػرده دكف مشػاركة العػامميف كمناقشػة
آرائيـ.

 .28يعتمد مسؤكلؾ أسمكب األمر كالنيي في تعاممو مع المكظفيف.
 .29يعتمد مسؤكلؾ الزيارات المفاجئة لمعامميف لمراقبة العمؿ.
 .30يحرص مسؤكلؾ عمى ربط العامميف بشخصيتو.
 .31ييػػتـ مسػػؤكلؾ باإلنتػػاج عمػػى حسػػاب العالقػػات اإلنسػػانية مػػع
العامميف.
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موافق

محايد

غير
موافق

غير
موافق
بشدة
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المحور الثاني_ الرضا الوظيفي:
ىذه مجمكعة مف العبارات متعمقة بالرضا الكظيفي لدل المكظفيف يرجى كضع إشارة ( )في المكاف
المناسب أماـ كؿ عبارة.
م

موافق

العبارات

بشدة

 .32اخ ػػتالؼ اآلراء المتعمق ػػة بالعم ػػؿ ف ػػي المؤسس ػػة ال يفس ػػد
الكد كالعالقات الشخصية.

 .33تطبؽ المؤسسة مفيكـ العمؿ كفريؽ كاحد.
 .34تنم ػ ػ ػػي المؤسس ػ ػ ػػة العالق ػ ػ ػػات اإلنس ػ ػ ػػانية ب ػ ػ ػػيف الرؤس ػ ػ ػػاء
كالمرؤكسيف.

 .35أتبادؿ االتصاالت كالزيارات كالمجامالت االجتماعية مع
زمالء العمؿ.

 .36يسكد جك مف المكدة كالتعاكف بينؾ كبيف مسؤكلؾ.
 .37يقدر مسؤكلؾ ظركفؾ الشخصية التي تمر بيا.
 .38يكجد تفاىـ كانسجاـ بيني كبيف زمالئي في العمؿ.
 .39يعتمد مسؤكلؾ أسمكب المناقشة كقبكؿ االختالؼ كاألخػذ
بأفضؿ اآلراء.

 .40حياتي المينية تتسـ بالدؼء اإلدارم كالمتعة.
 .41اشعر باالستقرار كالراحة في العمؿ في ىذه المؤسسة.
 .42حجػ ػ ػ ػػـ العمػ ػ ػ ػػؿ المطمػ ػ ػ ػػكب منػ ػ ػ ػػي مقارنػ ػ ػ ػػة باإلمكانيػ ػ ػ ػػات
كالتجييزات المتكفرة تعتبر معقكؿ.

 .43مكاف العمؿ الذم اعمؿ بو مريح كتتكفر فيو التسػييالت
المطمكبة (تيكية -إضاءة -مكتب -كرسي .... -إلخ).

 .44تتػػابع اإلدارة باىتمػػاـ صػػيانة األجي ػزة كالمعػػدات الالزمػػة
لمعمؿ.

 .45عناصػػر األمػػاف كالحمايػػة مػػف األخطػػار المينيػػة متػػكفر
في المؤسسة.

 .46المكاصػػالت سػػيمة كمتػػكفر لكصػػكؿ المكظػػؼ إلػػى مكػػاف
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موافق

محايد

غير
موافق

غير

موافق
بشدة
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عممو.
 .47ت ػػكفر المؤسس ػػة التس ػػييالت المناس ػػبة لمم ػػكظفيف لتحقي ػػؽ

أداء أفض ػ ػ ػ ػػؿ ( .أجي ػ ػ ػ ػ ػزة -بػ ػ ػ ػ ػرامج -أدكات ككسػ ػ ػ ػ ػػائؿ-

...إلخ).
 .48أشعر بالرضا عف شركط كظركؼ كظيفتي.
 .49أشعر بمكانتي بيف زمالئي في العمؿ.
 .50أتفؽ مع سياسات كأساليب العمؿ المتعمقة بكظيفتي.
 .51اإلشػراؼ الجيػػد يسػػاىـ فػػي رفػػع مسػػتكل الرضػػا الػػكظيفي
لدم.

 .52المياـ الكظيفية التي أتكالىا تشعرني بالرضا الكظيفي.
 .53كظيفتي تشبع طمكحي كتشعرني بتحقيؽ الذات.
 .54أش ػػعر بالرض ػػا ع ػػف أدائ ػػي ال ػػكظيفي كم ػػا أق ػػكـ ب ػػو ف ػػي
المؤسسة.

 .55أعتقد أف كظيفتي مصدر مف مصادر سعادتي.
 .56مياـ كظيفتي تتناسب مع مؤىمي العممي.
 .57حصكلي عمى ىذه الكظيفة حقؽ جزءان كبي انر مف أممي.

 .58نظاـ الركاتب المطبؽ في المؤسسة حسػب الفئػات عػادؿ
كمنصؼ.

 .59يتناسب راتبي مع جيدم الذم أقكـ بو في المؤسسة .
 .60تأخ ػ ػػذ المؤسس ػ ػػة الدرج ػ ػػة العممي ػ ػػة بع ػ ػػيف االعتب ػ ػػار ف ػ ػػي
احتساب الراتب.

 .61راتبي يكفي إلشباع حاجاتي خاصة األساسية منيا.
 .62أستمـ راتبي بانتظاـ بداية كؿ شير .
 .63ال أتطمع لعمؿ آخر لما تكفره لي كظيفتي مف استقرار.
 .64أحصؿ عمى ترقيتي في مكعدىا المحدد.
 .65يعتبػر ال ارتػػب الحػالي الػػذم تتقاضػػاه مقارنػة بزمالئػػؾ فػػي
المؤسسة مرضيا لؾ .
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ممحق رقم ()3
نتائج اختبار صدق االتساق الداخمي الستبانة الدراسة ومجاالتيا المختمفة
جدول رقم ()1
معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات المجال األول المتعمق بالنمط الديموقراطي والدرجة الكمية لممجال
معامل ارتباط

مستوى الداللة

رقم

بيرسون

اإلحصائية sig

1

يكزع مسؤكلؾ الكاجبات عمى العامميف بطريقة تراعي قدراتيـ.

0.578

0.000

2

يشجع مسؤكلؾ المكظفيف عمى اإلبداع كالتجديد.

