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  الملخص:

لد� القائمین �االتصال في  مهنيالرضا الللتعرف على الدراسة هدفت 

المتخصصة �الطفل، تعتبر هذه الدراسة من  المؤسسات اإلذاع�ة اللیب�ة

 اعتمد ال�احثان في الشامل،الدراسات الوصف�ة التي تعتمد على أسلوب المسح 

العاملین االتصال القائمین �المط�قة علىاالستب�ان  أداةهذه الدراسة على 

اعتمد ، FM �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل ممثلة في رادیو سنابل

من  )Accidental Sample( ارضةالعینة الععلى في هذه الدراسة  انال�احث

  .) مفردة40(وعددهم �مدینة بنغاز� القائمین �االتصال 

  أهمها:توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج 

العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة % من القائمین �االتصال 37.5أن .1

 المهني. أدائهمغیر راضین عن �الطفل 

العاملین �اإلذاعات اللیب�ة % من القائمین �االتصال 32.5نس�ة  أن .2

م األكثر تأثیرًا على رضاه لعوامل االجتماع�ةاعتبرون �المتخصصة �الطفل 

 المهني.

بین القائمین (دالة إحصائ�ا) توجد فروق جوهر�ة  �أنه رفض الفرض القائل .3

 �أنهالنوع والحالة االجتماع�ة ونقبل الفرض القائل �االتصال من حیث 

mailto:dr.amatbiga@su.edu.ly
mailto:alagam1977@yahoo.com


  الرضا المهني للقائمین �االتصال في اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل

  " بنغاز� نموذجا�مدینة  fmسنابل " رادیو 
                    

  
 

 

حیث المستو� التعل�مي  توجد فروق جوهر�ة بین القائمین �االتصال من

 .والدخل الشهر� والمستو� التعل�مي وسنوات الخبرة والعمر

فروق جوهر�ة بین القائمین �االتصال من ال توجد رفض الفرض القائل  .4

 راف�ة.غحیث العوامل المؤثرة على الرضا المهني حسب خصائصهم الد�مو 

ال توجد فروق جوهر�ة بین القائمین �االتصال من  �أنه الفرض القائلقبول  .5

توجد فروق جوهر�ة  �أنهالفرض القائل  رفضو  والدخل الشهر� النوع حیث 

حیث المستو� التعل�مي والمستو� التعل�مي  بین القائمین �االتصال من

 .والحالة االجتماع�ةوسنوات الخبرة 

–اإلذاعات المتخصصة –القائم �االتصال –الرضا المهني  المفتاح�ة:الكلمات 

 fmرادیو سنابل -الطفل 

Abstract: 
 
Professional satisfaction of those in communicators with 
Libyan child radio"Radio Sanabel FM as a model in 
Benghazi" 
Abdullah Muhammad Abdullah Atbigah 
Mohammed Abdullah Salem Al-Ajam 
The study aimed to identify the professional satisfaction 
of those in contact with the Libyan radio broadcasts 
specialized in children. This study is considered 
descriptive studies that depend on the method of 
comprehensive survey. FM, the researchers relied in this 
study on the (40) singles who were contacting the city of 
Benghazi. 
The study reached a set of results, the most important of 
which are: 

1. That 37.5% of those in contact with Libyan radio 
stations specialized in children are not satisfied with 
their professional performance. 
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2. That 32.5% of those in contact with workers working 
on Libyan radio stations specialized in children are 
considered to be the social factors that most affect their 
professional satisfaction. 

3. Reject the hypothesis that there are substantial 
differences (statistically significant) between those in 
contact in terms of gender and marital status, and we 
accept the assumption that there are fundamental 
differences between those in contact in terms of 
educational level, monthly income, educational level, 
years of experience and age. 

4. Rejection of the hypothesis that there are no 
fundamental differences between the callers in terms of 
factors affecting occupational satisfaction according to 
their demographic characteristics. 

5. Accepting the assumption that there are no fundamental 
differences between those in contact with regard to type 
and monthly income, and rejecting the assumption that 
there are fundamental differences between those in 
contact in terms of educational level, educational level, 
years of experience, and marital status. 

Key words: professional satisfaction - caller - 
specialized radios - children - Sanabel FM radio 
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  مقدمة:

 �ل في محطات ثالث إطالق تار�خ 1957 عام لیب�ا يف إذاعة أول إنشاء تم

 المملكة إذاعة هنا ” مذ�عیها صوت أعلن الب�ضاء و و�نغاز�  طرابلس من

 تنقل اإل�طالیون  أنشأها إذاعات �عیدة �فترة قبلها و�انت ، ”المتحدة اللیب�ة

 صوت أعلن الثان�ة العالم�ة الحرب قبیل ذلك �ان ، وف�رهم وثقافتهم صوتهم

 لوزارة تا�عة مصلحة صارت ، ”المتحدة اللیب�ة المملكة إذاعة هنا ” مذ�عیها

وفقًا لموقع و ، )1(م1960عام واإلرشاد ألن�اءا وزارة إلى تنتقل أن قبل المواصالت

محطة  150أكثر من  2019في لیب�ا عام جد خر�طة الرادیو في العالم و 

في  AMومحطتین على الموجة الطو�لة  FMعلى الموجة القصیرة ة�إذاع

 التخصص في المختلفة لیب�ا في المسموعة اإلذاعات من الكبیر الكم هذا)2(لیب�ا

 دور یجعل ، الثقافي والتنوع الس�اسي التوجه في والمختلفة ، المقدم والمحتو� 

 عاتقه على �ص�ح �ما ، وتمو�لها الوسیلة نوع �اختالف یختلف �االتصال القائم

  واتجاهاته. لمیوله وفقاً  مناس�اً  هیرا  ما اخت�ار

 الموارد إدارة وتنم�ة اإلدارة، إنجاح في مهواأل األساس وفالقائم �االتصال ه

 وأن مؤسسة، أ� في اإلدارة جانب من األكبر تمامهاال تمثل أن یجب ال�شر�ة

 االجتماع�ة اهتاز یومم الهعم ��ف�ة منظمة، أل� التنظ�مي البناء ىلع نتعرف

 ون ل�فض األشخاص یجعل الذ� �السبب وتتعم� التساؤل، تثیر نقطة ت�قى

  .)3( المؤسسة ذهه في ال�قاء

  مشكلة الدراسة:

�عتبر القائم �االتصال داخل المؤسسة  اإلعالم�ة أحد العناصر الفاعلة في 

نظام العمل، الذ� یدین إلى مجموعة الس�اسات التي یرسمها أصحاب الملك�ة 

أو القائمون علیها، وتتف� مع أهدافهم من إنشاء هذه المؤسسات، و�عتبر التزام 

نة أو منتشر و��سبها من القائم �االتصال بهذه الس�اسات التي قد تكون معل
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خالل عالقات التزامل واالنتماء، �عتبر التزامه بهذه الس�اسات ضرورة الستمرار 

اإلعالم مهنة المتاعب ، ولكون )4(المؤسسة واستقرارها في عالقتها �المجتمع

وتسجیل  واألفالم،حیث صعو�ات ط�اعة الصحف وتصو�ر المسلسالت 

 التكنولوج�ة الحدیثة األجهزةوالتعامل مع  اإلنتاج، وصعو�ة والبرامج  األغاني

ومن ضمنه اإلذاعة ، �ل هذه العوامل تؤثر على الرضا المهني للقائم 

�االتصال �األخص أذا توجهت اإلذاعة إلى فئة عمر�ة صع�ة الط�اع والمیول 

�متا�عة وسائل   تأثرا األكثرالفئة العمر�ة  ألنهمخصوصًا أال وهي فئة األطفال ، 

اإلعالم  ، ونتیجة لخطورة هذه الفئة العمر�ة وأهمیتها جاءت مش�لة الدراسة في 

الرضا المهني ما هي العوامل المؤثرة على على التساؤل التالي :  اإلجا�ة

  ؟للقائمین �االتصال في اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل

   الدراسة:أهم�ة 

ن لد� القائمی مهنيدراسة الرضا ال�ونها تتوجه نحو  في هذه الدراسة تن�ع أهم�ة

المتخصصــة �الطفــل ممــثًال فــي رادیــو  �االتصــال فــي المؤسســات اإلذاع�ــة اللیب�ــة

