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     ال�حث:ملخص 

هو معرفة الذ� والرئ�س  � من الهدف العاملى التحقإ�سعي هذا ال�حث     

 ،ودورها في رفع �فاءة العاملین fmالق�ادات اإلدار�ة في رادیو مصراتة 

اعتمد ال�احثان في لفرع�ة، و امن هذا الهدف مجموعة من األهداف و�نبث� 

والمنهج الوصفي لوصف ظاهرة محل ذه الدراسة على المنهج التحلیلي ه

ودورها في رفع  fmذاعة مصراتة إدار�ة في الق�ادات اإلفي الدراسة المتمثلة 

 لتي تعدا ةانواستخدم ال�احثان استمارة االست�، االذاعة في �فاءة العاملین 

في جمع الب�انات من العینة المختارة  المستخدمةسالیب األساس�ة األ �حدإ

لمجتمع ال�حث عن طر�� توج�ه مجموعة من األسئلة المحددة والمعدة وذلك 

ومجتمع ال�حث هو جم�ع الوحدات التي یرغب ال�احثان ، األهدافلتحقی� 

إذاعة في مجتمع العینة من العاملین اخت�ار تم في هذه الدراسة  ،في دراستها

اإلذاعة ال في دار�ة ن الق�ادات اإلأومن خالل ال�حث اتضح  ،fmمصراتة 

قسام دارات واألوالتخصص في تولي اإل المؤهل العلمي حسب ایتم اخت�اره
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، �ذلك عدم � العالقات االجتماع�ة والمحا�اةعن طر� ابل یتم اخت�اره

 العاملین في التدر�ب وال تمنح وف� الموضوع�ة في منح الفرصة لكل

وتقتصر  ،بین العاملین والمحا�اة التخصص بل االعتماد على التمییز

�تضح  من خالل خر�ن، و اإلذاعة دون اآلفي الدورات على �عض العاملین 

برنامج علمي متخصص و�ش�ل منتظم  تفتقد إلىن المؤسسة أالدراسة 

في  رفع �فاءة العاملین  مستمر موضحا ف�ه الدورات التي تسهم فيو 

، و�ذلك ضعف وقلة ن یتحصل علیهاأالمؤسسة والدورات التي یجب 

في العاملین وعدم اهتمام الق�ادات  لرفع من �فاءة وتطو�رلة �الدورات التدر�ب

�ضا ضعف اإلدارة في جانب أو�وضح هذا  ،اإلذاعة �الدورات التدر�ب�ة

  .�ش�ل مستمر ن و ة التي �حتاجها العامل�الدورات التدر�ب

  

  

  العاملین)�فاءة  -إذاعة  -اإلدار�ة  : (الق�اداتالمفتاح�ة الكلمات
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Abstract 
  

The Role of the Administrative Leaders of Misurata 
Radio F M in Raising the Efficiency of the Radio Worker 

 
Ibrahim Mohamed Algazeeri   &         Tamir Salim Yahy 

  
This research seeks to achieve from the general and main goal 
which is the knowledge of administrative leaders in the Misurata 
FM phenomenon under study represented by the administrative 
leaders in the Misurata FM radio station and its role in raising the 
efficiency of the radio workers and the radio workers, and the 
researchers used The questionnaire form is considered one of the 
basic methods used to collect data from the sample chosen from the 
research community by directing a set of specific questions 
prepared in advance in order to achieve the goals radio and its role 
in raising the efficiency of workers and a set of sub-goals emerges 
from this goal, and the researchers adopted this study On the 
analytical and descriptive approach to describe the And the 
research community Is all the units that researchers want to 
the workers Misurata FM broadcast, and through the research it 
became clear that the administrative leaders of the radio are not 
selected on the academic qualification and specialization in 
assuming departments and divisions but rather are chosen through 
social relations and favoritism, as well as lack of objectivity in 
giving opportunity to all workers in training and are not granted 
according to specialization but relying on discrimination Among 
workers and favoritism courses are limited to some radio workers 
Without the others, it becomes clear through the study that the 
institution does not have a specialized and regular and continuous 
scientific program explaining the courses that contribute to raising 
the efficiency of the employees of the institution and the courses 
that must be obtained, as well as the weakness and lack of training 
courses to raise the efficiency and development of workers and the 
lack of interest of leaders Broadcasting the training sessions This 
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also shows the weakness of management in the aspect of the 
training courses that workers need continuously. 

 
Key words: (Administrative Leadership, Workers Efficiency 
Radio) 

   المقدمة

 إلى فلو نظرنا ؛ة للتوج�هالرئ�س اإلدار�ة هي إحد� األر�انالق�ادة          

 مرأ� أن األ ،الوظ�فة األولى والثان�ة لإلدارة لوجدناهما التخط�� والتنظ�م

 ولكي تبدأ عمل�ة التنفیذ البد من وجود ،یتطلب وجود خطة وتنظ�ما مالئما

 حیث�، التدر�بو  لم�اد� واألسساتعل�م ثم ق�ادات لألفراد وتوز�ع األدوار 

ما هو مطلوب منهم وماهي األدوات المطلو�ة لإلنجاز یتعرف األفراد 

 فالق�ادة ضرور�ة في �ل المؤسسات ؛التوج�ه و�أتي �عد ذلك دور ،وتوفیرها

  . اصة في إدارة المؤسسات اإلعالم�ة�ان نوع النشا� الذ� تمارسه وخ امهم

في اإلدارة مر استخدام األسالیب الحدیثة تطلب األولنجاح هذه الق�ادات ی 

، وتؤ�د الدراسات العلم�ة أن االهتمام �األسالیب � تأثیرها على ذلكومد

و�رجع ذلك  ،زال محدودایالحدیثة في الدول النام�ة ومنها الدول العر��ة ال

م�ن التغلب علیها بإتاحة �، و سالیب�مانهم الكامل بجدو� هذه األإإلى عدم 

طالع على أحدث الفرصة للق�ادات اإلدار�ة في الدول النام�ة للتعرف واال

وذلك عن  ،األسالیب العلم�ة والتطورات التكنولوج�ة في مجال اإلدارة عامة

المؤتمرات دار�ة لحضور الدورات التدر�ب�ة و طر�� إ�فاد قادة األجهزة اإل

 ،والندوات والبرامج المتخصصة في المؤسسات اإلدار�ة الرائدة م�ةلالع

ي بها المشار�ون في هذه الندوات واالستفادة من اآلراء والمناقشات التي یدل
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ومما یتولد لدیهم من أف�ار عند احتكاك العقول  ،أو البرامج أو الدورات

  )1(وت�ادل الخبرات واآلراء. 

  

  

  لل�حثاإلطار المنهجي  :الفصل األول

  مش�لة الدراسة :والأ

ألن  ؛الق�ادة من أهم الوظائف اإلدار�ة التي �مارسها المدیر دتع  

الخطة �عد أن یتم وضعها تنتقل إلى حیز التنفیذ وتتناولها العقول واألید� 

و�قود المدیر  ،لتنجزها حسب األهداف المقررة والمراحل المحددة ؛واآلالت

یوجههم و�رشدهم و�در�هم و�نس� أعمالهم  ،في ذلك مجموعة من األفراد

على التعاون و�حفزهم  ،و�وف� بین جهودهم و�ستثیر دوافعهم وطموحهم

م نتائج أعمالهم ف��افئ المجتهدین و�رشد المقصر�ن إلى ��ف�ة والتنافس و�قوّ 

إنها ل�ست �المهمة ال�سیرة ، بل إنها تتطلب من المدیر  ،عالج أخطائهم

حتى �ستط�ع أن �قود جماعته نحو الهدف المنشود  ؛جهدًا ووقتًا ومهارات

  .والفعال�ة الالزمة�الكفاءة 

�م�ن القول �أن الق�ادة هي جوهر العمل�ة اإلدار�ة وقلبها مما سب�     

النا�ض وأنها مفتاح اإلدارة وأن أهم�ة م�انتها ودورها نا�ع من �ونها تقوم 

     )2( اإلدار�ة.بدور أساسي �شمل �ل جوانب العمل�ة 

ه الق�ادات اإلدار�ة إلدارة المؤسسات ؤد�إن الدور الفعال الذ� ت    

ثر هذه أم األسالیب الحدیثة في اإلدارة و عمل�ة استخدااإلعالم�ة في 

فاألمر �قتضي دراسة جادة وفهما  ،على أداء العاملین وتطو�رهم االتكنولوج�

دة من هذه التكنولوج�ا عم�قا لألس�اب التي من شأنها أن تحول دون االستفا

  �الرادیو.داء العاملین أفي تطو�ر 
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ف عائقا أمام الق�ادات ان والتي تقلمسها ال�احث ولعل من األس�اب التي

لیب استخدام األسا من حیثالرادیو في رة المؤسسة اإلعالم�ة ادإو أاإلدار�ة 

  اإلدار�ة.الحدیثة هي ضعف فاعل�ة هذه الق�ادات 

ي فومما سب� یر� ال�احثان أن مش�لة الدراسة تكمن في �فاءة أداء العاملین 

إذاعة في حد العاملین أ �صفتي، ومن خالل متا�عتي ومعا�شتي الرادیو

دورها في رفع دار�ة و �قا الحظت القصور في الق�ادات اإلسا fmمصراتة 

ت معرفة القصور في الق�اداإلى �ل ذلك دفعنا  ،اإلذاعةفي �فاءة العاملین 

في ة ودورها في رفع �فاءة العاملین دار�ة وٕادارة المؤسسات اإلعالم�اإل

  تي:اآلالمش�لة ال�حث�ة في  صاغ ال�احثانولذلك  ،اإلذاعة

  } fmاالذاعة مصرتةفي ة ودورها في رفع �فاءة العاملین دار�اإل تالق�ادا {

  أهم�ة الدراسة ثان�ا:

لم�ة متخصصة ت�حث في تكمن أهم�ة هذه الدراسة في �ونها دراسة ع      

  . fmإذاعة مصراتة في ة ودورها في رفع �فاءة العاملین دار�الق�ادات اإل

لتي ا� استخدام التكنولوج�ا المناس�ة القصور في الق�ادات اإلدار�ة ومدأوجه  -

وتقد�م الحلول المناس�ة موضوع الدراسة شى مع ظروف العمل �المؤسسة اتتم

ة اإلدار�ة ومن ثم دقة وموضوع� ن ذلك سیز�د من فعال�ة الق�اداتإلها حیث 

نجاح تلك التي تساعد على ب الحدیثة المستخدمة في الرادیو األسالی

 فعالیتها.المؤسسات وترفع من مستو� 

ءة ة ودورها في رفع �فادار�معرفة الق�ادات اإلإلى �ما أن هذا ال�حث �سعى  -

 فيدار�ة للق�ادات الخطة اإل علىعالم�ة والتعرف المؤسسة اإلفي العاملین 

 . ف�ة تعامل الق�ادات مع العاملینالمؤسسة و��
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 یجاب�ة من دراسة تساعد اإلدار�ین والق�اداتإلى نتائج إألهم�ة الوصول  -

 �النفع والتأثیر ؛ ل�عودوالفنيالرادیو لتطو�ر األسلوب اإلدار� في اإلدار�ة 

  اإلذاعة.في على العاملین 

العاملین دار�ة في رفع �فاءة ص�ات من شأنها تطو�ر الق�ادات اإلتقد�م تو  -

 اإلذاعة. في

ة ودورها في رفع ذاعدار�ة في اإلاإل سات التي أجر�ت على الق�اداتقلة الدرا -

 اإلذاعة.في �فاءة العاملین 

تأثیر الفاعل�ة و الاإلذاعة المسموعة إحد� وسائل االتصال ذات  د�ذلك تع -

 و تدنٍّ أوأ� قصور  ،في جمهورها من خالل ما تقدمه من البرامج الم�اشرة

  جمهورها.إلى ما تقدمه  على اع�س سل�ً نفي أداء العاملین ی

  هداف الدراسةأ ثالثا:

  إلى:تهدف هذه الدراسة 

وهو معرفة  لى التحق� من الهدف العام والرئ�سإتسعى هذه الدراسة   

 ،ودورها في رفع �فاءة العاملین fmالق�ادات اإلدار�ة في رادیو مصراتة 

  أهمها:الفرع�ة من هذا الهدف مجموعة من األهداف و�نبث� 

محاولة معرفة أهم�ة التخط�� الجید للق�ادات اإلدار�ة واستخدام األسالیب  -

الحدیثة في اإلدارة �الرادیو وأثرها على اتخاذ القرارات ومن ثم تحقی� أهداف 

 المؤسسة.

 الق�ادات االدار�ة  علىعینة ال�حث مد� رضا معرفة  -

املین للمتخصص لرفع �فاءة الع مستمربرنامج تدر�بي وجود  التأكد من -

 اإلذاعة.في 

 اإلذاعة.في دار�ة التي یتم بها اخت�ار الق�ادات اإل ةك�ف�المعرفة  -
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لتغلب على تلك المسب�ات أو التخفیف من لاقتراح �عض التوص�ات  -

ها حدتها �الش�ل الذ� �م�ن االستفادة الفعالة من الق�ادات اإلدار�ة وقدرت

 .الرادیوفي سالیب الحدیثة وتطو�ر العاملین على استخدام األ

   تساؤالت الدراسة ا:را�ع

 دار�ة؟اإلالق�ادات  ىعل نت راضٍ أهل  -

 اإلذاعة؟في  دار�ةاإل�یف یتم اخت�ار الق�ادات  -

ورة متطالحدیثة و الوسائل الاإلذاعة في دار�ة استخدام الق�ادات اإل �ما مد -

 عالم؟اإلفي مجال 

 ؟عالمياإلدار�ة للعمل إخطة اإلذاعة في دار�ة الق�ادات اإلهل لد�  -

 ذاتك؟دار�ة في رفع �فاءتك وتطو�ر ادات اإلهل تساعدك الق� -

 عالم؟اإلدورة في مجال  ىن تحصلت علأهل سب� لك  -

في جهزة والبرامج الحدیثة للعمل دار�ة األهل توفر لكم الق�ادات اإل -

 ؟اإلذاعة

  ؟عملنجاز الإمعنو�ة عند الو أماد�ة الدار�ة الحوافز هل توفر الق�ادات اإل -

 مصطلحات الدراسة و  خامسا: المفاه�م

  المحل�ة ذاعةاإل

 ،ماع�ةالتي تخدم مجتمعًا محددًا ومتناسقًا من الناحیتین الجغراف�ة واالجتهي 

دود مجتمعًا له خصائص البیئة االقتصاد�ة والثقاف�ة المتمیزة على أن تحده ح

إقل�م أو رسال داخل اإلجغراف�ة حتى تشمله رقعة اإلرسال المحلي، وتختص �

وتتمیز هذه  ،ع خارج الحدود�ول�ست إذاعة دولة تذ ،محافظة أو مدینة

  المحل�ة.�الشؤون الداخل�ة  �اختصاصهااإلذاعات 
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  رادیو مصراتة

في منتصف  ظهور اإلذاعات المحل�ة في �عض المدن اللیب�ةمع     

تسعین�ات القرن الماضي اجتمع لفیٌف من المهتمین �الشأن الثقافي 

المدینة أسوًة في دارسوا موضوع إنشاء إذاعة واإلعالمي �مدینة مصراتة وت

واستقر الرأ� على مخاط�ة الجهات المسؤولة وهو ما �ان  ،ب�اقي المدن

واستمرت المحاوالت حتى  ،ُ�عرف �اللجنة الشعب�ة العامة لإلعالم والثقافة

سة السیِّد  وتم تش�یل لجنة إلدارتها برئا 1997صدر قرار بإنشائها سنة 

 ،خبرته في العمل �المجال اإلذاعي خالد خشیــم، الذ� تم اخت�اره بناًء على

ووقع االخت�ار على مبنى �المعهد العالي للصناعة ل��ون مقًرا لها نظًرا 

لوجود أستودیو مجهز �ه �ان �ستخدم لتدر�ب الطل�ة على التسجیل 

ر وس�طرة الثوَّار على والمونتاج، ومع انطالق ثورة السا�ع عشر من فبرای

وواكبت أحداثها و�ان  ،المدینة أص�حت اإلذاعة الناط� الرسمي �اسم الثورة

لها الدور األكبر في التحر�ض على المقاومة و�ث أخ�ار الجبهات ورفع 

معنو�ات المقاتلین خاصًة حین �انت تبث على الموجة المتوسطة التي 

مها إلى ( صوت لیب�ا الحرَّة من �م�ن سماعها في �ل أنحاء لیب�ا وتغّیر اس

مصراتة ) و�انتصار الثورة واستقرار الوضع في ال�الد عادت إلى بث 

البث من الثامنة  ساعات) و  FMبرامجها وأص�ح اسمها ( رادیو مصراتة 

  .ل�الً الحاد�ة عشر ص�اًحا حتى 

   الق�ادة:

إلنجاز المهام مهارة التأثیر على شعور المرؤوسین الق�ادة هي فن القدرة و 

هي أ�ضا حث وتحفیز  فالق�ادة ؛المقدمة المحددة لهم ��ل حماس وٕاخالص
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شعور األفراد  أ� جعل ،نجاز ما ترغب الق�ادة في تحق�قهإاألفراد على 

  الشخص�ة.لو �انت أهدافهم  ا�أهداف المؤسسة �م

   :ن والعامل

سن  وغال�ا ما تتراوح أعمارهم بین، الرادیوفي شر�حة من الموظفین العاملین 

  سنة. 40إلى  19

  منهج الدراسة سادسا:

والمنهج الوصفي ذه الدراسة على المنهج التحلیلي �عتمد ال�احثان في ه

 ذاعة مصراتةإ دار�ة فيالق�ادات اإلفي لوصف ظاهرة محل الدراسة المتمثلة 

fm  اآلتي:وف�  ذاعةاإلفي ودورها في رفع �فاءة العاملین  

الة الراهنة للمؤسسة من خالله بوصف الح: قام ال�احثان لمنهج الوصفيا

 .محل الدراسة

 بتحلیل الب�انات والمعلومات قام ال�احثان من خالله :المنهج التحلیلي

  الموزعة على عینة محل الدراسة.  االست�انة اتعة لد�ه من استمار جمَّ الم

  أدوات الدراسة سا�عا:

دوات وترت�� هذه األ ،تساعد ال�احث في �حثه دواته التيألل�حث العلمي 

و�توقف نجاح ال�احث في  ،�موضوع ال�حث والمنهج المستخدم في الدراسة

  ال�حث.دوات أقدرته في استخدام  ىحد �بیر عل ىلإ�حثه 
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  الـ�ـتـب   ـأ 

الجانب  جمعوتم  ،استعان ال�احثان �مجموعة من الكتب المتعلقة �الدراسة

  .النظر� للدراسة

   ةاناالست� ـ ب

سالیب األساس�ة التي األ �حدإ هيو  ة،اناستخدم ال�احثان استمارة االست�

تستخدم في جمع الب�انات من العینة المختارة من مجتمع ال�حث عن طر�� 

  توج�ه مجموعة من األسئلة المحددة والمعدة مقدما وذلك لتحقی� األهداف.