0.761

0.000

3

يشجع مسؤكلؾ المناقشة الجماعية لتحديد طرؽ العمؿ كأساليبو.

0.753

0.000

4

ييتـ مسؤكلؾ بتنمية عالقات طيبة مع المرؤكسيف.

0.673

0.000

5

يحرص مسؤكلؾ عمى تحسيف مناخ العمؿ لممرؤكسيف.

0.691

0.000

6

يطرح مسؤكلؾ أفكاره عمى العامميف لمناقشتيا كال ينفرد بصنع الق اررات الميمة.

0.785

0.000

7

يجمع مسؤكلؾ بيف الحزـ كالعدؿ أثناء إدارتو لمعمؿ.

0.703

0.000

0.692

0.000

9

يشرؾ مسؤكلؾ العامميف في التخطيط لمعمؿ كيشجعيـ إلبداء أرائيـ.

0.732

0.000

10

يفكض مسؤكلؾ بعض صالحياتو لمرؤكسيو.

0.657

0.000

11

ييتـ مسؤكلؾ بتدريب كتنمية قدرات العامميف.

0.710

0.000

12

ييتـ مسؤكلؾ بتنسيؽ الجيكد بيف العامميف.

0.721

0.000

عبارات المجال األول (الخاصة بالنمط الديموقراطي)

الفقرة

يحرص مسؤكلؾ عمى تحقيؽ أىداؼ العمؿ مع مراعاة أىداؼ المرؤكسيف

8

كاحتياجاتيـ.

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α
جدول رقم ()2
معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات المجال الثاني المتعمق بالنمط الترسمي والدرجة الكمية لممجال
معامل ارتباط

مستوى الداللة

بيرسون

اإلحصائية sig

1

يتقبؿ مسؤكلؾ أم تغير يقترحو العامميف في أسمكب العمؿ.

0.466

0.000

2

يتأثر مسؤكلؾ عادة برغبات العامميف.

0.580

0.000

3

يمنح مسؤكلؾ العامميف استقاللية مفرطة في ممارسة مياميـ.

0.737

0.000

4

يتساىؿ مسؤكلؾ في محاسبة العامميف المقصريف في أعماليـ.

0.739

0.000

5

يتيرب مسؤكلؾ مف مكاجية مشكالت العمؿ.

0.756

0.000

6

يتجنب مسؤكلؾ التدخؿ في حؿ النزاعات التي تحدث بيف العامميف.

0.738

0.000

رقم الفقرة

عبارات المجال الثاني (الخاصة بالنمط الترسمي)
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7

يترؾ مسؤكلؾ لمعامميف حرية اختيار اإلعماؿ التي يرغبكف بيا.

0.698

0.000

8

يفكض مسؤكلؾ معظـ صالحياتو اإلدارية لمعامميف معو.

0.769

0.000

9

يتغاضى مسؤكلؾ غالبان عف عدـ التزاـ العامميف بمكاعيد لمعمؿ.

0.727

0.000

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α
جدول رقم ()3
معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات المجال الثالث المتعمق بالنمط األوتوقراطي والدرجة الكمية لممجال
معامل ارتباط

مستوى الداللة

رقم

بيرسون

اإلحصائية sig

22

يعتبر مسؤكلؾ العامميف غير أكفاء لتحمؿ المسؤكلية.

0.752

0.000

23

يفرض مسؤكلؾ أكامره كيعتبر المناقشة كتبادؿ اآلراء مضيعة لمكقت.

0.784

0.000

24

يتحكـ مسؤكلؾ بالطريقة التي ينفذ بيا العاممكف أعماليـ.

0.706

0.000

25

يتردد مسؤكلؾ في إعطاء أم نكع مف الحريات لمعامميف.

0.796

0.000

26

ال يراعي مسؤكلؾ قدرات العامميف عند تكزيع الكاجبات عمييـ.

0.792

0.000

27

يتخذ مسؤكلؾ الق اررات بمفرده دكف مشاركة العامميف كمناقشة آرائيـ.

0.790

0.000

28

يعتمد مسؤكلؾ أسمكب األمر كالنيي في تعاممو مع المكظفيف.

0.762

0.000

29

يعتمد مسؤكلؾ الزيارات المفاجئة لمعامميف لمراقبة العمؿ.

0.538

0.000

30

يحرص مسؤكلؾ عمى ربط العامميف بشخصيتو.

0.623

0.000

31

ييتـ مسؤكلؾ باإلنتاج عمى حساب العالقات اإلنسانية مع العامميف.

0.620

0.000

الفقرة

عبارات المجال الثالث (الخاصة بالنمط األوتوقراطي)

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α
جدول رقم ()4
معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات المجال الرابع المتعمق بالرضا عن اإلشراف ومجموعة العمل والدرجة الكمية لممجال
معامل ارتباط

مستوى الداللة

رقم

بيرسون

اإلحصائية sig

32

اختالؼ اآلراء المتعمقة بالعمؿ في المؤسسة ال يفسد الكد كالعالقات الشخصية.

0.627

0.000

33

تطبؽ المؤسسة مفيكـ العمؿ كفريؽ كاحد.

0.719

0.000

34

تنمي المؤسسة العالقات اإلنسانية بيف الرؤساء كالمرؤكسيف.

0.730

0.000

35

أتبادؿ االتصاالت كالزيارات كالمجامالت االجتماعية مع زمالء العمؿ.

0.680

0.000

36

يسكد جك مف المكدة كالتعاكف بينؾ كبيف مسؤكلؾ.

0.763

0.000

الفقرة

عبارات المجال الرابع (الخاصة بالرضا عن اإلشراف ومجموعة العمل)
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37

يقدر مسؤكلؾ ظركفؾ الشخصية التي تمر بيا.

0.731

0.000

38

يكجد تفاىـ كانسجاـ بيني كبيف زمالئي في العمؿ.

0.679

0.000

39

يعتمد مسؤكلؾ أسمكب المناقشة كقبكؿ االختالؼ كاألخذ بأفضؿ اآلراء.