 لـدیهمللعوامل المؤثرة على الرضـا المهنـي وتتعرض سنابل �مدینة بنغاز� اللیب�ة 

  . في العمل لتحدید المشاكل التي تعترضهم

   الدراسة:أهداف 

  التعرف على:تسعى الدراسة 

�االتصال العاملین �اإلذاعات اللیب�ة  نالمهني للقائمی رضاالدرجة  .1

  .المتخصصة �الطفل عن وظ�فتهم

طب�عة عمل القائمین �االتصال العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة  .2

  .�الطفل
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مد� التحاق للقائمین �االتصال العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة  .3

  .�الطفل بدورات تدر�ب�ة

العوامل المؤثرة على الرضا المهني للقائمین �االتصال العاملین �اإلذاعات  .4

  .اللیب�ة المتخصصة �الطفل

  أهمها:سعت الدراسة لإلجا�ة على مجموعة من التساؤالت  الدراسة:تساؤالت 

راف�ة للقائمین �االتصال العاملین �اإلذاعات اللیب�ة غماهي الخصائص الد�مو  .1

 المتخصصة �الطفل؟

رضا القائمین �االتصال العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة  ةجما در  .2

  �الطفل عن وظ�فتهم؟

ما طب�عة عمل القائمین �االتصال العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة  .3

  �الطفل؟

لقائمین �االتصال العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة االتح�  هل .4

  �الطفل بدورات تدر�ب�ة؟

المؤثرة على الرضا المهني للقائمین �االتصال العاملین هي العوامل  ما .5

  �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل؟

تعرض القائمین �االتصال العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة هل ی .6

  التي �عملون بها؟ اإلذاعة�الطفل لضغو� من خارج 

عاملین لقائمین �االتصال الاتساهم في شعور  أنالتي �م�ن  تما المقترحا .7

 �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل �الرضا المهني؟
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  التال�ة:سعت الدراسة لإلجا�ة على الفروض  فروض الدراسة:

بین القائمین �االتصال من حیث  دالة إحصائ�ًا)(جوهر�ة توجد فروق  .1

 .راف�ةغالرضا المهني حسب خصائصهم الد�مو درجات 

لضغو�  هم�االتصال من حیث تعرضتوجد فروق جوهر�ة بین القائمین ال  .2

 .راف�ةغخصائصهم الد�مو  خارج�ة حسب

ال توجد فروق جوهر�ة بین القائمین �االتصال من حیث العوامل المؤثرة  .3

  .راف�ةغالمهني حسب خصائصهم الد�مو  اعلى الرض

  :الدراسةمصطلحات 

أن الرضا هو الدرجة  Schermerhornیر� شیرمیرهون  المهني:الرضا   .أ

ن مالتي عندها �شعر الفرد �اإلیجاب�ة أو السلب�ة �شأن الجوانب المختلفة 

صال القائم �االت على شعورالعوامل المؤثرة بها ال�احثان د�قص .)5( الوظ�فة

�الرغ�ة في االستمرار �العمل من عدمه نتیجة لعدة عوامل سواء أكانت 

  غیرها.و مؤسس�ة أو اقتصاد�ة أو اجتماع�ة 

هو الشخص الذ� یتولى إدارة العمل�ة االتصال�ة  :القائمین �االتصال  .ب

وتسییرها، وعلى ضوء ما یتمتع �ه من قدرات و�فاءة في األداء یتحدد 

بها ال�احثان الشخص المزاول  د�قص ،)6( برمتهامصیر العمل�ة االتصال�ة 

 اإلدار�ة.�مختلف تخصصاته المهن�ة وال تشمل العناصر  للعمل اإلعالمي

�قصد بها ال�احثان المحطات المسموعة  �الطفل:اإلذاعات المتخصصة   .ت

 (FM)التي تبث برامجها عبر موجات الرادیو سواء عبر الموجة القصیرة 

 األطفال.والتي تهتم �فئة  (AM)الطو�لة ةأو عبر الموج
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  الدراسات السا�قة:

 في �االتصال القائم معوقات): 2019(الواد  وصل�حة عرب بوسنان رق�ة .1

 سةادر " Huda TVالهد� �اإلنجلیز�ة الناطقة اإلسالم�ة الفضائ�ة القناة

  .)7( "میدان�ة

 القناة في �االتصال القائم معوقات على التعرف إلى الدارسة هذه تهدف

 التي العراقیل أهم ومعرفة ، huda tv �اإلنجلیز�ة الناطقة اإلسالم�ة الفضائ�ة

 الدراسة، ب�انات لجمع االستب�ان أداة استخدام تم المهني، أدائه في تع�قه

 قناة في �االتصال القائم في المتمثل الدراسة مجتمع من عینة على �التطبی�

 العاملین و�ل تقنیین أو مصور�ن أو منتجین أو مقدمین سواء huda tv الهد�

 أبرز أن :ومنها هامة نتائج إلى الدراسة خلصت .وظائفهم �اختالف القناة في

 العلمي، المستو�  ضعف یل�ه الماد� الدخل هو للم�حوثین الشخص�ة المعوقات

 المعوقات أما الس�ن، وُ�عد الوقت ضغ� هما النفس�ة الضغوطات أنواع وأبرز

 تعاني �ما والتنظ�م�ة، الرقاب�ة المعوقات هي أكبر �ش�ل تبرز التي المهن�ة

  .واضح �ش�ل الماد�ة اإلم�ان�ات في نقص من القناة

 �المؤسسات العاملین لد� يالوظ�ف ا): الرض2017(الراجحي  ب�ان مناور .2

 .)8( الكو�ت�ة الصحف�ة

 العاملین لد� الوظ�في الرضا مستو�  على التعرف إلى سةاالدر  هذه هدفت

 شرح في التال�ة الستة العناصر تبني خالل من الكو�ت�ة الصحف�ة �المؤسسات

 وهي الكو�ت�ة الصحف�ة المؤسسات في العمل عن الموظفین رضا في الت�این

 مع العالقة عن الرضا والرواتب، الحوافز عن الرضا الترق�ة، فرص عن الرضا

 الرضا العمل، رؤساء مع العالقة عن الرضا العمل، م�ان عن الرضا الزمالء،

  ..الوظ�فة تتضمنها التي المهام عن
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الدراسة  اعتمدت التحلیل�ة وقد الوصف�ة الدراسات الدراسة ضمن هذه تصنف

 في �االتصال القائمین من الدراسة مجتمع االجتماعي، یتكون  المسح منهج على

 و اذ�ور  (208) و�واقع 240 عددهم وال�الغ الكو�ت�ة المؤسسات الصحف�ة

  )إناثًا.  (32

 العلمي والمؤهل العمر لعوامل تأثیر وجود إلى سة لتشیراالدر  نتائج وجاءت

 هناك ل�س بینما الكو�ت�ة، الصحف�ة �المؤسسات للعاملین الوظ�في الرضا على

 .لالعام یؤد�ه الذ� العمل ونوع الشهر�  تباوالر  والخبرة الجنس، لعوامل تأثیر

 العمر من �ل بین إحصائ�ة داللة ذات عالقة وجود إلى ال�حث توصل حیث

 دالة غیر العالقة �انت بینما الوظ�في، �الرضا عالقتهما في العلمي والمؤهل

  .العناصر �ق�ة مع
3. Kerk F.Kee   ، Brett W.Robertson(2017): Social media at work: 

The roles of jobsatisfaction , employment status, and Facebook 
use with co-workers(9). 

الرضا في م�ان العمل في س�اق بوساطة  تهدف الدراسة الى التعرف على

واستنادا إلى  ،الحاسوب، وخاصة مع استخدام وسائل  اإلعالم  االجتماع�ة

) في مختلف الشر�ات والمنظمات 512(وعددهم لمسح عبر اإلنترنت العاملین 

بین الوقت الذ�  ةفي منطقة حضر�ة في جنوب �ال�فورن�ا، اختبرنا العالق

التفاعل مع زمالء العمل، والوضع الوظ�في، والرضا و �قض�ه في الف�سبوك 

الوظ�في  وتظهر النتائج أن رضا الموظف في العمل یرت�� �ش�ل إیجابي مع 

لتفاعل مع زمالء العمل ، �شفت ل�قض�ه على الف�سبوك مقدار الوقت الذ� 

قضوا  أنهمالنتائج عن الفرضیتین الثان�ة والثالثة أن العاملین بدوام جزئي أفادوا �

 أكبر قدر من الوقت في الف�سبوك مع زمالئهم في العمل، وأفاد موظفو العقود

  �أعلى درجة من الرضا الوظ�في في العمل. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216309098
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563216309098
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4. Brock Ternes, Laveda J. Peterlin & Scott Reinardy(2017):  
Newsroom Workers’ Job Satisfaction Contingent on Position and 
Adaptation to Digital Disruption(10). 