  المقا�الت  ـج 

وذلك  ؛خدم ال�احثان المقابلة الشخص�ة مع مسؤول في إذاعة مصراتةاست

  )3( اإلذاعة. تخصللحصول على معلومات 

  مجتمع الدراسة ثامنا:

وسیتم  ،مجتمع ال�حث هو جم�ع الوحدات التي یرغب ال�احثان في دراستها

  .fmإذاعة مصراتة في خت�ار مجتمع العینة من العاملین في هذه الدراسة ا

  عینة الدراسة تاسعا:

فلكل  ؛نواع العینات حسب ال�حث والطرق المت�عة في اخت�ارهاأتختلف 

ان �سحب لهذا قام ال�احثو  ،�احث طر�قته الخاصة في اخت�ار العینة المناس�ة

مفردة بین  31م�ونة من ، fmرادیو مصراته في عینة عشوائ�ة من عاملین 

  ناث .الذ�ور واإل

  حدود الدراسة  عاشرا:

  . fmإذاعة مصراتهفي العاملین  ىجراء هذه الدراسة علإ تم :م�ان�ة حدود

 01/03/2019الفترة الزمن�ة من جراء هذا ال�حث في إتم  :زمان�ة حدود

  .25/08/2019 ىال
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معرفة دور الق�ادات  ى�قتصر دراسة هذا ال�حث عل :موضوع�ة حدود

  .فیهافي رفع �فاءة العاملین   fm إذاعة مصراتة في دار�ة اإل

  اإلطار النظر� لل�حث :الفصل الثاني

  ولالم�حث األ 

  fmإذاعة مصراتة 

في منتصف تسعین�ات مع ظهور اإلذاعات المحل�ة في �عض المدن اللیب�ة 

القرن الماضي اجتمع لفیٌف من المهتمین �الشأن الثقافي واإلعالمي �مدینة 

واستقر  ،وتدارسوا موضوع إنشاء إذاعة �المدینة أسوًة ب�اقي المدن ،مصراتة

الرأ� على مخاط�ة الجهات المسؤولة وهو ما �ان ُ�عرف �اللجنة الشعب�ة 

واستمرت المحاوالت حتى صدر قرار بإنشائها سنة  ،العامة لإلعالم والثقافة

لذ� تم اخت�اره خالد خشیــم، ا وتم تش�یل لجنة إلدارتها برئاسة السیِّد 1997

ووقع االخت�ار على مبنى ، بناًء على خبرته في العمل �المجال اإلذاعي

�المعهد العالي للصناعة ل��ون مقًرا لها نظًرا لوجود أستودیو مجهز �ه �ان 

تور�د  و�دأ العمل على �ستخدم لتدر�ب الطل�ة على التسجیل والمونتاج،

حتى تم  1998و  1997 الذ� استغرق عاميالمعدات واآلالت الالزمة 

الذ� استمر  1998/  09/  12ر�بي في تر�یب المرسلة و�دأ البث التج

، حیث بدأ بث البرامج 1998/  09/  26مدة أسبوعین حتى تار�خ : 

 ،و�ان البث على فترتین ص�اح�ة ومسائ�ة لمدة خمسة أشهر ،�صورة رسم�ة

 ،اد�ة عشر ل�الً الحالیوم من الثامنة ص�اًحا حتى  مد�انتظم �عدها ثم 

عناصر معدودة من الفنیین والمعدین  فالعاملون  ،و�انت البدا�ة �س�طة للغا�ة

ومع الوقت تم استقطاب العدید من المواهب وأق�مت الدورات  ،والمقدمین
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و�دأت تتضح معالم العمل اإلذاعي، حیث أص�ح الكادر  ،التدر�ب�ة المحل�ة

مثل قسم الهندسة اإلذاع�ة وٕادارة البرامج  ،من أقسام ووحدات م�وًناالعامل 

إضافًة إلى الشؤون اإلدار�ة والمال�ة،  ،وقسم النقل الخارجي ووحدة الص�انة

وتختص إدارة البرامج بوضع خارطة الدورات اإلذاع�ة وتوز�ع ساعات البث 

بین المواد اإلذاع�ة الیوم�ة واألسبوع�ة وتخص�ص فترات البث الُم�اشر 

�ما تستقبل مقترحات البرامج من المعدین وتش�ل لجاًنا  ،رامجللنشرات والب

و�ت�ع إدارة البرامج قسم التنسی� والم�ت�ة المختص بتوز�ع  ،إلقرارها واعتمادها

إضافًة إلى تزو�د البرامج �ما  ،المواد اإلذاع�ة على أوقات البث الیوم�ة

�عین الذ� یختص �حتاجه من المواد الموثقة والمتوفرة في الم�ت�ة وقسم المذ

بتخص�ص المذ�عین لقراءة نشرات األخ�ار واإلعالنات المختلفة وتوز�ع 

أمَّا إدارة الهندسة فتختص بتكلیف الفنیین �العمل في  ،المناو�ة الیوم�ة علیهم

 ،األستودیو الم�اشر وأستودیو التسجیل وتنفیذ البرامج وتسجیل المواد اإلذاع�ة

وتختص إدارة  ،النقل الخارجي والص�انة الفن�ةإضافًة إلى إشرافها على وحدة 

الشؤون اإلدار�ة والمال�ة ��ل ما یتعل� �العاملین من تعیین وترق�ات وٕاجازات 

ومع انطالق ثورة السا�ع عشر من فبرایر وس�طرة الثوَّار على  .وتقار�ر

المدینة أص�حت اإلذاعة الناط� الرسمي �اسم الثورة وواكبت أحداثها و�ان 

دور األكبر في التحر�ض على المقاومة و�ث أخ�ار الجبهات ورفع لها ال

�انت تبث على الموجة المتوسطة التي  ثحی ،معنو�ات المقاتلین خاصةً 

لیب�ا الحرَّة من  (صوت�م�ن سماعها في �ل أنحاء لیب�ا وتغّیر اسمها إلى 

ها ) و�انتصار الثورة واستقرار الوضع في ال�الد عادت إلى بث برامجمصراتة

   ).FMمصراتة  (رادیووأص�ح اسمها 
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، إذاعة مصراتة انعدام الدعم والتمو�ل ولعّل أكبر المصاعب التي واجهت   

ورغم ذلك �انت برامجها من البرامج  ،حیث �ان العمل في البدا�ة تطوعً�ا

ة لفن�فهناك البرامج الدین�ة والصح�ة واالجتماع�ة وا ،الممیزة من حیث تنوعها

فیها أخ�ار  ُتعرضوالمنوعات مع مساحات إخ�ار�ة على مدار ساعات البث 

المدینة واإلعالنات وال�الغات المحل�ة مع المشار�ة في �ل المناس�ات 

   زال الدعم الماد� عائًقا أمام تقدمها واستمراریوال  ،الوطن�ة والدین�ة

  )4(. انجاحه

  المحل�ة:مفهوم اإلذاعة أوًال: 

ومتناسقًا من  : تلك التي تخدم مجتمعًا محدداً هي اإلذاعة المحل�ة -

 مجتمعًا له خصائص البیئة االقتصاد�ة ،الناحیتین الجغراف�ة واالجتماع�ة

والثقاف�ة المتمیزة على أن تحده حدود جغراف�ة حتى تشمله رقعة اإلرسال 

 تختص بإرسال داخل إقل�م أو محافظة أو مدینة ول�ست إذاعة االمحلي، وأنه

�ة دولة تذاع خارج الحدود وتتمیز هذه اإلذاعات �أنها تختص �الشؤون الداخل

  )5(المحل�ة. 

أساسًا �مجتمع خاص قد ��ون هذا المجتمع مدینة  هنا مرت�طة فاإلذاعة -

صاد�ة وثقاف�ة مجموعة قر� أو مدنًا ممیزة متقار�ة تجمعها وحدة اقتأو 

متمیزة وتكون هذه اإلذاعة هي مجالهم الطب�عي للتعبیر عن مصالحهم 

 المحل�ة وتلبي احت�اجاتهم حتى لهجتهممهم وتراثهم وأف�ارهم بل وتع�س ق�

  المتمیزة.الخاصة 

العام لإلذاعة فهو أنها وسیلة اتصال بین الشعوب  أما المعنى -

یر قو�ة على أحاس�س ال�شر �ما و�ذلك هي أداة تأث ،والمجتمعات واألمم
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حیث �م�ن أن تضیف إلى �ل فرد من  ؛مهمأنها مرف� من مراف� التعل�م ال

وذلك ناتج عن أن  ،أفراد المجتمع شیئًا ما من الثقافة والعلم واإلدراك الحسي

و�ذلك تستط�ع تخطي �ل  ،اإلذاعة تستط�ع الوصول إلى مسافات �عد�ة

نه الوحید الذ� إن المستمع نفسه حیث من أحد إال مالحواجز دون إذن 

  )6(�ستط�ع تشغیل جهاز المذ�اع والرادیو أو قفله. 

�م�ن  والجماهیر فاإلذاعة المحل�ة هي وسیلة من وسائل االتصال  

من خاللها خدمة األهداف العامة لخط� التنم�ة داخل المجتمع والرقي 

  )7(�مستو� الوعي المجتمعي لد� المتلقي. 