0.630

0.000

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α
جدول رقم ()5
معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات المجال الخامس المتعمق بالرضا عن ظروف وبيئة العمل والدرجة الكمية لممجال
معامل ارتباط

مستوى الداللة

رقم

بيرسون

اإلحصائية sig

40

حياتي المينية تتسـ بالدؼء اإلدارم كالمتعة.

0.592

0.000

41

اشعر باالستقرار كالراحة في العمؿ في ىذه المؤسسة.

0.622

0.000

42

حجـ العمؿ المطمكب مني مقارنة باإلمكانيات كالتجييزات المتكفرة تعتبر معقكؿ.

0.696

0.000

0.721

0.000

44

تتابع اإلدارة باىتماـ صيانة األجيزة كالمعدات الالزمة لمعمؿ.

0.742

0.000

45

عناصر األماف كالحماية مف األخطار المينية متكفر في المؤسسة.

0.744

0.000

46

المكاصالت سيمة كمتكفر لكصكؿ المكظؼ إلى مكاف عممو.

0.567

0.000

0.709

0.000

الفقرة

43

47

عبارات المجال الخامس (الخاصة بالرضا عن ظروف وبيئة العمل)

مكاف العمؿ الذم اعمؿ بو مريح كتتكفر فيو التسييالت المطمكبة
(تيكية -إضاءة -مكتب -كرسي .... -إلخ).

تكفر المؤسسة التسييالت المناسبة لممكظفيف لتحقيؽ أداء أفضؿ.
( أجيزة -برامج -أدكات ككسائؿ... -إلخ).

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α
جدول رقم ()6
معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات المجال السادس المتعمق بالرضا عن محتوى الوظيفة والدرجة الكمية لممجال
معامل ارتباط

مستوى الداللة

رقم

بيرسون

اإلحصائية sig

48

أشعر بالرضا عف شركط كظركؼ كظيفتي.

0.621

0.000

49

أشعر بمكانتي بيف زمالئي في العمؿ.

0.598

0.000

50

أتفؽ مع سياسات كأساليب العمؿ المتعمقة بكظيفتي.

0.613

0.000

51

اإلشراؼ الجيد يساىـ في رفع مستكل الرضا الكظيفي لدم.

0.603

0.000

52

المياـ الكظيفية التي أتكالىا تشعرني بالرضا الكظيفي.

0.767

0.000

الفقرة

عبارات المجال السادس (الخاصة بالرضا عن محتوى الوظيفة)
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مستوى الداللة

رقم

بيرسون

اإلحصائية sig

53

كظيفتي تشبع طمكحي كتشعرني بتحقيؽ الذات.

0.700

0.000

54

أشعر بالرضا عف أدائي الكظيفي كما أقكـ بو في المؤسسة.

0.732

0.000

55

أعتقد أف كظيفتي مصدر مف مصادر سعادتي.

0.785

0.000

56

مياـ كظيفتي تتناسب مع مؤىمي العممي.

0.663

0.000

57

حصكلي عمى ىذه الكظيفة حقؽ جزءان كبي انر مف أممي.

0.589

0.000

الفقرة

عبارات المجال السادس (الخاصة بالرضا عن محتوى الوظيفة)

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α
جدول رقم ()7
معامالت ارتباط بيرسون بين فقرات المجال السابع المتعمق بالرضا عن الراتب وفرص الترقية والدرجة الكمية لممجال
معامل ارتباط

مستوى الداللة

رقم

بيرسون

اإلحصائية sig

58

نظاـ الركاتب المطبؽ في المؤسسة حسب الفئات عادؿ كمنصؼ.

0.713

0.000

59

يتناسب راتبي مع جيدم الذم أقكـ بو في المؤسسة .

0.752

0.000

60

تأخذ المؤسسة الدرجة العممية بعيف االعتبار في احتساب الراتب.

0.720

0.000

61

راتبي يكفي إلشباع حاجاتي خاصة األساسية منيا.

0.742

0.000

62

أستمـ راتبي بانتظاـ بداية كؿ شير .

0.631

0.000

63

ال أتطمع لعمؿ آخر لما تكفره لي كظيفتي مف استقرار.

0.768

0.000

64

أحصؿ عمى ترقيتي في مكعدىا المحدد.

0.761

0.000

65

يعتبر الراتب الحالي الذم تتقاضاه مقارنة بزمالئؾ في المؤسسة مرضيا لؾ .

0.758

0.000

الفقرة

عبارات المجال السابع (الخاصة بالرضا عن الراتب وفرص الترقية)

مستكل الداللة اإلحصائية حسب عند 0.05 = α
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ممحق رقم ()4
نتائج اختبار  tلمتوسطات آراء أفراد العينة العاممين في فروع شبكة األقصى اإلعالمية المختمفة
عمى فقرات الرضا الوظيفي
جدول ()1
ٍ
بشكل عام عمى
نتيجة اختبار ( )tلعينة واحدة والمتوسط الحسابي آلراء أفراد العينة العاممين في شبكة األقصى اإلعالمية
فقرات الرضا الوظيفي
الرقم
32

عبارات الرضا الوظيفي

المتوسط

اختالؼ اآلراء المتعمقة بالعمؿ في المؤسسة ال يفسد

االنحراف

الوزن النسبي

قيمة

قيمة

المعياري

لممتوسط

t

Sig T

4.02

0.91

80.33%

19.46

0.00

3.98

0.88

79.60%

19.36

0.00

3.91

0.85

78.13%

18.50

0.00

4.02

0.76

80.33%

23.29

0.00

36

يسكد جك مف المكدة كالتعاكف بينؾ كبيف مسؤكلؾ.

4.13

0.82

82.53%

23.79

0.00

37

يقدر مسؤكلؾ ظركفؾ الشخصية التي تمر بيا.

4.15

0.83

82.93%

24.07

0.00

38

يكجد تفاىـ كانسجاـ بيني كبيف زمالئي في العمؿ.

4.17

0.78

83.40%

26.09

0.00

3.81

0.87

76.20%

16.13

0.00

40

حياتي المينية تتسـ بالدؼء اإلدارم كالمتعة.

3.88

0.91

77.53%

16.66

0.00

41

أشعر باالستقرار كالراحة في العمؿ في ىذه المؤسسة.