 ت، هدف1181لعدد دراسة استقصائ�ة للصحفیین في الوال�ات المتحدة  شملت

خالل عصر لد� العاملین في غرف األخ�ار الرضا الوظ�في  إلى دراسة

تقارن هذه الدراسة الرضا الوظ�في بین أر�ع مهن أول�ة في  الرقمي،االنقطاع 

�ظهر  :ومنها هامة نتائج إلى الدراسة خلصت ،غرفة األخ�ار الصحف�ة

العاملون في الم�اتب انخفاض مستو�ات الرضا الوظ�في عن العمال غیر 

العاملین، في حین أن الصحفیین الر�اضیین یبلغون مستو�ات أعلى من الرضا 

  الر�اضیین.عن العمال غیر الوظ�في 

5. Yi Liu, Hao Xiaoming, Nainan Wen(2017): Professional impact 
and job satisfaction among Chinese journalists(11). 

 صین�ة،صحف  5صحف�ا من  343من خالل دراسة استقصائ�ة شملت 

تستكشف هذه الدراسة الصلة بین الرضا الوظ�في للصحفیین وتأثیره على العمل 

الصحفیون قد ال ��ون : ومنها هامة نتائج إلى الدراسة خلصت ،في الصین

الصینیون سعداء �النظام الصحفي الحالي في الصین؛ ومع ذلك، فإن هذا ال 

في نظام الصحافة الخاضع ، یجعلهم �شعرون �الضرورة �عدم الرضا عن عملهم

للرقا�ة، �میل الصحفیون الذین یجدون أن النظام أكثر قبوال إلى رؤ�ة الفوائد 

 .ببیئة عملهم الشخص�ة التي یوفرها عملهم والشعور �الرضا
6. Mohamad Syarif Bin Saufi(2016) Job Satisfaction Among Staffs 

Of Three Radio Stations In Kuala Lumpur (12). 

 محطات ثالث موظفي لد� الوظ�في الرضا تحدید هو الدراسة هذه من الغرض

 في الموظفین لد� الوظ�في الرضا تأثر الدراسة، هذه �وااللمبور وفي في إذاع�ة

 والم�افأة، ،واالعتراف والترق�ة، العمل، بیئة هي عوامل، �عدة البث مجال

 محطات ثالثة من مشارك 200 من عینة نتائج الدراسة هذه قدمت. والراتب

 IM4U FMو  Ultra 101.3 Fm   من تتكون  والتي �وااللمبور، في إذاع�ة

http://www.tandfonline.com/author/Ternes%2C+Brock
http://www.tandfonline.com/author/Peterlin%2C+Laveda+J
http://www.tandfonline.com/author/Reinardy%2C+Scott
http://journals.sagepub.com/author/Liu%2C+Yi
http://journals.sagepub.com/author/Xiaoming%2C+Hao
http://journals.sagepub.com/author/Wen%2C+Nainan
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 سو�  استرجاع یتم لم ولكن مستفیدا، 250 على االستب�ان ووزع KL Fmو

 هذه دعم في عاملین من الم�ونة هرتز�رج نظر�ة ساعدت �املة، مجموعة 200

 عالقة المستقلة المتغیرات جم�ع نتائج وأظهرت. الوظ�في الرضا نحو الدراسة

 = r عند والترق�ة ،r = 0.959 عند االعتراف. (�بیرة المتغیرات و�انت قو�ة

 والم�افأة ،r=  0.919 عند العمل و�یئة ،r=  0.946 عند والمرتب ،0.956

  ). r = 0.878 عند

أثر تطبی� نظام العمل المرن على الرضا الوظ�في  ):2016(هند ل�صیر  .7

"دراسة حالة القطاع  تكنولوج�ات اإلعالم واالتصاللألفراد العاملین �قطاع 

  .)13(بوال�ة جیجل"

هدفت الدراسة الحال�ة إلى اخت�ار أثر تطبی� نظام العمل المرن على الرضا 

س ، حیث تم ق�اتكنولوج�ات اإلعالم واالتصالالوظ�في لألفراد العاملین �قطاع 

تطبی� نظام العمل المرن من خالل خمسة مؤشرات؛ خ�ارات العمل المرنة، 

فة. ونوع العمل أو الوظ�قوانین وس�اسات المؤسسة، دعم العاملین، دعم اإلدارة 

والمقسم إلى  Peter Warr �ما تم ق�اس مستو� الرضا الوظ�في حسب مق�اس

 استهدفت الدراسة ،مؤشر�ن؛ الرضا الوظ�في الخارجي والرضا الوظ�في الداخلي

الحال�ة قطاع تكنولوج�ات  اإلعالم  واالتصال بوال�ة جیجل ��ل األفراد 

ة توصلت الدراسة إلى أن مجتمع الدراس ردا،ف 292العاملین �ه وال�الغ عددهم 

�ا متقبل لف�رة تطبی� نظام العمل المرن، �ما أنه یوجد أثر ایجابي دال إحصائ

ا لتطبی� هذا النظام على الرضا الوظ�في بنوع�ه الخارجي والداخلي، و�رجع هذ

م ، دعالتأثیر للمؤشرات التال�ة؛ خ�ارات العمل المرنة، قوانین وس�اسات المؤسسة

في حین أن مؤشر دعم اإلدارة غیر دال  ،العاملین ونوع العمل أو الوظ�فة

  إحصائ�ا.
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8. Muhammad Falah Qudah&Mnawer Bayan Al-Rajihi&Zuhair 

Yassin Al-Tahat (2013): Job Satisfaction of Employees of Jordan 

and Television Field Study (14). 

 ،الرضا الوظ�في للعاملین في التلفز�ون األردني للتعرف علىتسعى هذه الدراسة 

مسح على عینة من موظفي المؤسسة الولتحقی� هذا الهدف تم استخدام منهج 

شملهم االستطالع، الذ� تم اخت�اره �استخدام عینة  287الذین یبلغ عددهم 

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، �ما في ذلك الرضا عن نوع  ،عرض�ة

یؤد�ه الموظف �ان في الدرجة األولى من األهم�ة و�متوس�  العمل الذ�

، بینما جاء الرضا عن الجوانب المال�ة والحوافز المال�ة (الم�افآت) في 2.66

�ان واضحا  ،1.96و  1.98أمر آخر من أهم�ة مع المتوسطات منخفضة 

 أ�ضا من نتائج الدراسة أن هناك فروق ذات داللة إحصائ�ة تعز� إلى العمر،

والخبرة، والمؤهالت األكاد�م�ة واإلدارة والراتب الشهر� والرضا الوظ�في، وعدم 

وجود عالقة ذات داللة إحصائ�ة تعز� لتأثیر االرت�اح بین الجنسین وظ�فة ، 

بینت النتائج عدم وجود عالقة بین المؤهالت األكاد�م�ة والرضا عن فرص 

  .الترق�ة

  أوجه االستفادة من الدراسات السا�قة:

 من الدراسات السا�قة في: اناستفاد ال�احث

  الحال�ة.استمارة االستب�ان لتتماشى مع طب�عة ونوع الدراسة  إعداد  .أ

 للعاملین �مختلف مهنيالتعرف على العوامل المؤثرة على الرضا ال  .ب

 اإلعالم�ة.المؤسسات 

وجه التشا�ه واالختالف من خالل مقارنة نتائج الدراسات السا�قة مع أمعرفة   .ج

 الحال�ة.دراسة ال
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  :ومنهجها الدراسة نوع

الدراسات الوصف�ة التي تعتمد على أسلوب المسح تعتبر هده الدراسة من 

 قابل�ة األكثر األسلوبفي �ونها تمثل  الشامل للعاملین بدًال من العینة

ومواقفه  �اإلنسانلالستخدام لدراسة �عض المش�الت والظواهر التي تتصل 

  .)15( �اإلعالم ووسائلهوآرائه ووجهات نظره في عالقته 

  :الدراسة ومجاالت حدود

  بنغاز� مدینة و�قصد �ه م�ان إجراء الدراسة وهي  الم�اني: المجال  .أ

الى  25/7/2016من  و�قصد �ه فترة إجراء الدراسة وهي الزماني: المجال  .ب

  .م 30/7/2016

ن القائمیفي و�قصد �ه الفئة المستهدفة من الدراسة ممثلة  ال�شر�: المجال  .ج

 )40العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل وعددهم (�االتصال 

 مفردة.