  المحل�ة:معنى اإلذاعة  :ثان�اً 

ال �م�ننا تعر�ف اإلذاعة المحل�ة إال من خالل تعر�فنا لطب�عة   

ومن ثم التعرف  ،مخاطبته والتأثیر ف�هإلى ذاعة المجتمع الذ� تسعى تلك اإل

هذا المجتمع وطب�عة خصائهم إلى لى مجموعة األفراد الذین ینتمون ع

  سلو�هم.وصفاتهم وأنما� 

  هدفه اإلذاعة المحل�ة هو المجتمع المحلي والمجتمع الذ� تست  

  المحلي؟فما هو المجتمع 

غم تعدد الكتا�ات التي تعرضت لتعر�ف المجتمع المحلي ومد� ر   

ت�اینها أو اتفاقها فإننا نستط�ع القول �أن هذه الكتا�ات جم�عًا اتفقت في 

  هي:وهذه المنطلقات  ،منطلقات وضع هذا التعر�ف

  الجغرافي.اإلطار  -

  اإلطار.مجموعة األفراد الذین �ع�شون في هذا  -

  األفراد.طب�عة األنشطة التي �مارسها هؤالء  -

  األفراد.مجموعة العالقات التي تر�� هؤالء  -
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  األفراد.الثقافات والسلو��ات التي تح�م هؤالء مجموعة الق�م و  -

ومن خالل هذه المنطلقات �م�ن القول �أن المجتمع المحلي هو   

من الناس تع�ش في منطقة جغراف�ة متجاورة نشأت بینهم عالقات جماعة 

المنظمات لى وجود مجموعة من المؤسسات و اجتماع�ة وثقاف�ة معینة أدت إ

والجماعات  األفرادداف مشتر�ة وعن طر�� تعاون هاالجتماع�ة وٕالى وجود أ 

تي تش�ع احت�اجاتهم االقتصاد�ة واالجتماع�ة توفیر الخدمات ال�م�ن 

ن ع�شو فس�ة الالزمة لرفاهیتهم وتشعرهم �االنتماء والوالء للمنطقة التي �النو 

  )8( .فیها

  أهم�ة التخط�� لإلذاعات المحل�ة: :ثالثاً 

داد حیث تز  ،تخط���ة �غیرها من اإلذاعات إلى تحتاج اإلذاعات المحل   

المنهج الذ� �ساعد على معالجة المش�الت  �ونهأهم�ة التخط�� حال�ا �

  المختلفة في �ل الدول.

المف�ر�ن لم یتفقوا على وضع تعر�ف محدد لمفهوم ن معظم ال�احثین و وأل

التخط�� فقد تناولت آراء المف�ر�ن والفالسفة هذا المفهوم �العدید من 

دا ن التخط�� لف� �عني سلو�ا مقییر� أ )BOUIdingولد نج (بف التعر�فات،

ات بتقدیر واع للتوقعات المستقبل�ة. و�عرفه غیره "�أنه مجموعة من التنظ�م

  )12(". جل الوصول إلى أهداف محددةألترتی�ات المحددة اتف� علیها من وا

هو القطاع اإلعالمي �ما �شمله من صحافة  –التخط�� اإلذاعي ف إذاً 

 الدولة،وٕاذاعة مرئ�ة ومسموعة ومسرح ...وهو أحد القطاعات الرئ�سة في 

وغیر ذلك من القطاعات. وهذا  ،قطاع الصناعي والزراعي والتجار� مثل ال

   اآلت�ة:�حتاج إلى المتطل�ات 
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 لكونهیتسم �أنه علمي  فهو من جهة ،مقصودأن �سیر وف� أسلوب علمي 

والتخط�� �طب�عته ال یتم عشوائ�ا وٕانما وف� أسلوب  التخط��،من  انوع

توج�ه  ألنه یتضمن ؛وهو من جهة ثان�ة مقصود ومدروس،علمي محدد 

 لنفسه.رسمها هو اتجاه تحقی� األهداف التي  ،معیناإلم�ان�ات في اتجاه 

�حدد التخط�� أهدافا  و�قصد بذلك أن ضرورة وجود أهداف عامة وواضحة،

، وذلك ضمانا خطة السیر في المستقبلواضحة تصف الحاضر وتحدد 

ضرورة وجود مقدرة عال�ة على التقو�م ومتا�عة  ،األهدافللوصول إلى 

ضرورة وجود ، مع ومستمرة ألهداف ومراحل وٕایجاد الحلول السر�عة والفعالة

ومعنى الواقع�ة في التخط�� أن �قوم على أساس  ،درجة عال�ة من الواقع�ة

وفي  ،لمجتمع ووفقا لالحت�اجات الفعل�ةالتحلیل الوظ�في والتكو�ن البنائي ل

إلنسان المتزایدة حاجات ا ىة والواقع�ة في التخط�� تراع�حدود الموارد الحق�ق

فتتدرج في إش�اع هذه الحاجات والسیر بها إلى أقصى  ،من وقت إلى آخر

تها على أساس الواقع المالي والتعل�مي والعاطفي واألخالقي للمجتمع درجا

 :وفي حدود الموارد التي تسمح بتنفیذها بنجاح وهي

د� إلى أقصى قدر مم�ن تعني حسن استخدام الموارد �طر�قة تؤ : الكفاءة

 أ�ضا لوالتوز�ع، والت�ادو�ذلك في مجاالت االستهالك  ،اإلنتاجمن 

�معنى تطاب� الموارد المتاحة أو المخط� إنتاجها في  المنطقي:التواف� 

 �مها ونوعها مع مختلف االستخدامات

 عال�ة،بدرجة  ا�ون التخط�� و�رامجه وأجهزته مرنقصد بها أن �� المرونة:

تكون  أالو  ،�حیث تتالءم عمل�ة التخط�� مع التحول وتغیر المجتمع

األهداف قوالب تجمد سلوك التخط�� وتمنعه من المرونة والتكیف مع �ل 

 ما �ستجد من مواقف وصعو�ات جدیدة أثناء التنفیذ.
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 روفالبد من تحدید اإلطار الزمني للخطة وفقا للظ :المحدد ياإلطار الزمن

ن تحدید ما یجب تنفیذه من ذلك أل ؛ونوع�ة األهداف المطلوب تحق�قها

قا لألهداف ین�غي أن �صاح�ه أ�ضا تحدید موعد بدا�ة التنفیذ برامج وف

 واالنتهاء منه.

والتخط�� الناجح �ستلزم وجود فر�� عمل من المتخصصین في مختلف 

وعند التخط�� لإلذاعة المحل�ة یجب األخذ في ، المجاالت والتخصصات

حقی� لها ت�مثا�ة األسس التي یتم من خال دعوامل أساس�ة تع االعت�ار عدة

   ي:�أتأهداف اإلذاعة المحل�ة، وتتمثل أهم هذه العوامل ف�ما 

یذ ة الزمن�ة المحددة لتنفالفتر ، تغط�ة الجغراف�ة لإلذاعة المحل�ةنطاق ال

 ،ثقافة المجتمع المستهدف، ساعات اإلرسال المتاحة لإلذاعة، الخطة

 )13(خصائص القائم �االتصال. ، ائص الجمهور المستهدف واحت�اجاتهخص

  ممیزات وخصائص اإلذاعة السمع�ة  :اً را�ع

ینفرد هذا النظام لالتصال السمعي �عدد من المزا�ا والخصائص التي تحله 

  إلى:و�م�ن أن نقسمها  ،في قائمة وسائل االتصال المختلفةم�ان الصدارة 

  للمذ�اع.أوًال: مزا�ا وخصائص 

  االتصال.ة ثان�ًا: مزا�ا وخصائص لإلذاعة السمع�ة مرت�طة �عمل�

  التعل�م�ة.�العمل�ة ثالثًا: مزا�ا وخصائص مرت�طة 

  أنه:فف�ما یتعل� �مزا�ا وخصائص المذ�اع نالح� 

  ص الثمن و�م�ن الحصول عل�ه.رخ� -1

  الستخدامه.هل التشغیل وال �حتاج إلى تدر�ب مسب� س -2

  الوزن.خفیف ، قلیل العطل -3
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  الس�ارة.�م�ن تشغیله في المنزل أو المتجر أو العمل أو  -4

  الجافة.ال �ستهلك طاقة و�م�ن تشغیله �ال�طار�ات  -5

في عمل�ة االتصال نجملها  وف�ما یتعل� �مزا�ا وخصائص اإلذاعة السمع�ة

  ي:أتف�ما �

  تحق� اتصاًال آن�ًا وفور�ًا حول الكرة األرض�ة.  -1

ومن لخ. .إ، مؤثرات، موس�قى) . . (محادثاتع�ة تبث �افة المواد السم - 2

في البرامج التعل�م�ة والثقاف�ة والترفیه�ة  اهذه أم�ن استخدامه اخالل قدرته

  واإلرشاد.وفي الدعوة 

تصل إلى مالیین المستمعین مهما �انت مواقعهم الجغراف�ة أو  -3

طبوغراف�ة أو وهذا ما حطم تسل� المعوقات ال ،مستو�اتهم العلم�ة أو الثقاف�ة

  المعرفة.الس�اس�ة في تالحم الشعوب وت�ادل 

و�موجب هذه الخاص�ة لها یجر�  ،تعمل على إقامة قاعدة اتصال فعالة -4

  الم�اشرة.إنتاج برامجها واالستماع إلیها على أساس المخاط�ة 

  ي:�أتلسمع�ة في التعل�م فتتلخص ف�ما أما خصائص ومزا�ا اإلذاعة ا

ل من المعلمین والمدر�ین إلنتاج وتقد�م البرامج مقارنة تتطلب عددًا أق - 1

  الحدیثة.�التلفز�ون أو نحوه من وسائل االتصال 

  مختلفة.في مناط�  ینموجود�م�ن بث برامج آن�ة لمستمعین  -2

  متكررة.�م�ن إعادة بث برامجها مرات  -3

إلى  ال تتطلب معرفة مس�قة �قواعد القراءة والكتا�ة لمتا�عة االستماع -4

  برامجها.