3.83

0.94

76.53%

15.15

0.00

3.72

0.94

74.40%

13.21

0.00

3.76

1.00

75.20%

13.21

0.00

3.82

0.96

76.33%

14.70

0.00

3.66

1.04

73.20%

11.03

0.00

33
34
35

39

42
43
44
45

الكد كالعالقات الشخصية.
تطبؽ المؤسسة مفيكـ العمؿ كفريؽ كاحد.
تنمي المؤسسة العالقات اإلنسانية بيف الرؤساء
كالمرؤكسيف.
أتبادؿ االتصاالت كالزيارات كالمجامالت االجتماعية مع
زمالء العمؿ.

يعتمد مسؤكلؾ أسمكب المناقشة كقبكؿ االختالؼ كاألخذ
بأفضؿ اآلراء.

حجـ العمؿ المطمكب مني مقارنة باإلمكانيات
كالتجييزات المتكفرة تعتبر معقكؿ.
مكاف العمؿ الذم اعمؿ بو مريح كتتكفر فيو التسييالت
المطمكبة (تيكية -إضاءة -مكتب -كرسي .... -إلخ).
تتابع اإلدارة باىتماـ صيانة األجيزة كالمعدات الالزمة
لمعمؿ.
عناصر األماف كالحماية مف األخطار المينية متكفر في
المؤسسة.
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46

عبارات الرضا الوظيفي

المتوسط

المكاصالت سيمة كمتكفر لكصكؿ المكظؼ إلى مكاف

االنحراف

الوزن النسبي

قيمة

قيمة

المعياري

لممتوسط

t

Sig T

3.59

1.02

71.87%

10.05

0.00

3.82

0.92

76.33%

15.44

0.00

48

أشعر بالرضا عف شركط كظركؼ كظيفتي.

3.83

0.87

76.53%

16.51

0.00

49

أشعر بمكانتي بيف زمالئي في العمؿ.

4.06

0.75

81.27%

24.59

0.00

50

أتفؽ مع سياسات كأساليب العمؿ المتعمقة بكظيفتي.

3.91

0.84

78.20%

18.78

0.00

4.15

0.81

83.07%

24.74

0.00

52

المياـ الكظيفية التي أتكالىا تشعرني بالرضا الكظيفي.

3.94

0.84

78.80%

19.29

0.00

53

كظيفتي تشبع طمكحي كتشعرني بتحقيؽ الذات.

3.74

1.05

74.80%

12.21

0.00

4.01

0.88

80.13%

19.71

0.00

55

أعتقد أف كظيفتي مصدر مف مصادر سعادتي.

3.98

0.96

79.60%

17.61

0.00

56

مياـ كظيفتي تتناسب مع مؤىمي العممي.

3.83

0.99

76.60%

14.54

0.00

57

حصكلي عمى ىذه الكظيفة حقؽ جزءان كبي انر مف أممي.

3.83

1.07

76.53%

13.41

0.00

3.19

1.16

63.73%

2.79

0.01

3.44

1.09

68.73%

6.91

0.00

3.45

1.09

69.00%

7.16

0.00

61

راتبي يكفي إلشباع حاجاتي خاصة األساسية منيا.

3.38

1.12

67.53%

5.81

0.00

62

أستمـ راتبي بانتظاـ بداية كؿ شير .

3.89

1.03

77.80%

14.92

0.00

63

ال أتطمع لعمؿ آخر لما تكفره لي كظيفتي مف استقرار.

3.34

1.20

66.73%

4.88

0.00

64

أحصؿ عمى ترقيتي في مكعدىا المحدد.

3.09

1.31

61.80%

1.19

0.23

3.31

1.19

66.20%

4.52

0.00

47

51

54

58
59
60

65

عممو.
تكفر المؤسسة التسييالت المناسبة لممكظفيف لتحقيؽ
أداء أفضؿ ( .أجيزة -برامج -أدكات ككسائؿ... -إلخ).

اإلشراؼ الجيد يساىـ في رفع مستكل الرضا الكظيفي
لدم.

أشعر بالرضا عف أدائي الكظيفي كما أقكـ بو في
المؤسسة.

نظاـ الركاتب المطبؽ في المؤسسة حسب الفئات عادؿ
كمنصؼ.
يتناسب راتبي مع جيدم الذم أقكـ بو في المؤسسة .
تأخذ المؤسسة الدرجة العممية بعيف االعتبار في
احتساب الراتب.

يعتبر الراتب الحالي الذم تتقاضاه مقارنة بزمالئؾ في
المؤسسة مرضيا لؾ .
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نتيجة اختبار ( )tلعينة واحدة والمتوسط الحسابي آلراء أفراد العينة العاممين في الفضائية عمى فقرات الرضا الوظيفي
الرقم
32

عبارات األ نماط القيادية الثالثة

المتوسط

اختالؼ اآلراء المتعمقة بالعمؿ في المؤسسة ال يفسد

االنحراف

الوزن النسبي

قيمة

قيمة

المعياري

لممتوسط

t

Sig T

3.98

0.92

79.56%

14.33

0.00

3.94

0.80

78.89%

15.78

0.00

3.89

0.83

77.78%

14.34

0.00

3.95

0.74

79.00%

17.18

0.00

36

يسكد جك مف المكدة كالتعاكف بينؾ كبيف مسؤكلؾ.

4.14

0.75

82.78%

20.29

0.00

37

يقدر مسؤكلؾ ظركفؾ الشخصية التي تمر بيا.

4.07

0.80

81.33%

17.84

0.00

38

يكجد تفاىـ كانسجاـ بيني كبيف زمالئي في العمؿ.

4.23

0.71

84.67%

23.31

0.00

3.79

0.86

75.89%

12.44

0.00

40

حياتي المينية تتسـ بالدؼء اإلدارم كالمتعة.

3.88

0.86

77.67%

13.77

0.00

41

أشعر باالستقرار كالراحة في العمؿ في ىذه المؤسسة.

3.82

0.89

76.33%

12.26

0.00

3.65

0.89

73.00%

9.83

0.00

3.78

0.90

75.56%

11.59

0.00

3.85

0.94

77.00%

12.18

0.00

3.69

0.94

73.78%

9.88

0.00

3.58

0.90

71.67%

8.67

0.00

3.88

0.82

77.56%

14.31

0.00

48

أشعر بالرضا عف شركط كظركؼ كظيفتي.