 :وعینتھا الدراسة مجتمع

 ) Accidental Sample( ارضةفي هذه الدراسة العینة الع انعتمد ال�احثأ 

هي العینة المتاحة ، �معنى أن یجر� ال�احث دراسته على األشخاص الذین 

العاملین من القائمین �االتصال ،وهم )16(�صادفهم ، او الذین تتاح مقابلتهم

�مدینة   �FMاإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل ممثًال في رادیو سنابل 

 ة �األطفالمتخصص ةلیب� إذاعة أولحیث �عتبر ) مفردة ، 40بنغاز� وعددهم(

منذ  بدأت واألعداد التأس�ستت�ع وزارة  اإلعالم  اللیب�ة ، فترة  ح�وم�ةإذاعة ، 

م ، یبث على الموجة 24/12/2011م ، وتم افتتاحها رسم�ا في 1/4/2011

92.90fm  ،  و�قع �مسرح السنابل �منطقة الماجور� �شارع الشهداء (الزاو�ة

نشر الثقافة �المجتمع اللیبي والمحافظة على  ىإلسا�قًا) �مدینة بنغاز� ،یهدف 
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روف ظل ظقي  هالهدف من، و العادات والتقالید ، والتعامل مع اللهجة المحل�ة 

  .وتنم�ة مواهبهم هموتعل�م ه لألطفالترف�لیب�ا عامة و�نغاز� خاصة ال

 10:30ص�اح السنابل "برنامج یومي ما عدا الجمعة من الساعة  :البرامجأهم 

دقائ� من الساعة  5برنامج یومي مدته  أخالقنا " "، برنامجص�احا 12:00إلى 

من  " یوم�امسموعة "شموس صغیرة  "، تمثل�هص�احا 12:00إلى  11:55

 األغانيالى مجموعة من  �اإلضافةظهرًا "،  12:15إلى  12:00 الساعة

إلى  �5:00ما توجد برامج م�اشرة یوم�ة من الساعة  �الطفل،صصة المتخ

 ل�ًال، 9:00إلى  7:30الى مساحة م�اشرة من الساعة  �اإلضافة مساًء، 6:00

  .)17( یوم�اً ساعة  24ثم تعاد البرامج و�ستمر البث لمدة 

وزعت على  االستب�ان أداةاعتمد ال�احثان في هذه الدراسة على  :الدراسةأدوات 

العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة من القائمین �االتصال  ) مفردة40(

  .FM �الطفل ممثلة في رادیو سنابل

  :توالث�ااخت�ار الصدق 

 في متخصصین مح�مین) 5( ىلععد عرضها � االست�انة صدق من التأكد تم

 ث�ات اأم ،)*( االستب�اناستمارة  ص�اغة تماإلعالم على ضوء مالحظاتهم 

 �رو ن�اخ ألفا الداخلي االتساق �استخدام معامل االتأكد منه االست�انة فتم

Cronbach  عن طر�� برنامجSPSS.V17  0.886حیث ظهر �معدل.  

  اإلحصائي:التحلیل 

�استخدام برنامج  اآللي �الحاسب الفروض صحة واخت�ار الب�انات یللتح تم

  :�اآلتيSPSS. V17 االجتماع�ة للعلوم اإلحصائ�ة الحزمة

 .Cronbach )(ألفاكرون�اخ معامل حساب .1

 .) المع�ار�  واالنحراف الحسابي، الوس� (الوصف�ة اإلحصاءات حساب .2

 ANOVA).(االتجاه  أحاد� الت�این یللتح اخت�ار .3
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 .والنس�ة المئو�ة التكرار حیث من العینة مفردات توز�ع .4

  

  :نظر�ة الدراسة

أتت Gatekeeping Theoryهذه الدراسة على نظر�ة حارس البوا�ة اعتمدت

ف�رة هذه النظر�ة من عمل الحارس الذ� �قف على البوا�ة، فیدخل من �شاء، 

 وفي الغالب تتح�م االعت�ارات الشخص�ة في قرار هذا الحارس و�منع من �شاء،

دیث ـالح دامها فيـر�ة من حیث استخـالنظ و إدخال من یر�د ورد من ال یر�د،

م وسائل اإلعالاملین في ـاص العـمن أن األشخ وسائل اإلعالم تنطل� ـرتأثیعن 

  .)18( إعالم�ةف�ما �صل إلى الناس من مواد  یتحـ�مون 

 النظر�  اإلطار في بدیه�اً  أمًرا واعت�ارها�ة احارس البو  نظر�ة �ساطة ورغم

 اعمق أكثر أ�عاًدا واكتسابها النظر�ة تعمی� إلى سعت تغیرات ثمة فإنه الحالي،

 النظر�ة الجهود )LYNDA LEE KAID )2004 �اید لي لیندا تعرض حیث وداللة؛

 قدو  الحدیثة، االتصال�ة البیئة في العامة �الس�اقات ور�طها النظر�ة هذه لتطو�ر

 عوامل ألر�عة تفاعلي نتاج هي القائم �االتصال عمل�ة أن إلى ال�احثة توصلت

  .)19(:هي رئ�س�ة،

  �االتصال. للقائم الشخصي واالتجاه الحس – 1

 وعالقة �االتصال القائم ألداء تقی�مهـا في اإلعالم�ة المؤسسة معـاییر – 2

  بهـا. �االتصال القائم

 اإلعالم�ة معالجتها في وتتدخل المؤسسة على تمارس التي الضغو� – 3

  للقضا�ا.

  .لتقن�ات الحدیثة التي تسهل نقل المعلومات وجههاا – 4
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تم توظیف نظر�ة حارس البوا�ة �اعت�ارها إطارًا نظر�ًا للتعرف على العوامل 

وذلك ألن القائم �االتصال یتعرض لضغو� عدیدة  المهني، رضاالمؤثرة على ال

عدد من المتغیرات  اخت�اروتم�ن النظر�ة من  المهني، رضاهتؤثر على مستو� 

تؤثر في العالقة بین  الد�موغراف�ة، التيالوس�طة �اإلضافة إلى المتغیرات 

  .�االتصال مللقائ المهنيالرضا  ىالمؤثرة عل عواملالمهني وال رضاال

  المیدان�ة:راسة نتائج الد

 اللیب�ة اإلذاع�ةفي المؤسسات راف�ة للقائمین �االتصال غالخصائص الد�مو  أوًال:

  المتخصصة �الطفل

�االتصال العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل  نتوز�ع القائمی) 1(الجدول رقم 

  حسب النوع

  النوع
 % العدد

  ذ�ور
27  67.5 

  إناث
13  32.5 

  100  40  اإلجمالي 

ت العامالمن القائمین �االتصال  اإلناثنس�ة أن تدل ب�انات الجدول الساب� 

ف�ما بلغت نس�ة الذ�ور  %)،32.5(�اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل 

ن نس�ة أ): 2011( ر�اض محمد �اظمتتف� نتائج هذه الدراسة مع  %)،67.5(

بلغت نس�ة  إذ% �45,45فارق قدره  اإلناثعلى من نس�ة أ الذ�ور 

  .)20(72,72الذ�ور
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�الطفل  �االتصال العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة نتوز�ع القائمی )2جدول رقم (

  حسب الحالة االجتماع�ة

  الحالة االجتماع�ة
 % العدد

 52.5  21 متزوج

 47.5 19 غیر متزوج

  100  40  اإلجمالي 

غیر المتزوجین من القائمین �االتصال أن نس�ة تدل ب�انات الجدول الساب� 

 جاءتف�ما  %)،47.5(بلغت العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل 

  ).%52.5نس�ة المتزوجین من القائمین �االتصال (

�الطفل  �االتصال العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصةتوز�ع القائمین  )3جدول رقم (

  حسب العمر

  العمر
 % العدد

 47.5 19  سنة 40إلى أقل من  30من 

 17.5 7  فاكتر 40من 

 35 14 30اقل من 

  100  40  اإلجمالي 

التصال من القائمین �ااألكثر عمًال العمر�ة  ةلفئأن اتدل ب�انات الجدول الساب� 

 سنة40اقل من  - 30من هي: العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل 

وأخیرًا  %)،17.5( سنة فأكثر 40الفئة العمر�ة ف�ما بلغت نس�ة %)،47.5(

  %).35( سنة 30من  األقلجاءت الفئة العمر�ة
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�االتصال العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل توز�ع القائمین  )4جدول رقم (