ن تبدو ف�ه الحاجة أكثر توفیر في اإلنفاق على التعل�م في زمالتقود إلى  - 5

  النفقات.توفیر المال وخفض إلى إلحاحًا 



  یدانیة)دراسة م( اإلذاعةفي رفع كفاءة العاملین  فيF Mإذاعة مصراتة في داریة القیادات اإل دور
  

  

  
204 

 

 والمستمعین ولجم�ع الطل�ة متكاملة لجم�ع المراحل الدراس�ة مدرسة دتع - 6

  الدراس�ة.ولجم�ع المواد 

ذلك أنه  ؛مجال التعل�م والتعلمتمتع اإلذاعة السمع�ة بخاص�ة مهمة في ت -7

  والمتعلم.�اإلم�ان إقامة عالقة ثنائ�ة بین المعلم 

 فسیتضح أنهاخر� األتصال االوٕاذا ما قارنا بین اإلذاعة السمع�ة ووسائل 

  اآلت�ة:تنفرد �الخصائص 

بینما نجد أن التلفز�ون أو األفالم  ،ب أكثر من حاسة واحدةال تتطل -أ

  حاسة.تتطلب إشراك أكثر من السینمائ�ة المتحر�ة 

لمام �القراءة والكتا�ة إلرسال واستق�ال الرسالة، بینما ال �شتر� اإل -ب

  ذلك.تتطلب المواد المطبوعة توافر 

اض رغم أن اإلذاعة السمع�ة وسیلة اتصال عصر�ة فإنها تتمیز �انخف -ج

 عدیدوفي هذا مصلحة لل ،قارنة �الوسائل والتقن�ات األخر� تكلفة اإلنتاج م

 ذاتمال�ة تقابلها برامج تنمو�ة وتعل�م�ة  ةمن الدول التي تعاني من ضائق

  )15( .فهي تستط�ع االستفادة من اإلذاعة السمع�ة في هذا الصدد ،طموح

  

  الم�حث الثاني

  ""الق�ادة اإلدار�ة

همة ل�س فق� على مستو� مموضوع الق�ادة من الموضوعات ال د�ع     

ة قبل �رنا إلى األمة العر�ظوٕاذا ن، الدولة أ�ضإانما على مستو� المنطقة و 

حیت  ،أنها لم تكن سو� مجموعة من الق�ائل المتفرقةنجد ظهور اإلسالم 

ــ  و�مجيء الرسول الكر�م .وحدة الملكةفیها الزعامات وقلت فیها  تعددت ـ
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و�ظهور اإلسالم تحولت هده المجموعات من الق�ائل  صلى هللا عل�ه وسلم ـــ

  العالم.ء �بیرة من اجز أالمتفرقة إلى أمة قو�ة فرضت س�طرتها على 

ما في �ل مراحل همأن القائد اإلدار� �مثل عنصرا أساس�ا و  كال شنه أ�ما 

، إال أن المش�لة التي منه من أ�عادض�ة التنم�ة االقتصاد�ة ��ل ما تتعمل

إلدار� الفعال الذ� عدم توافر القائد ا هي ظمات في وقتنا الحاليتواجه المن

  رة �صعب العثور علیها �سهولة.دأص�ح سلعة نا

عمل�ة توج�ه وتنظ�م وتنسی� جهود  أساًسادار�ة هي �ما أن العمل�ة اإل

و أعینة فرد�ة �انت األفراد أو الجماعات في سبیل تحقی� أهداف وغا�ات م

ة تمتد جذورها إلى الوقت دار�ن الق�ادة اإلإلقول جماع�ة، ومن ثم �م�ن ا

ف�ه التفاعل االجتماعي وتوز�ع العمل بین األفراد والجماعات في  أالذ� بد

  )16( متعددة.تنظ�مات ونظم اجتماع�ة 

  وال: ماهیــــــــــــة الق�ادةأ

مهارة التأثیر على شعور لقدرة و الق�ادة هي فن ا :: مفهوم الق�ادة1

المرؤوسین إلنجاز المهام المقدمة المحددة لهم ��ل حماس وٕاخالص فالق�ادة 

نجاز ما ترغب الق�ادة في تحق�قه أ� إهي أ�ضا حث وتحفیز األفراد على 

الشخص�ة من  لو �انت أهدافهم ا�مجعل شعور األفراد �أهداف المؤسسة 

   :التعر�ف �م�ن اإلشارة إلى �عدین هما

  ز اآلخر�ن إلنجاز ما یجب إنجازه یحفتالتسل�م �قدرة ومهارة القائد على  ـ أ

  ن ذلك س�حق� رغ�اتهم وطموحاتهم أمیل واستجا�ة األفراد وٕادراكهم � ـ ب

أ�عادها الشاملة هي ن الق�ادة �معناها و إ :ومن المم�ن القول دون م�الغة

 ،استمرارها ور�ادتهاونجاحها و  َاتالمنشو حجر الزاو�ة في ح�اة المجتمعات 
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والسل�مة  العادلة(والس�اسات م الذین یخططون و�ضعون األهداف فالقادة ه

  )والمقنعة

أنها:  هو الذ� �م�ن أن نضعهف الشامل لمفهوم عمل�ة الق�ادة إن التعر�

 العمل المشترك�ما یواجه و�نمي العمل الفرد� و  ق�ادة مجموعة من األفراد

اد وٕایج المنشآتح الجماعة وروح التعاون لدیهم و�بنهم و�ین بینهم وتنم�ة رو 

 االرت�ا� �المنظمة و�ناء عالقاتدرجة �فا�ة من التحمس والعطاء لدیهم و 

و ههذا فومن ثم  ،االحترام المت�ادلطب�ة وجو عمل تسوده االستجا�ة والثقة و 

رضاهم هات وسلوك المجموعة �ما �حق� في معلومات واتجاتأثیر رد الفعل 

ل بهذا ال �أتي من فراغ و  ،وتلك هي النتیجة ،أهداف المنشاة وأهدافهم ورضا

  .القائد المدیر و  من صفات وسلو��ات وقدرات معینة لد�

  : خصائص القائد2

  :�ةتن یتمیز القائد الناجح �السمات والخصائص اآل�ش�ل عام یجب أ

ن ه مأن ��ون القائد ملهما لتا�ع� �ن: یجباآلخر ز وتشج�ع یحفتعلى  القدرة

�ستط�ع األفراد  من َثمو  ،التفاني واإلخالص في العملخالل تشج�عهم على 

   إلى األداء المرتفع. الوصول األداء المتوس� وذو 

لقائد العاد�ة أ� قدرة أ� المهارات االتصال�ة غیر ا :القدرة على االتصــال

و��ون االتصال عادة �طر�قة  ،فعال�ةعلى نقل وتوصیل الف�رة ��فاءة و 

التصالي والقدرة على التقدیر ان الق�ادة تتصف �الذ�اء إوعل�ه ف ،شفو�ة

   .الكالم المقنعوالت�صر و 
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�المقدرة الفائقة على اإلقناع  یجب أن یتصف القائد :اإلقنــاعالقدرة على 

ن هذه الثقة و و�قدر المرؤوس ،د�ه الثقـــة في األهداف التي �عرضهالو 

   بها.و�حسون 

ن إلى معونة القائد ونص�حته و : یتطلع المرؤوسنخر�غرس الثقة في اآل

أ�ضا ف�ما یتعل� �مشاكلهم  ٕانماه ل�س فق� في مجال العــــمل و رائآو 

ص الذ� ن قائــــــدهم هو ذلك الشخأن �و فیجب أن �شعر المرؤوس ،الشخص�ة

�ه على توجیههم في االتجاه  لثقتهم ،الــتحدث معه�م�ن الرجوع إل�ه دائما و 

  وألنه �حس �آدمیتهم وهم داخل المنظمة التي ینتمون إلیها جم�عا  ،السل�م

ناجح هو الذ� یدرك جوانب القائد ال الثقة �المرؤوسین:تفو�ض السلطة و 

فهو  ،الضعف في مرؤوس�ه ومد� المهام التي �م�ن أن تو�ل إلیهمالقوة و 

  تعاونهم و�توقع المز�د منهم. یؤمن بإخالصهم ووالئهم و 

الحقائ� حول الجوانب �عد جمع المعلومات و  القدرة على اتخاذ القرارات:

المختلفة للموقف �شغل اإلدار� الناجح تف�یــره �سرعة حول اإلجراء الفعال 

  )17( .الذ� یجب اتخاذه و�نفذه

  اإلدارةالق�ادة و 

حل احد� المر إ انهأأوسع معان�ه �شیر في جوهره إلى  مفهوم فيالق�ادة 

هناك تداخال بین مفهوم الق�ادة ن إومن ثم ف ،األساس�ة في عمل�ة اإلدارة

تضم عدة  ؛ ألنهالعمل�ة اإلدار�ةإحد� م�ونات ا حیث إن األولى ،اإلدارةو 

  .المتا�عة)رقا�ة و الر أخر� منها (التنظ�م والتخط�� والتنفیذ و عناص

في س�اق التشا�ه في األداء  أتيتهذه التداخالت من ناح�ة أخر� أن �ما 

 ،ن �ال منها �شیر إلى تنظ�م النشا� الجماعي لتحقی� أهداف معینةإحیث 

لذلك و  ،ن نجاح اإلدارة مرت�� إلى حد �بیر �طب�عة الق�ادةإذلك ف عنفضال 
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األكفاء ذو� التعلم واإلبداع ال تكاد تعادلها  الرؤساءالقدرة و إلى حاجة اإلدارة ف

انخفاضا حسب إنتاج�ة اإلدارة تتأثر ارتفاعا و تثبت التجارب أن و  ،حاجة

  تقودها.نوع�ة الق�ادة التي 

ي الخاص ولكنها تكمن ف�عالقة الق�ادة �اإلدارة ل�ست عالقة العام �ما أن 

الس�اسات  كبر إلىأفمصطلح اإلدارة �شیر بدرجة  ،طب�عة �ل منها

في حین أن  ،التنظ�م�ةأ� الجوانب الفن�ة و  البناء التنظ�ميواإلجراءات و 

ن إ :خالصة القولو  .الخصوص الشخص�ة أ� اإلنسان�ةفي الق�ادة تعني 

  )19( اإلدارة.إحد� وظائف ومهام  الق�ادة وتعتبر الق�ادة هياإلدارة أوسع من 

  دار�ةاإلأنما� وصفات الق�ادة مصادر و  ثان�ا:

  مصادر قوة الق�ادة  

شخص�ة القائد وما یتعل� مز�ج من العناصر منها  إن الق�ادة حصیلة

  الزمن.وطب�عة التنظ�م والبیئة التي تع�شها المنظمة، وضغو�  ،�مرؤوس�ه

السلطة  مردها، أن تكون هناك مصادر لقوة الق�ادةإال أن هذا ال �منع 

  وصفات القائد نفسه، أ� المصادر الرسم�ة والمصادر الشخص�ة.