3.83

0.79

76.56%

14.06

0.00

49

أشعر بمكانتي بيف زمالئي في العمؿ.

4.07

0.71

81.33%

20.27

0.00

33
34
35

39

42
43
44
45
46
47

الكد كالعالقات الشخصية.
تطبؽ المؤسسة مفيكـ العمؿ كفريؽ كاحد.
تنمي المؤسسة العالقات اإلنسانية بيف الرؤساء
كالمرؤكسيف.
أتبادؿ االتصاالت كالزيارات كالمجامالت االجتماعية مع
زمالء العمؿ.

يعتمد مسؤكلؾ أسمكب المناقشة كقبكؿ االختالؼ كاألخذ
بأفضؿ اآلراء.

حجـ العمؿ المطمكب مني مقارنة باإلمكانيات
كالتجييزات المتكفرة تعتبر معقكؿ.
مكاف العمؿ الذم اعمؿ بو مريح كتتكفر فيو التسييالت
المطمكبة (تيكية -إضاءة -مكتب -كرسي .... -إلخ).
تتابع اإلدارة باىتماـ صيانة األجيزة كالمعدات الالزمة
لمعمؿ.
عناصر األماف كالحماية مف األخطار المينية متكفر في
المؤسسة.
المكاصالت سيمة كمتكفر لكصكؿ المكظؼ إلى مكاف
عممو.
تكفر المؤسسة التسييالت المناسبة لممكظفيف لتحقيؽ
أداء أفضؿ ( .أجيزة -برامج -أدكات ككسائؿ... -إلخ).
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50

عبارات األ نماط القيادية الثالثة

المتوسط

المعياري

لممتوسط

t

Sig T

3.93

0.76

78.56%

16.33

0.00

4.11

0.77

82.11%

19.37

0.00

52

المياـ الكظيفية التي أتكالىا تشعرني بالرضا الكظيفي.

4.00

0.75

80.00%

17.77

0.00

53

كظيفتي تشبع طمكحي كتشعرني بتحقيؽ الذات.

3.89

0.94

77.78%

12.70

0.00

4.01

0.78

80.11%

17.29

0.00

55

أعتقد أف كظيفتي مصدر مف مصادر سعادتي.

3.99

0.96

79.78%

13.86

0.00

56

مياـ كظيفتي تتناسب مع مؤىمي العممي.

3.85

0.90

77.00%

12.67

0.00

57

حصكلي عمى ىذه الكظيفة حقؽ جزءان كبي انر مف أممي.

3.92

0.99

78.44%

12.45

0.00

3.18

1.06

63.56%

2.25

0.03

3.56

0.94

71.22%

8.00

0.00

3.48

0.97

69.67%

6.71

0.00

61

راتبي يكفي إلشباع حاجاتي خاصة األساسية منيا.

3.53

0.98

70.56%

7.21

0.00

62

أستمـ راتبي بانتظاـ بداية كؿ شير .

3.94

0.86

78.89%

14.68

0.00

63

ال أتطمع لعمؿ آخر لما تكفره لي كظيفتي مف استقرار.

3.55

1.03

71.00%

7.15

0.00

64

أحصؿ عمى ترقيتي في مكعدىا المحدد.

3.29

1.18

65.89%

3.35

0.00

3.48

1.03

69.56%

6.21

0.00

51

54

58
59
60

65

أتفؽ مع سياسات كأساليب العمؿ المتعمقة بكظيفتي.

االنحراف

الوزن النسبي

قيمة

قيمة

اإلشراؼ الجيد يساىـ في رفع مستكل الرضا الكظيفي
لدم.

أشعر بالرضا عف أدائي الكظيفي كما أقكـ بو في
المؤسسة.

نظاـ الركاتب المطبؽ في المؤسسة حسب الفئات عادؿ
كمنصؼ.
يتناسب راتبي مع جيدم الذم أقكـ بو في المؤسسة .
تأخذ المؤسسة الدرجة العممية بعيف االعتبار في
احتساب الراتب.

يعتبر الراتب الحالي الذم تتقاضاه مقارنة بزمالئؾ في
المؤسسة مرضيا لؾ .

جدول ()3
نتيجة اختبار ( )tلعينة واحدة والمتوسط الحسابي آلراء أفراد العينة العاممين في اإلذاعة عمى فقرات الرضا الوظيفي
الرقم
32

عبارات األ نماط القيادية الثالثة

المتوسط

اخػ ػػتالؼ اآلراء المتعمقػ ػػة بالعمػ ػػؿ فػ ػػي المؤسسػ ػػة ال يفسػ ػػد

االنحراف

الوزن النسبي

قيمة

قيمة

المعياري

لممتوسط

t

Sig T

4.11

0.95

82.28%

10.45

0.00

33

تطبؽ المؤسسة مفيكـ العمؿ كفريؽ كاحد.

4.09

1.02

81.77%

9.53

0.00

34

تنم ػ ػ ػػي المؤسس ػ ػ ػػة العالق ػ ػ ػػات اإلنس ػ ػ ػػانية ب ػ ػ ػػيف الرؤس ػ ػ ػػاء

4.04

0.93

80.76%

9.96

0.00

الكد كالعالقات الشخصية.
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الرقم

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

قيمة

قيمة

المعياري

لممتوسط

t

Sig T

كالمرؤكسيف.
35

أتبادؿ االتصاالت كالزيػارات كالمجػامالت االجتماعيػة مػع

4.14

0.81

82.78%

12.47

0.00

36

يسكد جك مف المكدة كالتعاكف بينؾ كبيف مسؤكلؾ.

4.05

0.93

81.01%

10.02

0.00

37

يقدر مسؤكلؾ ظركفؾ الشخصية التي تمر بيا.

4.22

0.89

84.30%

12.18

0.00

38

يكجد تفاىـ كانسجاـ بيني كبيف زمالئي في العمؿ.

4.01

0.95

80.25%

9.43

0.00

3.78

0.96

75.70%

7.29

0.00

40

حياتي المينية تتسـ بالدؼء اإلدارم كالمتعة.

3.92

1.01

78.48%

8.13

0.00

41

أشعر باالستقرار كالراحة في العمؿ في ىذه المؤسسة.