  حسب المستو� التعل�مي

  المستو� التعل�مي
 % العدد

 70 28  جامعي أو أعلى

 30  12  أقل من جامعي

  100  40  اإلجمالي 

العاملین القائمین �االتصال  ) من%70(أن تدل ب�انات الجدول الساب� 

ف�ما  أعلى،جامعي أو مؤهل  ن �الطفل �حملو �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة 

تتف� نتائج هذه الدراسة مع �فاح عبد  %)،30( أقل من جامعيبلغت نس�ة 

 اإلخ�ار�ةن غالب�ة المتخصصین �النشرات في أ): 2008الكر�م محمد (

 حاصلینوالبرامج الس�اس�ة في مر�ز� قناة السومر�ة الفضائ�ة ب�غداد و�یروت 

  .)21( المر�ز�ن�ال على شهادة ال��الور�وس في 

�االتصال العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل توز�ع القائمین  )5جدول رقم (

  حسب سنوات الخبرة

  الخبرةسنوات 
 % العدد

 47.5 19  سنوات 5أقل من 

 27.5 11  سنة 15سنوات إلى أقل من  5من 

 15 6  سنة 25سنة إلى أقل من  15من 

 10 4 سنة فأكثر 25من 

  100  40  اإلجمالي 

العاملین لقائمین �االتصال من ا )%47.5(أن تدل ب�انات الجدول الساب� 

 یلیها من ،سنوات5أقل من لدیهم خبرة �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل

 و�لیها من %)،27.5( سنة 15سنوات إلى أقل من  �5حملون خبرة من
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أخیرًا جاءت سنوات  %)،15( سنة 25سنة إلى أقل من  �15حملون خبرة من 

حمید نور� تتف� نتائج هذه الدراسة مع %)، 10( فأكثرسنة  25 الخبرة من

) 5-1من ( برةكثر العاملین لهم خأظهرت النتائج أن أ): 2012( مطلب

  .)22( )44.7%) و�نس�ة قدرها (63سنوات، إذ بلغ عددهم (

  �االتصال بدورات تدر�ب�ةالقائمین مد� التحاق  )6جدول رقم (

  االلتحاق بدورات تدر�ب�ة
 % العدد

 77.5  31  ال

 22.5  09  نعم 

  100  40  اإلجمالي 

ت العاملین �اإلذاعا�االتصال  من القائمین% 77.5ن أ إلىتدل ب�انات الجدول الساب� 

، العملیلتحقوا بدورات تدر�ب�ة في مجال  �الطفل لماللیب�ة المتخصصة 

   العمل.التحقوا بدورات تدر�ب�ة في مجال % من القائمین �االتصال 22.5وأن

  �االتصال حسب طب�عة عملهم القائمین توز�ع  )7جدول رقم (

 % العدد طب�عة العمل

 25  10  مراسل

 20 08 مقدم برامج

 12.5 05 أخ�ارقار�  نشرة 

 12.5 05 مخرج

 10 04 معد برامج

 7.5 03 محرر 

 7.5 03 مهندس صوت

 5 02 رئ�س تحر�ر

 100 40 المجموع
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العاملین % من القائمین �االتصال 25ن أ إلىتدل ب�انات الجدول الساب� 

% �عملون 20أنو  مراسلین،�اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل طب�عة عملهم 

طب�عة عملهم قارئو نشرات % من القائمین �االتصال 12.5أنو  برامج،�مقدمي 

الذین % من القائمین �االتصال 10أنو  مخرجین، % �عملون 12.5أنو  إخ�ار�ة،

بین القائمین �االتصال حین تساوت النس�ة  برامج، فيطب�عة عملهم معدو 

في حین جاءت  %،7.5ومهندسي الصوت حیت بلغت �عملون �محرر�نالذین 

  %.  5بلغت بنس�ة نس�ة رؤساء التحر�ر اخیرًا 

�االتصال العاملین �اإلذاعات اللیب�ة للقائمین  مهنيثان�ًا: الرضا ال

  المتخصصة �الطفل

  درجة رضاهم عن وظ�فتهم بحس�االتصال القائمین توز�ع  )8جدول رقم (

  %  التكرار  المهني الرضادرجة 

 37.5  15  غیر راضي

 27.5  11  قلیلة

 20  08  متوسطة

 15  06  �بیرة

  100  40  اإلجمالي

 

العاملین % من القائمین �االتصال 37.5ن على أتدل ب�انات الجدول الساب� 

ن أ المهني ، و أدائهمغیر راضین عن �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل 

العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل % من القائمین �االتصال 27.5

العاملین �اإلذاعات % من القائمین �االتصال 20ن أ و بدرجة قلیلة ، راضین 

% من القائمین 15ن أ و ، بدرجة متوسطةاللیب�ة المتخصصة �الطفل راضیین 

راضیین بدرجة �بیرة ین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل العامل�االتصال 

% من 47ن أفي ): 2018( أطب�قةعبدهللا محمد تتف� نتائج هذه الدراسة مع ،
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 أدائهمالقائمین �االتصال في المؤسسات  اإلعالم�ة اللیب�ة غیر راضین عن 

 ):في أن2018( معاذ الغانمتختلف نتائج هذه الدراسة مع في حین ،)23(المهني

 �انت فلسطین دولة في الر�اضیین لد� الصحفیین الوظ�في الرضا درجة

 An Ofili, Ea Tobin, Maتتف� نتائج هذه الدراسة مع ، و)24(مرتفعة

Ilombu, Eo Igbinosun, I Iniomor (2014) ) 60.6:في حین یر�٪ (

تتف� نتائج هذه الدراسة ، و )25(من الصحفیین بنیجیر�ا عدم رضاهم عن وظائفهم

 �عدمالصحاف�ات الكو�ت�ات �شعرن  أنفي ): 2014الم��مي( أحمد منالمع 

 Oladipo , Uchennaتختلف نتائج هذه الدراسة مع و ، )26(الوظ�في األمان

C. Onuoha Samuel,  (2014):غالب�ة العاملین في وسائل اإلعالم 

تختلف نتائج و ،)27()51.3٪(بنس�ة عن وظائفهم  ون نیجیر�ا راض في عةو طبمال

 رضا أن إلى):2013( الغر�ر�  مصطاف عبدالرزاق عادلهذه الدراسة مع 

 رضا الم�حوثین جاء حیث للوسیلة اإلخ�ار�ة التغط�ة عنقائمین �االتصال ال

  . )28(التغط�ة لهذه النسبي رضاهم عن منهم 50  %عبر إذ نسبي �ش�ل

  مهنيال �االتصال حسب ترتیب العوامل المؤثرة على رضاهمالقائمین توز�ع  )9جدول رقم (

 % العدد مهنيالعوامل المؤثرة على الرضا ال

 32.5 13 العوامل االجتماع�ة

 20 8 العوامل النفس�ة

 17.5 7 العوامل المؤسس�ة

 12.5 5 العوامل القانون�ة

 10 4 العوامل االقتصاد�ة

 7.5 3 العوامل الس�اس�ة

 100 40 المجموع

% من القائمین �االتصال 32.5نس�ة  أن إلىتدل ب�انات الجدول الساب� 

،  للعوامل االجتماع�ةیتعرضون العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل 
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% من 17.5 نس�ة أن، و ضغو� نفس�ة لل یتعرضون  هم% من20نس�ةأنو 

 هم% من12.5 و ان نس�ة لضغو� المؤسس�ة ، لالقائمین �االتصال یتعرضون

% من القائمین �االتصال 10 نس�ة أن، و  للضغو� القانون�ة یتعرضون 

للضغو�  یتعرضون  هم% من7.5 نس�ةأن، و  للضغو� االقتصاد�ة یتعرضون 

أن في :ScottReinardy (2009) تتف� نتائج هذه الدراسة مع، الس�اس�ة

 التنظ�م�ة العوامل الیوم�ة تشمل: الوظ�في للعاملین في الصحف الرضا عوامل

  .)29(و العوامل االجتماع�ة

�عملون  ياإلذاعة التمد� تعرض القائمین �االتصال لضغو� من خارج  )10جدول رقم (

  بها

  %  التكرار  التعرض لضغو� خارج�ة 

  77.5  31  نادراً 

  15  06  أح�انًا 

  7.5  03  دائماً 

  100  40  اإلجمالي 

% من القائمین �االتصال 77.5نس�ة  أنتدل ب�انات الجدول الساب� الى 

لضغو� من یتعرضون نادرًا العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل 