اب أو إل�قاع الجزاء والعقلقائد من سلطة اتحدد �ما لد� ت :الرسم�ةالمصادر 

لرؤساء أو توقعه ن خوف الفرد أو المرؤوسین من مخالفة اإإذ  ؛الثواب

ل المهمة وهذا األمر من العوام ،ة عند إطاعته لرئ�سهأالحصول على م�اف

  الق�ادة.في قوة 

ثر له األالرؤساء ن ما �ملكه القائد من مهارة وقدرة تمیزه عن غیره من أ�ما 

  حیث یتقبل مرؤوس�ه سلطته اعترافا �معرفته. ؛في قوته
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ف القائد �الصفات المتمیزة تضیف إن اتصا :الشخص�ةالمصادر الذات�ة أو 

، فشخص�ة القائد المحب�ة على قوة الق�ادة �مصدرها الرسمي ا�بیرً  اثرً أ

مشار�ة القائد لهموم  و�ذلك ،سین والتزامهم �أوامره وتوجیهاتهللمرؤو 

  .مرؤوس�ه ومساعدته لهم تؤثر على قوة الق�ادة للمجموعة

  أنما� الق�ادة :  

القائد  اتصنف أنما� الق�ادة إلى أر�عة أنما� ت�عا لدرجة التح�م التي �مارسه

  وهي:في تعامله مع مرؤوس�ه 

نم� ��ون االهتمام �العمل في ظل هذا ال :المستبدالنم� األوتوقراطي أو -أ

، و�قوم القائد �اتخاذ القرارات وتحدید ر من االهتمام �األفرادكبأبدرجة 

األنشطة دون أ� مشار�ة من المرؤوسین من ناح�ة، ومعتمدا اعتمادا �ل�ا 

  على سلطته الرسم�ة في منح الثواب وتوق�ع العقاب من ناح�ة أخر�. 

النم� یتخذ المدیرون �ل في ظل هذا  المستغل: النم� االستبداد�-1

األوامر دون مناقشة، أو أ�  ةال إطاعالقرارات، وما على المرؤوسین إ

  تقصیر �ستوجب توق�ع العقو�ات. 

لكن  ؛األخیر یتخذ المدیر �ل القراراتفي هذا  العادل:النم� االستبداد� -2

یؤدون بها أعمالهم، طالما التي ��ون للمرؤوسین �عض الحر�ة في الطر�قة 

  رؤسائهم.رق المحددة من قبل طأنهم یؤدونها وف� اإلجراءات وال

ید تحدالقرارات ورسم الس�اسات و  ذتخاافي ظله یتم  الد�مقراطي:النم� -ب

ت في �افة تزداد االتصاالو  ،مع المرؤوسین ینأنشطة ومهام األفراد المشار�

� أن أ ،إلخألعلى ... اسفل إلى األمن ألسفل و إلى ااالتجاهات من األعلى 

  حد.�الفرد في آن واعمل و ال��ون � قادةاهتمام ال
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د النم� ��ون اهتمام القائد مر�زا على األفرا اذط�قا لهالنم� اإلنساني: -ج

 االهتمام �العنصر ال�شر� هنا ��ون منو  ،هتمام �العملاالبدرجة أكبر من 

 واحترام ،�عضبالمرؤوسین �عضهم و خالل إقامة عالقات طی�ة بین القائد 

تحقی� حاالت من الصراع و  وتجنب أ� ومحاولة عالجاألفراد  مشاعر

  القرارات.االنسجام في اتخاذ 

ئد حر�ات �املة أو عطي القا�ا النم� من السلوك ذفي ظل ه الحر:النم� -د

 و��ون تدخله في أدنى حد ،واسعة لألفراد أو الجماعات في اتخاذ القرارات

  .حیت �قتصر التدخل أو االهتمام مثال على نتائج اإلنجاز ،مم�ن

  یجاب�ة �ادة اإلصفات الق  

 وهي الق�ادة التي �ع�ش في ،یجاب�ةك خطو� عامة تتصف بها الق�ادة اإلهنا

  إطارها القائد الفاعل:

مور و�درك األ مشاعرهم قّدرف� ،أن �ضع نفسه موضع مرؤوس�ه البد للقائد-

  لها.من حیث هي و�ما یرونها و�شعرون بها و�ستجیبون 

ن یجرح أنه أن ذلك من شأل ح؛ر�جأن یبتعد عن اللوم والت البد للقائدو -

ال وهذا األمر  ،هم في العملئص من �رامتهم أمام زمالشعور مرؤوس�ه و�نق

  .لقائدعلى اینتج إال ال�غض والحقد 

الدعاء �ما هو ل�س اأن ال یوهم المرؤوسین �قدراته أو  یجب على القائد-

  �فاءة رؤسائهم ومهاراتهم. ن و ألنه سرعان ما ��تشف المرؤوس ؛عل�ه

ط�عون الوصول �حیث �ست ،أن ��ون قر�ب المنال من مرؤوس�ه البد للقائد-

ن فوس العاملین فال یترددو و�ذلك �ستط�ع القائد معرفة ما یجر� في ن ،إل�ه

  عالقاتهم. مالصورة الكاملة سواء حول العمل أ في وضع
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�ستط�ع التغلب  إذ إنه ؛أن �ستقبل مخاوفهم دون ازدراء بها البد للقائد-

  على تلك المخاوف بإتاحة الفرصة لهم للتعبیر عنها والوقوف على حق�قتها.

 ن فاقد الشيء الأل ؛العصب�ة في الق�ادة ناالبتعاد ع �ما یجب على القائد-

  .)20(�م�ن أن �عط�ه. 

  

  عرض وتحلیل النتائج :الفصل الثالث

  :العینةلخصائص الجداول التكرار�ة والنسب المئو�ة 

  ) توز�ع العینة حسب الجنس1جدول (ال

  النس�ة  التكرار  الجنس

  83.9  26  ذ�ر

  16.1  5  أنثى

  100.0  31  اإلجمالي

، حیث بلغت فراد العینة حسب الجنسأیوضح لنا عدد  )1(جدول رقم ال

 5% و�تكرار  16.1ناث بنس�ة واإل ،26% و�تكرار83.9الذ�ور  نس�ة

ذاعة على اإل اإلذاعة واعتماد العامل فيعلى قلة العنصر النسائي  و�دل هذا

لعادات ا �سببلعنصر النسائي اعزوف إلى ح�انا یرجع أوهذا  ،الذ�ور

  المدینة.في والتقالید 

  

  ) توز�ع العینة حسب العمر2جدول (ال

  النس�ة  التكرار  العمر

  6.5  2  سنة 25أقل من 

  29.0  9  35إلى أقل من  25من 

  51.6  16  سنة 45إلى أقل من  35من 
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  12.9  4  سنة فأكثر 45من 

  100.0  31  اإلجمالي

 نس�ة ىعلأ و�لغت  ،ئة العمر�ة ألفراد العینةیوضح لنا الف )2(جدول رقم ال

سنة و�لیها  45إلى أقل من  35هم ما بین لمن  16% و�تكرار  51.6

وتأتي  ،سنة 35إلى أقل من  25ما بین هم  لمن 9% و�تكرار  29بنس�ة 

را بنس�ة خآو  ،كثرأسنة ف 45 في سن هملمن  4% و�تكرار  12.9بنس�ة 

كبر عدد على أن أو�دل هذا  ،سنة 25قل من أ لمن هم 2% و�تكرار  6.5

قادر اللتطو�ر و في امن فئة الش�اب الطموح  واإلذاعة هفي من العاملین 

  بداع والعطاء على اإل

  المستو� العلمي) توز�ع العینة حسب 3جدول (ال

  النس�ة  التكرار  المؤهل 

  0  0  إعداد�

  32.2  10  ثانو� 

  54.7  17  جامعي

  13.1  4  فوق الجامعي

  100.0  31  اإلجمالي

جاءت في  ، وقدالتعل�مي ألفراد العینة � الخاص �المستو  )3(جدول رقم ال

 17% و�تكرار  45.9بنس�ة من حملة الشهادة الجامع�ة  ىولالمرت�ة األ

ثم من حملة  ،10% و�تكرار  27بنس�ة �لیها من حملة الشهادة الثانو�ة و 

خر شيء من حملة آو ، 4و�تكرار  10.8بنس�ة  ةالشهادة فوق الجامع�

فراد العینة من أكثر أ أنو�دل هذا على  %، 0بنس�ة  عداد�ةالشهادة اإل

اإلذاعة یتمتعون في ن العاملین أوهذا �عني  ،حملة الشهادة الجامع�ة

   عاٍل.تعل�مي  � مستو �

  ) توز�ع العینة حسب سنوات الخبرة4جدول (ال
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  النس�ة  التكرار  الجنس