3.95

1.04

78.99%

8.14

0.00

3.85

1.09

76.96%

6.93

0.00

3.70

1.19

73.92%

5.19

0.00

3.73

1.12

74.68%

5.84

0.00

3.62

1.31

72.41%

4.20

0.00

3.52

1.28

70.38%

3.60

0.00

3.76

1.13

75.19%

5.95

0.00

48

أشعر بالرضا عف شركط كظركؼ كظيفتي.

3.87

0.97

77.47%

8.04

0.00

49

أشعر بمكانتي بيف زمالئي في العمؿ.

4.06

0.91

81.27%

10.38

0.00

50

أتفؽ مع سياسات كأساليب العمؿ المتعمقة بكظيفتي.

3.90

1.03

77.97%

7.73

0.00

4.33

0.90

86.58%

13.10

0.00

52

المياـ الكظيفية التي أتكالىا تشعرني بالرضا الكظيفي.

3.89

1.06

77.72%

7.42

0.00

53

كظيفتي تشبع طمكحي كتشعرني بتحقيؽ الذات.

3.58

1.18

71.65%

4.37

0.00

4.05

1.05

81.01%

8.90

0.00

39

42
43
44
45
46
47

51

54

زمالء العمؿ.

يعتمد مسؤكلؾ أسػمكب المناقشػة كقبػكؿ االخػتالؼ كاألخػذ
بأفضؿ اآلراء.

حجػ ػ ػ ػػـ العمػ ػ ػ ػػؿ المطمػ ػ ػ ػػكب منػ ػ ػ ػػي مقارنػ ػ ػ ػػة باإلمكانيػ ػ ػ ػػات
كالتجييزات المتكفرة تعتبر معقكؿ.
مكاف العمؿ الذم اعمػؿ بػو مػريح كتتػكفر فيػو التسػييالت
المطمكبة (تيكية -إضاءة -مكتب -كرسي .... -إلخ).
تت ػػابع اإلدارة باىتم ػػاـ ص ػػيانة األجيػ ػزة كالمع ػػدات الالزم ػػة
لمعمؿ.
عناصر األماف كالحماية مف األخطار المينيػة متػكفر فػي
المؤسسة.
المكاصػػالت سػػيمة كمتػػكفر لكصػػكؿ المكظػػؼ إلػػى مكػػاف
عممو.
ت ػػكفر المؤسس ػػة التس ػػييالت المناس ػػبة لمم ػػكظفيف لتحقي ػػؽ
أداء أفضؿ ( .أجيزة -برامج -أدكات ككسائؿ... -إلخ).

اإلش ػراؼ الجيػػد يسػػاىـ فػػي رفػػع مسػػتكل الرضػػا الػػكظيفي
لدم.

أشػ ػػعر بالرضػ ػػا عػ ػػف أدائػ ػػي الػ ػػكظيفي كمػ ػػا أقػ ػػكـ بػ ػػو فػ ػػي
المؤسسة.

169

المالحق

عبارات األ نماط القيادية الثالثة

الرقم

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

قيمة

قيمة

المعياري

لممتوسط

t

Sig T

55

أعتقد أف كظيفتي مصدر مف مصادر سعادتي.

4.00

1.07

80.00%

8.27

0.00

56

مياـ كظيفتي تتناسب مع مؤىمي العممي.

3.72

1.21

74.43%

5.31

0.00

57

حصكلي عمى ىذه الكظيفة حقؽ جزءان كبي انر مف أممي.

3.78

1.23

75.70%

5.69

0.00

3.34

1.35

66.84%

2.25

0.03

3.41

1.30

68.10%

2.78

0.01

3.46

1.35

69.11%

3.01

0.00

61

راتبي يكفي إلشباع حاجاتي خاصة األساسية منيا.

3.14

1.33

62.78%

0.93

0.35

62

أستمـ راتبي بانتظاـ بداية كؿ شير .

3.75

1.32

74.94%

5.01

0.00

63

ال أتطمع لعمؿ آخر لما تكفره لي كظيفتي مف استقرار.

2.94

1.43

58.73%

-0.39

0.69

64

أحصؿ عمى ترقيتي في مكعدىا المحدد.

2.71

1.53

54.18%

-1.69

0.09

3.14

1.41

62.78%

0.88

0.38

58
59
60

65

نظػاـ الركاتػب المطبػػؽ فػي المؤسسػة حسػػب الفئػات عػػادؿ
كمنصؼ.
يتناسب راتبي مع جيدم الذم أقكـ بو في المؤسسة .
تأخػ ػ ػػذ المؤسسػ ػ ػػة الدرجػ ػ ػػة العمميػ ػ ػػة بعػ ػ ػػيف االعتبػ ػ ػػار فػ ػ ػػي
احتساب الراتب.

يعتبػػر ال ارتػػب الحػػالي الػػذم تتقاضػػاه مقارنػػة بزمالئػػؾ فػػي
المؤسسة مرضيا لؾ .

جدول ()4
نتيجة اختبار ( )tلعينة واحدة والمتوسط الحسابي آلراء أفراد العينة العاممين في المرئية عمى فقرات الرضا الوظيفي
الرقم
32

عبارات األ نماط القيادية الثالثة

المتوسط

اخػ ػػتالؼ اآلراء المتعمقػ ػػة بالعمػ ػػؿ فػ ػػي المؤسسػ ػػة ال يفسػ ػػد

االنحراف

الوزن النسبي

قيمة

قيمة

المعياري

لممتوسط

t

Sig T

3.90

0.91

78.00%

4.41

0.00

4.00

0.92

80.00%

4.87

0.00

4.00

0.65

80.00%

6.89

0.00

4.15

0.75

83.00%

6.90

0.00

36

يسكد جك مف المكدة كالتعاكف بينؾ كبيف مسؤكلؾ.

4.20

1.06

84.00%

5.08

0.00

37

يقدر مسؤكلؾ ظركفؾ الشخصية التي تمر بيا.

4.30

0.98

86.00%

5.94

0.00

38

يكجد تفاىـ كانسجاـ بيني كبيف زمالئي في العمؿ.