% من القائمین �االتصال 15 وأن نس�ة ،بها�عملون  اإلذاعة التيخارج 

% 7.5 وأن نس�ة ،بها�عملون  اإلذاعة التيأح�انًا لضغو� من خارج  یتعرضون 

�عملون  اإلذاعة التيدائمًا لضغو� من خارج  عرضون من القائمین �االتصال یت

  بها.
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�ة للیبا �اإلذاعاتثالثًا: مق�اس الرضا المهني للقائمین �االتصال العاملین 

  لالمتخصصة �الطف

 ات�اإلذاعن للقائمین �االتصال العاملی العوامل المؤثرة على الرضا المهني )11جدول رقم (

  اللیب�ة المتخصصة �الطفل

 ت

  درجة الموافقة                        

  

 الفقرة 

 غیر مواف� أواف�
  ال رأ� لي

 النس�ة العدد النس�ة العدد النس�ة العدد

 22.5 9 20 8 57.5 24 املهين للعاملني هناك مقاييس لتقييم األداء .1

 7.5 3 20 8 72.5 29 ا�تمع يف اهلامة القضا� طرح حنو مبسؤولية أشعر .2

 5 2 25 30 20 8 هناك حوافز تقدم يل  .3

 25 10 10 4 65 26 . لألطفالذات فائدة  أقدمهااملعلومات اليت  .4

 2.5 2 67.5 5 30 23 أشعر أن العمل الذي أفعله موضع تقدير. .5

 20 8 20 8 60 24 يقدم يل الدعم املعنوي اإلذاعةمديري  .6

 5 2 42.5 17 52.5 21 الشكر والتقدير يلدات بتقدمي شها اإلذاعةتقوم  .7

 25 10 50 20 25 10 مديري يف العمل ال يشجعين بشكل دائم .8

 12.5 5 52.5 21 35 14 وجود سياسة واضحة لتخطيط مستقبل العمل للعاملني .9

 30 12 12.5 5 57.5 23 يف املشاركة برباجمنا . األطفاليتفاعل  .10

 15 6 52.5 21 32.5 13 اإلذاعةوبرامج  األطفالهناك تفاعل بني  .11

 20 8 20 8 60 24 يساعدين عملي على اكتساب اخلربات واملهارات .12

 2.5 1 35 14 62.5 25 اشعر بوضوح املسؤوليات امللقاة على عاتقي .13

 25 10 2.5 1 72.5 29 احرص على التقيد وااللتزام �نظمة العمل .14

 30 12 20 8 50 20 تناسب وظيفي مع قدرايت .15

 10 4 67.5 27 22.5 9 ختلفةامل اإلعالمدورات تدريبية يف جمال  اإلعالميةتقيم املؤسسة  .16

 25 10 5 2 70 28 اكرب داعم يل سريتأ .17

 12.5 5 22.5 9 65 26 اإلعالما�تمع يتقبل عملي يف  .18

 5 2 5 2 90 36 اإلذاعةاشعر �رتياح نفسي للعمل يف  .19

 2.5 1 27.5 11 70 28 أحب القيام �ألشياء اليت أفعلها يف العمل .20

 2.5 1 10 4 87.5 35 كإعالمينييف ليبيا يضيع حقوقنا   إعالميةوجود تشريعات  �خر .21

 2.5 1 17.5 7 80 32 .اإلعالميالتزم �لعرف والدين يف عملي  .22

 25 10 35 14 40 16 يف ترك العمل يف حال عدم رفع مرتيب  أفكر .23

 17.5 7 45 18 37.5 15 حتد من عملي اإلذاعةهناك قوانني صارمة يف  .24

 20 8 57.5 23 22.5 9 بملكتتتوفر األجهزة املساعدة على العمل من تكييف وإضاءة داخل ا .25

 5 2 62.5 25 32.5 13 اللييب . اإلعالمتوجد لدينا نقابة للعاملني يف  .26
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 ت

  درجة الموافقة                        

  

 الفقرة 

 غیر مواف� أواف�
  ال رأ� لي

 النس�ة العدد النس�ة العدد النس�ة العدد

 27.5 11 25 10 47.5 19  اإلذاعيةيف براجمنا  اإلرضاءصعبة  األطفالفئة  .27

 22.5 9 55 22 22.5 9 اإلذاعةهناك �مني طيب للعاملني يف  .28

 7.5  3  5  2 87.5 35  يف الشارع . األطفالأشعر بقيمة عملي من خالل رد فعل  .29

  7.5  3 72.5  29  20  8  على العاملني �لتساوي اإلعال�تيتم توزيع عائدات  .30

 %100 40 المجموع

 %57.5افقون بنس�ة یو  �االتصالالقائمین إن على  تدل ب�انات الجدول الساب�

 أنهم، وعلى   اإلذاعةالمهني للعاملین في  هناك مقای�س لتقی�م األداء أنعلى 

%، 72.5بنس�ة  المجتمع في الهامة القضا�ا طرح نحو �مسؤول�ة �شعرون 

افقون بنس�ة و یو هناك حوافز تقدم لهم  ،   أن% على 75وغیر موافقین  بنس�ة 

، وغیر موافقین   لألطفالالمعلومات التي �قدمونها ذات فائدة  أنعلى  65%

ٕان �شعرون أن عملهم الذ� �فعلونه موضع تقدیر، و  أنهم% على 67.5بنس�ة

�قدم لهم الدعم  اإلذاعةمدیر  أن% على 60افقون بنس�ةیو  القائمین �االتصال

الش�ر  داتتقدم لهم شها اإلذاعة أن% على 52.5المعنو� ، و�وافقون بنس�ة 

مدیرهم في العمل ال �شجعهم  أن% على 50والتقدیر ، وغیر موافقین  بنس�ة

% على وجود س�اسة واضحة �52.5ش�ل دائم  ، وغیر موافقین  بنس�ة

على  %57.5افقون بنس�ة و یو  ، اإلذاعةلتخط�� مستقبل العمل للعاملین في 

وافقین  ، وغیر م اإلذاعةیتفاعلون في المشار�ة ببرامج  األطفال أن

  االنقسام الس�اسي اللیبي �ح�طهم في عملهم . أن% على 52.5بنس�ة

موافقون  القائمین �االتصالفي حین ذلت نتائج الجدول الساب� على إن     

و  العمل �ساعدهم على اكتساب الخبرات والمهارات، أن% على 60بنس�ة 

الملقاة على �شعرون بوضوح المسؤول�ات  أنهمعلى  %62.5افقون بنس�ة یو 

�حرصون على التقید وااللتزام  همأنعلى  %72.5افقون بنس�ة و یو  عاتقهم ،
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وظ�فتهم تناسب مع قدراتهم ،   أن% على 50افقون بنس�ةو یو  �أنظمة العمل،

تق�م دورات تدر�ب�ة  اإلعالم�ةالمؤسسة  أن% على 67.5وغیر موافقین  بنس�ة

اكبر  آسرهم إنعلى  %70س�ةافقون بنو یو  المختلفة ، اإلعالمفي مجال 

المجتمع یتقبل عملهم في  أنعلى  %65افقون بنس�ةو یو  الداعمین  لهم ،

�شعرون �ارت�اح نفسي للعمل في  همإنعلى  %90افقون بنس�ةو یو  ، اإلعالم

�حبون الق�ام �األش�اء التي �فعلونها  إنهمعلى  %70افقون بنس�ةو یو  ، اإلذاعة

 إعالم�ةوجود تشر�عات  تأخر أنعلى  %87.5بنس�ةافقون و یو  في العمل ،

یلتزمون  همأنعلى  %80افقون بنس�ةو یو  ، �إعالمیینفي لیب�ا �ض�ع حقوقهم 

  .اإلعالمي�العرف والدین في عملهم 

 موافقون بنس�ة القائمین �االتصالفي حین ذلت نتائج الجدول الساب� على إن 

�ف�ر في ترك العمل في حال عدم رفع مرت�اتهم ، وغیر موافقین   أن% على 40

تحد من عملهم ، وغیر  اإلذاعةهناك قوانین صارمة في  أن% على 45بنس�ة

% على انه تتوفر األجهزة المساعدة على العمل من 57.5موافقین  بنس�ة

% على انه توجد 62.5تكییف وٕاضاءة داخل الم�تب ، وغیر موافقین  بنس�ة

ئة ف أن% على 47.5اللیبي ، وموافقون بنس�ة  اإلعالمهم نقا�ة للعاملین في لدی

% على 55، وغیر موافقین  بنس�ة اإلذاعةفي برامج  اإلرضاءصع�ة  األطفال

 أنهم% على 87.5، وموافقون بنس�ة  اإلذاعةهناك تأمین طبي للعاملین في  أن

في الشارع ، وغیر موافقین   األطفال�شعرون �ق�مة عملهم من خالل رد فعل 

  على العاملین �التساو� . اإلعالنات% على انه یتم توز�ع عائدات 72.5بنس�ة

  