  3.2  1  سنوات 4من سنة إلى أقل من 

  25.8  8  سنوات 7إلى أقل من  4من 

  6.5  2  سنوات 10إلى أقل من  7من 

  64.5  20  سنوات فأكثر 10من 

  100.0  31  اإلجمالي

كثر أسنوات ف 10من  حیث �انت ،الخبرةسنوات الخاص � )4(جدول رقم ال

سنوات  7إلى أقل من  �4عدها من  و�أتي 20% و�تكرار  64.5بنس�ة 

سنوات  10إلى أقل من  7ثم تلتها من  ،8% و�تكرار  25.8بنس�ة 

             سنوات 4خرا من سنة إلى أقل من آو  ،2% و�تكرار  6.5بنس�ة

ذاعة من اإلفي غلب العاملین أ ن أوهذا یدل على  ،1و�تكرار  % 3.2بنس�ة 

   .عالميذو� الخبرة في المجال اإل

  

ذاعة في إدار�ة اخت�ار الق�ادات اإلبها ) یوضح الك�ف�ة التي یتم 5جدول (ال

 FMمصراتة 

  الفقرة
  آراء المشار�ین

N 
نسب الفقرة إلى الكل حیث 

  نعم %  ال  %  اإلجا�ات بنعم

  المؤهل العلمي
31  0  31  

0.0  
100.0  0.0  100.0  

  السمعة الطی�ة والنزاهة
16  15  31  

27.8  
51.6  48.4  100.0  

  العالقات االجتماع�ة
9  22  31  

40.7  
29.0  71.0  100.0  

  التدرج الوظ�في للمؤسسة
24  7  31  

13.0  
77.4  22.6  100.0  

  دار�ةالخبرة اإل
21  10  31  

18.5  
67.7  32.3  100.0  
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ي فدار�ة اخت�ار الق�ادات اإلبها یوضح الك�ف�ة التي یتم )  5جدول رقم ( ال

 40.7العالقات االجتماع�ة بنس�ة  ىولجاءت في المرت�ة األحیث  ،اإلذاعة

% و�تكرار  27.8یها السمعة الطی�ة والنزاهة بنس�ة لوت،  22% و�تكرار 

 ثم ،10% و�تكرار  18.5بنس�ة دار�ة وفي المرت�ة الثالثة الخبرة اإل،  15

را المؤهل العلمي بنس�ة خآو  ،7% و�تكرار  13.0التدرج الوظ�في بنس�ة 

 ااإلذاعة ال یتم اخت�ارهفي دار�ة ن الق�ادات اإلأهذا یدل على و  ،%  0.0

بل یتم  ،قسامدارات واأللمؤهل العلمي والتخصص في تولي اإلا علىبناء 

ح�انا أ یتسببهذا و  ،عن طر�� العالقات االجتماع�ة والمحا�اة ااخت�اره

ت دار� وعدم قدرة الق�اداعالم�ة والتخ�� اإلغلب المؤسسات اإلأ �الفشل في 

لعدم تخصصها  ،من توفیر متطل�ات العمل االعالمياإلذاعة في دار�ة اإل

   .عالم�ةدارة اإلوهذا مؤشر خطیر في اإل ،واتخاذ قرارات في غیر محلها

  األسالیب العلم�ة الحدیثة في اإلدارة تت�عاإلذاعة في ) الق�ادات اإلدار�ة 6جدول (ال

  الفقرة

 N  آراء المشار�ین

غیر مواف� 

%  

مواف� إلى 

  حد ما %

مواف� 

%  
  

 األسالیب تت�عاإلذاعة في الق�ادات اإلدار�ة 

  العلم�ة الحدیثة في اإلدارة.

6  22  3  31  

19.4  71.0  9.7  100.0  

سالیب العلم�ة في دار�ة األ��ف�ة ات�اع الق�ادات اإل یوضح )6(جدول رقم ال

 22% و�تكرار  71.0حد ما  ىلإنس�ة مواف�  ىعلأ حیث بلغت  ،دارةاإل

%  9.7را مواف� بنس�ة خآو  ،6% و�تكرار 19.4وتلتها غیر مواف� بنس�ة 

سالیب األ تت�عذاعة اإلفي دار�ة ن الق�ادات اإلأعلى یدل  ، وهذا3و�تكرار 



   مجلة علم�ة مح�مة تصدر عن جامعة مصراتة - 2020یونیو –العدد التاسع -السنة الخامسة  -مجلة �ل�ة الفنون واإلعالم 

215 

 

نس�ة مواف�  ىعلأفراد العینة �أجا�ة إ لوهذا اتضح من خال ،العل�مة الحدیثة

   .دارةسلوب علمي في اإلأاستخدام  ى، �معند ماحالي 

  

  

أسلوب التخط��  تت�عإذاعة مصراتة في ) الق�ادات اإلدار�ة 7جدول (ال

  العلمي

  الفقرة

  آراء المشار�ین

N % مواف� إلى   غیر مواف�

  حد ما %
  مواف�%

إذاعة مصراتة في ة الق�ادات اإلدار�

  أسلوب التخط�� العلمي تت�ع

3  23  5  31  

9.7  74.2  16.1  100.0  

التخط�� أسلوب ات�اع الق�ادات اإلدار�ة  �مد ) یوضح7( الجدول رقم

مواف� " ىولواحتلت المرت�ة األ ،إدارة المؤسسات اإلعالم�ة السل�م فيالعلمي 

وفي المرت�ة الثان�ة مواف� بنس�ة  ،23% و�تكرار 74.2بنس�ة  "حد ما إلى

وهذا  ،3% و�تكرار  9.7غیر مواف� بنس�ة  آخراو  ،5% و�تكرار  1..16

العلمي �ش�ل منتظم أسلوب التخط�� ل على ات�اع الق�ادات اإلدار�ة ید

و�رجع هذا لتخ��  ،بها غیر ملتَزموجود خطة علم�ة بّین هذا یو  ،ومستمر

العمل �ش�ل منظم على المؤسسة اإلعالم�ة وعدم مقدرتها في اإلدارة 

   .ومستمر وواضح للعاملین

  ن لرفع الكفاءةو لتدر�ب�ة التي تحصل علیها العامل) الدورات ا8جدول (ال

  الفقرة
  المشار�ینآراء 

N 
  نعم %  ال %

  هل تحصلت على دورة تدر�ب�ة في مجال اإلعالم
24  7  31  

77.4  22.6  100.0  
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في ن و حصل علیها العاملیوضح الدورات التدر��ة التي ت )8(الجدول رقم 

 % و�تكرار 77.4س�ة ال بن اإلجا�ة بـــوجاءت  ،عالماإلذاعة في مجال اإل

غلب أن أ وهذا یدل على  ،7% و�تكرار  22.6بنس�ة واالجا�ة بنعم  24

عالم ة في مجال اإل�اإلذاعة لم یتحصلوا على دورات تدر�بفي العاملین 

و�وضح هذا  ،�الدورات لرفع �فاءة العاملین بهذا الجانبوعدم االهتمام 

ن �ش�ل و ة التي �حتاجها العامل�ضعف اإلدارة في جانب الدورات التدر�ب

   .الحاصل في هذا المجالمستمر لمواك�ة التطور 

  

 االذاعةفي ن و الدورات التي تحصل علیها العامل یوضح )9جدول (ال

  الفقرة
  آراء المشار�ین

N 
 التكرار

  28.6  2  3قل من أ

  14.3  1  5قل من أ

  42.8  3  7قل من أ

  14.3  1  كثرأف 7

  % 100.0  7  اإلجمالي

في ن و الدورات التي تحصل علیها العامل یوضح عدد ) 9 (الجدول رقم

لیها �و  ،3% و�تكرار 42.8بنس�ة  7أقل من  تي:جاءت �اآل ، حیثاإلذاعة

 5قل من أمن  �لنس�ة وتساوت ،  2% و�تكرار  28.6بنس�ة  3قل من أ

من خالل الجدول یدل ، و  1% و�تكرار  14.3حیث بلغت  7كثر من أو 

في ة بین العاملین �في الدورات التدر�ب ؤتكافالهذا المؤشر على عدم 

ومنح  �ش�ل عادل اإلذاعةفي عدم توز�ع الدورات لكل العاملین و  ،المؤسسة

غلب أ وهذا ما �عاني منه  ،غیرهم دون من الدورات أكبر  اعددً �عض ال
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ن الدورات أو�بدو  ،ة�عدم توفر العدالة في الدورات التدر�ب وهو العاملین

هذا إن  .سواهم وتمیز بین العاملین في التدر�بمخصصة لمجموعة دون 

نها ال تعمل �ح�اد أ یؤ�داإلذاعة في الخلل الواضح في الق�ادات اإلدار�ة 

   .موضوع�ة في منح الدورات للعاملینو 

  

  اإلذاعةفي ة �عدم توفیر دورات تدر�بفي ) ما هو السبب 10جدول (ال

  الفقرة

  آراء المشار�ین

N 
حیث  نسب الفقرة إلى الكل

  اإلجا�ات بنعم
  نعم  ال

%  %  

  دارةضعف اإل
21  10  31  

20.4  
67.7  32.3  100  

عدم توفر مدر�ین في مجال 

  عالم اإل

22  9  31  
18.4  

71.0  29.0  100  

  عدم االهتمام بهذا الجانب 
3  28  31  

57.1  
9.7  90.3  100  

  عدم توفر الدعم المالي
29  2  31  

4.1  
93.5  6.5  100  

  