4.25

0.72

85.00%

7.80

0.00

39

يعتمد مسؤكلؾ أسػمكب المناقشػة كقبػكؿ االخػتالؼ كاألخػذ

4.10

0.72

82.00%

6.85

0.00

33
34
35

الكد كالعالقات الشخصية.
تطبؽ المؤسسة مفيكـ العمؿ كفريؽ كاحد.
تنم ػ ػ ػػي المؤسس ػ ػ ػػة العالق ػ ػ ػػات اإلنس ػ ػ ػػانية ب ػ ػ ػػيف الرؤس ػ ػ ػػاء
كالمرؤكسيف.
أتبادؿ االتصاالت كالزيػارات كالمجػامالت االجتماعيػة مػع
زمالء العمؿ.
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الرقم

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

قيمة

قيمة

المعياري

لممتوسط

t

Sig T

بأفضؿ اآلراء.
40

حياتي المينية تتسـ بالدؼء اإلدارم كالمتعة.

3.95

0.76

79.00%

5.60

0.00

41

أشعر باالستقرار كالراحة في العمؿ في ىذه المؤسسة.

3.90

0.72

78.00%

5.60

0.00

4.00

0.65

80.00%

6.89

0.00

4.10

0.64

82.00%

7.68

0.00

3.90

0.79

78.00%

5.11

0.00

3.60

0.75

72.00%

3.56

0.00

3.80

0.95

76.00%

3.76

0.00

3.90

0.45

78.00%

9.00

0.00

48

أشعر بالرضا عف شركط كظركؼ كظيفتي.

3.55

1.05

71.00%

2.34

0.03

49

أشعر بمكانتي بيف زمالئي في العمؿ.

4.10

0.31

82.00%

15.98

0.00

50

أتفؽ مع سياسات كأساليب العمؿ المتعمقة بكظيفتي.

3.75

0.85

75.00%

3.94

0.00

4.15

0.81

83.00%

6.33

0.00

52

المياـ الكظيفية التي أتكالىا تشعرني بالرضا الكظيفي.

3.85

0.81

77.00%

4.68

0.00

53

كظيفتي تشبع طمكحي كتشعرني بتحقيؽ الذات.

3.45

1.05

69.00%

1.92

0.07

4.00

1.03

80.00%

4.36

0.00

55

أعتقد أف كظيفتي مصدر مف مصادر سعادتي.

3.90

0.79

78.00%

5.11

0.00

56

مياـ كظيفتي تتناسب مع مؤىمي العممي.

3.75

0.91

75.00%

3.68

0.00

57

حصكلي عمى ىذه الكظيفة حقؽ جزءان كبي انر مف أممي.

3.50

0.83

70.00%

2.70

0.01

2.90

1.12

58.00%

-0.40

0.69

59

يتناسب راتبي مع جيدم الذم أقكـ بو في المؤسسة .

2.70

1.13

54.00%

-1.19

0.25

60

تأخػ ػ ػػذ المؤسسػ ػ ػػة الدرجػ ػ ػػة العمميػ ػ ػػة بعػ ػ ػػيف االعتبػ ػ ػػار فػ ػ ػػي

3.30

1.03

66.00%

1.30

0.21

42
43
44
45
46
47

51

54

58

حجػ ػ ػ ػػـ العمػ ػ ػ ػػؿ المطمػ ػ ػ ػػكب منػ ػ ػ ػػي مقارنػ ػ ػ ػػة باإلمكانيػ ػ ػ ػػات
كالتجييزات المتكفرة تعتبر معقكؿ.
مكاف العمؿ الذم اعمػؿ بػو مػريح كتتػكفر فيػو التسػييالت
المطمكبة (تيكية -إضاءة -مكتب -كرسي .... -إلخ).
تت ػػابع اإلدارة باىتم ػػاـ ص ػػيانة األجيػ ػزة كالمع ػػدات الالزم ػػة
لمعمؿ.
عناصر األماف كالحماية مف األخطار المينيػة متػكفر فػي
المؤسسة.
المكاصػػالت سػػيمة كمتػػكفر لكصػػكؿ المكظػػؼ إلػػى مكػػاف
عممو.
ت ػػكفر المؤسس ػػة التس ػػييالت المناس ػػبة لمم ػػكظفيف لتحقي ػػؽ
أداء أفضؿ ( .أجيزة -برامج -أدكات ككسائؿ... -إلخ).

اإلش ػراؼ الجيػػد يسػػاىـ فػػي رفػػع مسػػتكل الرضػػا الػػكظيفي
لدم.

أشػ ػػعر بالرضػ ػػا عػ ػػف أدائػ ػػي الػ ػػكظيفي كمػ ػػا أقػ ػػكـ بػ ػػو فػ ػػي
المؤسسة.

نظػاـ الركاتػب المطبػػؽ فػي المؤسسػة حسػػب الفئػات عػػادؿ
كمنصؼ.
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الرقم

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

قيمة

قيمة

المعياري

لممتوسط

t

Sig T

احتساب الراتب.
61

راتبي يكفي إلشباع حاجاتي خاصة األساسية منيا.

2.75

1.29

55.00%

-0.86

0.40

62

أستمـ راتبي بانتظاـ بداية كؿ شير .

3.95

1.15

79.00%

3.71

0.00

63

ال أتطمع لعمؿ آخر لما تكفره لي كظيفتي مف استقرار.

3.05

1.10

61.00%

0.20

0.84

64

أحصؿ عمى ترقيتي في مكعدىا المحدد.

2.75

1.16

55.00%

-0.96

0.35

2.85

1.31

57.00%

-0.51

0.61

65

يعتبػػر ال ارتػػب الحػػالي الػػذم تتقاضػػاه مقارنػػة بزمالئػػؾ فػػي
المؤسسة مرضيا لؾ .

جدول ()5
نتيجة اختبار ( )tلعينة واحدة والمتوسط الحسابي آلراء أفراد العينة العاممين في وكالة شياب
عمى فقرات الرضا الوظيفي
االنحراف

الوزن النسبي

قيمة

قيمة

المعياري

لممتوسط

t

Sig T

4.10

0.62

81.90%

8.03

0.00

33

تطبؽ المؤسسة مفيكـ العمؿ كفريؽ كاحد.

3.86

0.91

77.14%

4.32

0.00

34

تنمي المؤسسة العالقات اإلنسانية بيف الرؤساء كالمرؤكسيف.