  



  الرضا المهني للقائمین �االتصال في اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل

  " بنغاز� نموذجا�مدینة  fmسنابل " رادیو 
                    

  
 

 

�االتصال �الرضا القائمین تساهم في شعور  أنالمقترحات التي �م�ن  )12جدول رقم (

  40ن= مهنيال

 النس�ة العدد المقترحات

 87.5 35 ياإلذاعتوفیر األجهزة الحدیثة الخاصة �العمل 

 67.5 27 المساهمة في تدر�ب العاملین

 57.5 23 تقد�م برامج تهم األطفال تحثهم على المساعدة وحب اآلخر�ن

 52.5 21  وضع خط� برامج�ة سنو�ة تناسب األطفال �مراحلهم العمر�ة المختلفة

 30 12 وضع مقای�س لتقی�م الرضا الوظ�في 

ن تساهم في أالمقترحات التي �م�ن أن  إلىتدل ب�انات الجدول الساب� 

شعور القائمین �االتصال العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل �الرضا 

%.، 87.5بنس�ة  يجهزة الحدیثة الخاصة �العمل اإلذاعاأل : توفیرهيالمهني 

%، یلیها تقد�م برامج تهم 67.5یلیها المساهمة في تدر�ب العاملین بنس�ة 

%، یلیها 57.5بنس�ة  اآلخر�نعلى المساعدة وحب  همحثت�حیث طفال األ

طفال �مراحلهم العمر�ة المختلفة بنس�ة وضع خط� برامج�ة سنو�ة تناسب األ

  %.30%، یلیها وضع مقای�س لتقی�م الرضا الوظ�في بنس�ة 52.5

  :التحق� من فروض الدراسة: را�عاً 

بــین  دالــة إحصــائ�ا)(جوهر�ــة " توجــد فــروق جوهر�ــة توجــد فــروق :األول الف��رض

ـــــث  ـــــائمین �االتصـــــال مـــــن حی ــــي حســـــب خصائصـــــهم درجـــــات الق ــــا المهنـ الرضـ

راف�ة"، للتحق� من هذا الفرض تم اسـتخدام تحلیـل الت�ـاین أحـاد� االتجـاه غالد�مو 

Anova  لمعرفة معنو�ة الفروق بین مجموعات العینـة مـن حیـث الرضـا المهنـي

النتیجـــــة تحلیـــــل الب�انـــــات عـــــن  وقـــــد �شـــــف راف�ـــــة،غالد�مو  محســـــب خصائصـــــه

  �الجدول. الموضحة
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الخصائص حسب الرضا المھني المبحوثین من حیث درجات بین  الفروق )13جدول رقم (

 المتخصصة بالطفل اللیبیة اإلذاعاتالدیموغرافیة للقائمین باالتصال في 

  مصادر الفروق  المتغیر
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحریة

  متوسط

  المربعات

مستوى   Fقیمة 

  المعنویة

  الداللة

 النوع

 2.774 549. 3 1.648 بین الفئات

 

.055 

 
 198. 36 7.127 داخل الفئات  غیر دالة

 --- 39 8.775  الت�این الكلي

 العمر

 51.563 5.347 3 16.042 بین الفئات

 

.000 

 
 104. 36 3.733 داخل الفئات  دالة

 --- 39 19.775  الت�این الكلي

 سنوات الخبرة

 85.516 13.446 3 40.339 بین الفئات

 

.000 

 
 157. 36 5.661 داخل الفئات  دالة

 --- 39 46.000  الت�این الكلي

 الحالة االجتماع�ة

 3.123 687. 3 2.060 بین الفئات

 

.038 

 
 220. 36 7.915 داخل الفئات  غیر دالة

 --- 39 9.975  الت�این الكلي

 المستو� التعل�مي

 15.720 1.588 3 4.764 بین الفئات

 

.000 

 
 101. 36 3.636 داخل الفئات  دالة

 --- 39 8.400  الت�این الكلي

 الشهر�  الدخل

 000. 48.750 2.347 3 7.042 بین الفئات

 048. 36 1.733 داخل الفئات  دالة

 --- 39 8.775  الكليالت�این 

عدم وجود فروق جوهر�ة بین درجات الرضا  السابقمن الجدول  یتضح

المهني و�عض المتغیرات الد�موغراف�ة للقائمین �االتصال في اإلذاعات 

المسموعة المتخصصة �الطفل متمثلة في: النوع والحالة االجتماع�ة ،في حین 



  الرضا المهني للقائمین �االتصال في اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل

  " بنغاز� نموذجا�مدینة  fmسنابل " رادیو 
                    

  
 

 

درجات الرضا المهني والمستو� تشیر النتائج إلى وجود فروق جوهر�ة بین 

التعل�مي والدخل الشهر� والمستو� التعل�مي وسنوات الخبرة والعمر ،و�التالي 

توجد فروق جوهر�ة بین القائمین �االتصال من حیث  �أنه نرفض الفرض القائل

توجد فروق جوهر�ة بین  �أنهالنوع والحالة االجتماع�ة ونقبل الفرض القائل 

حیث المستو� التعل�مي والدخل الشهر� والمستو�  من القائمین �االتصال

  .التعل�مي وسنوات الخبرة والعمر

"ال توجـــد فـــروق جوهر�ـــة بـــین القـــائمین �االتصـــال مـــن حیـــث  :ث���انيال الف���رض

راف�ــة"، للتحقــ� غالمهنــي حســب خصائصــهم الد�مو  اعلــى الرضــالعوامــل المــؤثرة 

 لمعرفـــة Anovaمـــن هـــذا الفـــرض تـــم اســـتخدام تحلیـــل الت�ـــاین أحـــاد� االتجـــاه 

ــــا المهنــــــي  ــــة مــــــن حیــــــث الرضــ حســــــب معنو�ــــــة الفــــــروق بــــــین مجموعــــــات العینــ

تحلیـــل الب�انـــات عـــن النتیجـــة الموضـــحة  وقـــد �شـــف راف�ـــة،غالد�مو  مخصائصـــه

 �الجدول.

حسب الم�حوثین من حیث العوامل المؤثرة على الرضا المهني بین  الفروق )14جدول رقم(

 الخصائص الد�موغراف�ة للقائمین �االتصال في اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل

  مصادر الفروق  المتغیر
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحریة

  متوسط

  المربعات

مستوى   Fقیمة 

  المعنویة

  الداللة

 النوع

 000. 11.948 1.118 5 5.592 بین الفئات 

 094. 34 3.183 داخل الفئات  دالة

  ---  39 8.775  الت�این الكلي

 العمر

 3.780 5 18.900 بین الفئات 

146.880  

.000  

 026. 34 875. داخل الفئات  دالة

  ---  39 19.775  الت�این الكلي

 سنوات الخبرة

 72.105 8.407 5 42.036 بین الفئات 

 

.000 

 117. 34 3.964 داخل الفئات  دالة

 ---  39 46.000  الت�این الكلي
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الحالة 

 االجتماع�ة

  000. 14.632 1.362 5 6.810 بین الفئات 

 093. 34 3.165 داخل الفئات  دالة

 ---  39 9.975  الت�این الكلي

المستو� 

 التعل�مي

 8.201 918. 5 4.592 بین الفئات 

 

.000 

 
 112. 34 3.808 الفئاتداخل   دالة

 ---  39 8.400  الت�این الكلي

 الدخل الشهر� 

 000. 62.815 1.584 5 7.918 بین الفئات 

 025. 34 857. داخل الفئات  دالة

 ---  39 8.775  الت�این الكلي

العوامل المؤثرة على وجود فروق جوهر�ة بین الساب� یتضح من الجدول 

ت و�عض المتغیرات الد�موغراف�ة للقائمین �االتصال في اإلذاعاالرضا المهني 

والفئات المسموعة المتخصصة �الطفل متمثلة في: النوع والحالة االجتماع�ة 

و�التالي نرفض  وسنوات الخبرة، والمستو� التعل�مي والدخل الشهر�  العمر�ة

ث العوامل ال توجد فروق جوهر�ة بین القائمین �االتصال من حیالفرض القائل 

  .راف�ةغالد�مو المؤثرة على الرضا المهني حسب خصائصهم 

"ال توجد فروق جوهر�ة بـین القـائمین �االتصـال مـن حیـث مـد�  :ثالثال الفرض

راف�ـــة"، للتحقـــ� مـــن هـــذا غحســـب خصائصـــهم الد�مو  خارج�ـــة تعرضـــهم لضـــغو�

لمعرفــــة معنو�ــــة  Anovaالفــــرض تــــم اســــتخدام تحلیــــل الت�ــــاین أحــــاد� االتجــــاه 

الفــــروق بــــین مجموعــــات العینــــة مــــن حیــــث الرضــــا المهنــــي حســــب خصائصــــهم 

  �الجدول. النتیجة الموضحةتحلیل الب�انات عن  وقد �شف راف�ة،غالد�مو 

  
  
  



  الرضا المهني للقائمین �االتصال في اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل

  " بنغاز� نموذجا�مدینة  fmسنابل " رادیو 
                    

  
 

 

الم�حوثین من حیث مد� تعرض القائمین �االتصال لضغو� بین  الفروق  )15جدول رقم (

 حسب الخصائص الد�موغراف�ة للقائمین �االتصال  خارج�ة

  مصدر التباین  المتغیر
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحریة

  متوسط

  المربعات

مستوى   Fقیمة 

  المعنویة

  الداللة

 النوع

 3.006 613. 2 1.227 بین الفئات 

 

.062 

 
 204. 37 7.548 داخل الفئات  غیر دالة

 ---  39 8.775  الت�این الكلي

 العمر

 12.318 3.952 2 7.904 بین الفئات 

 

.000 

 
 321. 37 11.871 داخل الفئات  دالة

 ---  39 19.775  الت�این الكلي

 سنوات الخبرة

 6.248 5.806 2 11.613 بین الفئات 

 

.005 

 
 929. 37 34.387 داخل الفئات  دالة

 ---  39 46.000  الت�این الكلي

الحالة 

 االجتماع�ة

 6.591 1.310 2 2.620 بین الفئات 

 

.004 

 
 199. 37 7.355 داخل الفئات  دالة

 ---  39 9.975  الت�این الكلي

المستو� 

 التعل�مي

 38.850 2.845 2 5.690 بین الفئات 

 

.000 

 
 073. 37 2.710 داخل الفئات  دالة

 ---  39 8.400  الت�این الكلي

 الشهر� الدخل 

 062. 3.006 613. 2 1.227  بین الفئات 

 204. 37 7.548 داخل الفئات  غیر دالة

 ---  39 8.775  الت�این الكلي

حیث مد� وجود فروق جوھریة بین  عدمالسابق من الجدول  یتضح

المتغیرات الدیموغرافیة  وبعض تعرض القائمین �االتصال لضغو� خارج�ة

متمثلة في:  اإلذاعات المسموعة المتخصصة بالطفل يللقائمین باالتصال ف

وجود فروق جوھریة بین   إلىفي حین تشیر النتائج  والدخل الشھري، وعالن
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وسنوات الخبرة  التعلیمي لمستوىحالة االجتماعیة واوالالمھني  الرضادرجات 

توجد فروق جوهر�ة بین القائمین �أنه ال  القائل رضالف قبلن وبالتالي،والعمر 

توجد فروق الدخل الشھري ونقبل الفرض القائل بأنھ و وعالن�االتصال من حیث 

 التعلیمي لمستوىوا التعلیمي المستوىحیث  جوهر�ة بین القائمین �االتصال من

  .الحالة االجتماعیةوسنوات الخبرة و

   :النتائج العامة والتوص�ات

  :النتائج العامة اوًال:

العاملین �اإلذاعات القائمین �االتصال  هم االكثر عمًال منالذ�ور أن  .1

 .%)67.5(بنس�ة بلغت اللیب�ة المتخصصة �الطفل 

العاملین �اإلذاعات اللیب�ة لمتزوجین من القائمین �االتصال أن ل .2

 .%)52.5( بلغتهم االكثر عمًال بنس�ة  المتخصصة �الطفل

من القائمین هي األكثر عمًال  سنة40اقل من  -  30من العمر�ة  ةلفئأن ا .3

بلغت بنس�ة العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل �االتصال 

)47.5(%. 

ب�ة العاملین �اإلذاعات اللیمن القائمین �االتصال  جامعي أو أعلىنس�ة  أن .4

 .%)70( بلغت المتخصصة �الطفل

ل اللیب�ة المتخصصة �الطفالعاملین �اإلذاعات یتقاضى القائمین �االتصال  .5

   .%)67.5( لیبيدینار  1000قل من ًا أشهر� مرتب

 العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصةسنوات الخبرة للقائمین �االتصال  .6

   .%)47.5بنس�ة (سنوات  5أقل من جاءت �الطفل 

العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة % من القائمین �االتصال 77.5أن .7

 یلتحقوا بدورات تدر�ب�ة في مجال العمل. م�الطفل ل



  الرضا المهني للقائمین �االتصال في اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة �الطفل

  " بنغاز� نموذجا�مدینة  fmسنابل " رادیو 
                    

  
 

 

العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة % من القائمین �االتصال 25أن .8

    .�الطفل طب�عة عملهم مراسلین

العاملین �اإلذاعات اللیب�ة المتخصصة % من القائمین �االتصال 37.5أن .9

 المهني. أدائهمغیر راضین عن �الطفل 

أكثر العوامل المؤثرة من  لعوامل االجتماع�ةا�عتبرون % 32.5نس�ة  أن .10

العاملین �اإلذاعات اللیب�ة لقائمین �االتصال على الرضا المهني ل

 .المتخصصة �الطفل

عدم وجود فروق جوهر�ة بین درجات الرضا المهني و�عض المتغیرات  .11

الد�موغراف�ة للقائمین �االتصال في اإلذاعات المسموعة المتخصصة 

ي: النوع والحالة االجتماع�ة ،في حین تشیر النتائج إلى �الطفل متمثلة ف

وجود فروق جوهر�ة بین  درجات الرضا المهني والمستو� التعل�مي والدخل 

الشهر� والمستو� التعل�مي وسنوات الخبرة والعمر ،و�التالي رفض الفرض 

النوع توجد فروق جوهر�ة بین القائمین �االتصال من حیث  �أنه القائل

توجد فروق جوهر�ة بین  �أنهالفرض القائل  قبولاالجتماع�ة و  والحالة

حیث المستو� التعل�مي والدخل الشهر� والمستو�  القائمین �االتصال من

 .التعل�مي وسنوات الخبرة والعمر

و�عض العوامل المؤثرة على الرضا المهني وجود فروق جوهر�ة بین  .12

المتغیرات الد�موغراف�ة للقائمین �االتصال في اإلذاعات المسموعة 

 والفئات العمر�ةالمتخصصة �الطفل متمثلة في: النوع والحالة االجتماع�ة 

و�التالي رفض الفرض  وسنوات الخبرة، والمستو� التعل�مي والدخل الشهر� 

العوامل  ال توجد فروق جوهر�ة بین القائمین �االتصال من حیثالقائل 

 راف�ة.غالمؤثرة على الرضا المهني حسب خصائصهم الد�مو 
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ائج إلى وجود فروق جوهر�ة بین  درجات الرضا المهني والحالة تشیر النت

ل و االجتماع�ة والمستو� التعل�مي وسنوات الخبرة والعمر ،و�التالي قب

 ال توجد فروق جوهر�ة بین القائمین �االتصال من حیث �أنه الفرض القائل

توجد فروق جوهر�ة بین  �أنهالفرض القائل  رفضالنوع و الدخل الشهر� و 

 حیث المستو� التعل�مي والمستو� التعل�مي وسنوات القائمین �االتصال من

  الخبرة و الحالة االجتماع�ة.
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�ة الى إلذاعوصول الرسالة ا التطو�ر في األجهزة والمعدات المساعدة على .2

 األطفال.عدد من  أكبر

تقد�م برامج متنوعة في المحتو� �ما یناسب المراحل العمر�ة المختلفة  .3

 لألطفال.

 الفئة.االستعانة �األطفال والمتخصصین لتقد�م البرامج المناس�ة لتلك  .4

�ة إلذاعوضع معاییر لق�اس الرضا المهني للعاملین في المؤسسات ا .5

 المختلفة.
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