3.48

0.75

69.52%

2.91

0.01

4.00

0.63

80.00%

7.25

0.00

36

يسكد جك مف المكدة كالتعاكف بينؾ كبيف مسؤكلؾ.

4.24

0.70

84.76%

8.10

0.00

37

يقدر مسؤكلؾ ظركفؾ الشخصية التي تمر بيا.

4.43

0.51

88.57%

12.91

0.00

38

يكجد تفاىـ كانسجاـ بيني كبيف زمالئي في العمؿ.

4.14

0.57

82.86%

9.14

0.00

3.76

0.77

75.24%

4.54

0.00

40

حياتي المينية تتسـ بالدؼء اإلدارم كالمتعة.

3.57

1.08

71.43%

2.43

0.02

41

اشعر باالستقرار كالراحة في العمؿ في ىذه المؤسسة.

3.38

1.12

67.62%

1.56

0.13

3.57

1.03

71.43%

2.55

0.02

3.52

1.21

70.48%

1.99

0.06

الرقم
32

35

39

42
43

المتوسط

عبارات األ نماط القيادية الثالثة
اخ ػ ػػتالؼ اآلراء المتعمق ػ ػػة بالعم ػ ػػؿ ف ػ ػػي المؤسس ػ ػػة ال يفس ػ ػػد ال ػ ػػكد
كالعالقات الشخصية.

أتبػػادؿ االتصػػاالت كالزيػػارات كالمجػػامالت االجتماعيػػة مػػع زمػػالء
العمؿ.

يعتمد مسؤكلؾ أسمكب المناقشػة كقبػكؿ االخػتالؼ كاألخػذ بأفضػؿ
اآلراء.

حجػ ػػـ العم ػ ػػؿ المطم ػ ػػكب منػ ػػي مقارن ػ ػػة باإلمكاني ػ ػػات كالتجييػ ػ ػزات
المتكفرة تعتبر معقكؿ.
مكػ ػػاف العمػ ػػؿ الػ ػػذم اعمػ ػػؿ بػ ػػو م ػ ػريح كتتػ ػػكفر فيػ ػػو التسػ ػػييالت
المطمكبة (تيكية -إضاءة -مكتب -كرسي .... -إلخ).
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االنحراف

الوزن النسبي

قيمة

قيمة

المعياري

لممتوسط

t

Sig T

3.76

0.70

75.24%

4.99

0.00

3.62

0.97

72.38%

2.91

0.01

3.76

1.00

75.24%

3.51

0.00

3.43

1.03

68.57%

1.91

0.07

48

أشعر بالرضا عف شركط كظركؼ كظيفتي.

3.90

0.94

78.10%

4.39

0.00

49

أشعر بمكانتي بيف زمالئي في العمؿ.

4.00

0.77

80.00%

5.92

0.00

50

أتفؽ مع سياسات كأساليب العمؿ المتعمقة بكظيفتي.

3.95

0.67

79.05%

6.52

0.00

51

اإلشراؼ الجيد يساىـ في رفع مستكل الرضا الكظيفي لدم.

3.90

0.70

78.10%

5.92

0.00

52

المياـ الكظيفية التي أتكالىا تشعرني بالرضا الكظيفي.

3.71

0.64

74.29%

5.09

0.00

53

كظيفتي تشبع طمكحي كتشعرني بتحقيؽ الذات.

3.33

1.24

66.67%

1.23

0.23

54

أشعر بالرضا عف أدائي الكظيفي كما أقكـ بو في المؤسسة.

3.86

0.96

77.14%

4.08

0.00

55

أعتقد أف كظيفتي مصدر مف مصادر سعادتي.

3.90

0.77

78.10%

5.40

0.00

56

مياـ كظيفتي تتناسب مع مؤىمي العممي.

4.14

0.85

82.86%

6.14

0.00

57

حصكلي عمى ىذه الكظيفة حقؽ جزءان كبي انر مف أممي.

3.48

1.17

69.52%

1.87

0.08

2.95

1.24

59.05%

-0.18

0.86

3.19

1.21

63.81%

0.72

0.48

3.29

1.10

65.71%

1.19

0.25

61

راتبي يكفي إلشباع حاجاتي خاصة األساسية منيا.

3.57

0.93

71.43%

2.83

0.01

62

أستمـ راتبي بانتظاـ بداية كؿ شير .

3.90

1.04

78.10%

3.97

0.00

63

ال أتطمع لعمؿ آخر لما تكفره لي كظيفتي مف استقرار.

3.29

1.27

65.71%

1.03

0.32

64

أحصؿ عمى ترقيتي في مكعدىا المحدد.

3.10

1.30

61.90%

0.34

0.74

2.95

1.20

59.05%

-0.18

0.86

الرقم
44
45
46
47

58
59
60

65

المتوسط

عبارات األ نماط القيادية الثالثة
تتابع اإلدارة باىتماـ صيانة األجيزة كالمعدات الالزمة لمعمؿ.
عناص ػ ػػر األم ػ ػػاف كالحماي ػ ػػة م ػ ػػف األخط ػ ػػار الميني ػ ػػة مت ػ ػػكفر ف ػ ػػي
المؤسسة.
المكاصالت سيمة كمتكفر لكصكؿ المكظؼ إلى مكاف عممو.
ت ػ ػػكفر المؤسس ػ ػػة التس ػ ػػييالت المناس ػ ػػبة لمم ػ ػػكظفيف لتحقي ػ ػػؽ أداء
أفضؿ ( .أجيزة -برامج -أدكات ككسائؿ... -إلخ).

نظ ػ ػػاـ الركات ػ ػػب المطب ػ ػػؽ ف ػ ػػي المؤسس ػ ػػة حس ػ ػػب الفئ ػ ػػات ع ػ ػػادؿ
كمنصؼ.
يتناسب راتبي مع جيدم الذم أقكـ بو في المؤسسة .
تأخػ ػػذ المؤسسػ ػػة الدرجػ ػػة العمميػ ػػة بعػ ػػيف االعتبػ ػػار فػ ػػي احتسػ ػػاب
الراتب.

يعتبر الراتب الحالي الذم تتقاضػاه مقارنػة بزمالئػؾ فػي المؤسسػة
مرضيا لؾ.
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