اإلذاعة في ب عدم اهتمام الق�ادات اإلدار�ة یوضح سب )10 (الجدول رقم

%  57.1الجانب بنس�ة  ابهذ هاعدم اهتمام وقد اتضح ،�الدورات التدر�ب�ة

%  20.4المؤسسة اإلعالم�ة بنس�ة في ثم ضعف اإلدارة ، 28و�تكرار 

%  18.4عالم بنس�ة مجال اإللیها عدم توفیر مدر�ین في �و  ، 10و�تكرار 

هذا و  ، 2% و�تكرار  4.1را عدم توفر الدعم المالي بنس�ة خآو  9و�تكرار 

جانب التدر�ب والتطو�ر للعاملین یدل على عدم اهتمام المؤسسة اإلعالم�ة ب

 ،في جانب الق�ادة والتدر�ب والتطو�راإلذاعة و�ذلك ضعف اإلدارة في 
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أن المؤسسة و في عدم �فاءة الق�ادات اإلدار�ة إلى و�رجع هذا أح�انا 

ع�س هذا على العاملین �نو  ،عالمغیر متخصصین في مجال اإل أصحابها

�ل حسب  ،ة الالزمة ورفع �فاءتهم�عدم االهتمام بتوفیر الدورات التدر�بفي 

  .اإلذاعةفي  هتخصص عمل

  ) هل تعطى الفرصة الكاملة في الحصول على دورات تدر�ب�ة11جدول (ال

  الفقرة

  آراء المشار�ین

N نعم %  إلى حد ما%  % ال  

هل تعطى الفرصة الكاملة في 

  الحصول على دورات تدر�ب�ة

23  4  4  31  

74.2  12.9  12.9  100.0  

المؤسسة في منح الفرصة الكاملة للعاملین  �یوضح مد 11الجدول رقم 

و  23% و�تكرار  74.2وجاءت اإلجا�ة بــــ ال  بنس�ة   ،ة�على دورات تدر�ب

جا�ة بنعم را  اإلآخو  ، 4% و�تكرار  12.9حد ما بنس�ة  إلىاإلجا�ة  بــ 

الكاملة لكل �دل هذا على عدم توفر الفرصة و  ،4% و�تكرار  12.9بنس�ة 

وهناك عدم موضوع�ة في منح الفرصة لكل العاملین  ،اإلذاعةفي العاملین 

بین التخصص بل االعتماد على التمییز ال تمنح وف� أنها في التدر�ب و 

اإلذاعة دون في وتقتصر الدورات على �عض العاملین  ،والمحا�اةالعاملین 

وهذا  ،عادل وح�اد� الدورات المتاحة و�ش�ل غیر� همدون علمخر�ن و اآل

 عدالة في منح الفرصة لكل العاملین في الدوراتالح�اد�ة و الیدل على عدم 

   .خر�ناآل عن�عض التمیز  ، �ما أنهاة�التدر�ب
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  استفادتك من الدورات التي تحصلت علیها) مد� 12جدول (ال

ة التي �استفادة العاملین من الدورات التدر�ب �یوضح مد 12الجدول رقم 

 عدمو  4% و�تكرار  57.2وجاءت االستفادة بنس�ة  ،یتحصل علیها

و�دل هذا على عدد العاملین الذین  ،3% و�تكرار  42.8ستفادة بنس�ة اال

على أ و�انت  ،فراد العینةأشخاص من أ 7 وهو ة�تحصلوا على دورات تدر�ب

عن  علیها، ناه�ك وا�ثیرا من الدورات التي تحصل واالذین استفادمن نس�ة 

خالل عمله وعددهم ة �على دورات تدر�ب تحصلیلم  العینة الذ� فرادأعدد 

لى خلل واضح في منح الفرصة في إهذا �شیر ، و جمالي العینةإمن  24

  .اإلذاعةفي ة �الدورات التدر�ب

في خصص ومستمر لرفع �فاءة العاملین ) برنامج تدر�بي علمي مت13جدول (ال

  اإلذاعة

  الفقرة
  آراء المشار�ین

N 
  نعم %  ال %

خصص هل یوجد برنامج تدر�بي علمي مت

  اإلذاعةفي ومستمر لرفع �فاءة العاملین 

30  1  31  

96.8  3.2  100.0  

برنامج تدر�بي علمي واضح  مد� إم�ان�ة توفر یوضح )13 (الجدول رقم

 حیث ،اإلذاعةفي لرفع �فاءة العاملین لمؤسسة في اومتخصص ومستمر 

جا�ة بنعم بنس�ة واإل،  30%  و�تكرار  96.8اإلجا�ة  بــ  ال  بنس�ة �انت 

� ال یوجد لد هنأومن خالل هذا الجدول یتضح  ،1% و�تكرار  3.2

  الفقرة

  

  آراء المشار�ین

  لم استفد %
استفدت 

  �ثیرا%
N  

  ما مد� استفادتك من الدورات التي تحصلت علیها
3  4  7  

42.8  57.2  100.0  
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مستمر موضحا ف�ه برنامج علمي متخصص و�ش�ل منتظم و  المؤسسة

عدم وضوح �افة المؤسسة و داخل الدورات التي تسهم في رفع �فاءة العاملین 

فصاح إو�ذلك عدم  ،ن و ن یتحصل علیها العاملأتي یجب الدورات ال

وهذا �ضع العاملین  ،للعاملینتوفیرها إلى  ىالدورات التي تسع نع المؤسسة

فیرها من التي یجب تو وض وعدم درا�ة �الدورات المتاحة اإلذاعة في غمفي 

  .اإلذاعةفي قبل الق�ادات اإلدار�ة 

  

  اإلذاعةفي أداء الق�ادات اإلدار�ة  ن) رضا العاملین ع14جدول (ال

  الفقرة

  آراء المشار�ین

N  ٍغیر راض 

%  

إلى حد  راضٍ 

  ما%
  % اتمام راضٍ 

عن أداء الق�ادات  هل أنت راضٍ 

  اإلذاعةفي اإلدار�ة 

2  27  2  31  

6.5  87  6.5  100.0  

في الق�ادات اإلدار�ة  نرضا العاملین ع �یوضح مد )14( رقمالجدول 

 27% و�تكرار  87.1 بنس�ة ماحد  إلى اإلجا�ة براضٍ جاءت و  ،اإلذاعة

% و�تكرار  6.5 تماما بنس�ة وراضٍ  ل من غیر راضٍ في النس�ة � � وتساو 

في أداء الق�ادات اإلدار�ة  نع همهذا مؤشر على رضاو  ،لكل منها 2

لفرصة والمجال لغیرهم بإدارة اعدم فتح إلى  المؤسسة، و�رجع هذا الرضا

  .شخاص معینین دون سواهمأتصر الق�ادات اإلدار�ة على وتق ،المؤسسة
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  اإلذاعةفي األجهزة والبرامج الحدیثة للعمل ) توفر 15جدول (ال

البرامج الحدیثة یوضح  توفیر الق�ادات اإلدار�ة األجهزة و )  15(الجدول رقم 

 24% و�تكرار  77.4و�انت اإلجا�ة  بنعم  بنس�ة ، للعمل اإلعالمي

السؤال  نخرا رفض اإلجا�ة عآو ، 5% و�تكرار  16.1واالجا�ة بـــ ال بنس�ة 

ن الق�ادات اإلدار�ة أهذا مؤشر یدل على و  ، 2% و�تكرار  6.5بنس�ة 

اهتمت بتطو�ر وتوفیر األجهزة والمعدات والبرامج اإلعالم�ة �ش�ل متطور 

حتي �م�ن  ؛خر والعنصر المهمهملت الجانب ال�شر� اآلأ و  ،وحدیث

انب التطو�ر جغفلت ، ولكنها أ االستفادة من هذا التطور في البرامج واألجهزة

على مواك�ة التطور الذ� المؤسسة وعدم قدرتهم في والدورات  للعاملین 

 ،�األجهزة والبرامج الحدیثة ف�ما یتعل�اإلذاعة في الق�ادات اإلدار�ة  قامت �ه

ستخدام واالستفادة من االتشغیل و ال نن عاجز�ن عو ص�ح العاملأحیث 

ة على األجهزة والبرامج �البرامج واألجهزة المتطورة دون توفیر دورات تدر�ب

  .ذاعةاإلفي 

  

  

  

  الفقرة

  

 آراء المشار�ین

N 
  نعم%  ال%

 نرفض اإلجا�ة ع

  السؤال

هل توفر لكم الق�ادات اإلدار�ة 

في األجهزة والبرامج الحدیثة للعمل 

  اإلذاعة

5  24  2  31  

16.1  77.4  
6.5  

100.0  
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 ن و الماد�ة التي یتحصل علیها العامل) الحوافز 16جدول (ال

في ن و الماد�ة التي یتحصل علیها العاملالحوافز یوضح  )16(الجدول رقم 

 "ال تمنح"�انت اإلجا�ة بـــ حیث  ،و التطو�ر ف�هأنجاز العمل إاإلذاعة عند 

% 32.2بنس�ة  "حد ما إلىتمنح " بــ إلجا�ةاو   18% و�تكرار  58.2بنس�ة 

هذا و  ، 3% و�تكرار  9.6بنس�ة  "تمنح بدرجة �بیرة"را آخو  ،10و�تكرار 

توفیر الحوافز الماد�ة باإلذاعة في ى عدم اهتمام الق�ادات اإلدار�ة یدل عل

و�ذلك هناك تفاوت فمنهم من  ،و العملأنجاز المهام إلكل العاملین عند 

ل على م�الغ رمز�ة ال ومنهم  من یتحص  ،یتحصل على حوافز ماد�ة �بیرة

منح وعدم وجود ح�اد�ة وعدالة في ال ،نجاز العمل والمهامإتتناسب مع 

ة أعدم م�افو  ،ن وعدم تحدید ق�مه لكل العاملین �ش�ل متساوٍ والحوافز للعاملی

ر المقابل الماد� اواقتص ،نجزوا العمل والمهام �مقابل ماد�أالعاملین الذین 

   .و مجموعة معینة فق� دون غیرهمأفراد أعلى 

  

  

  

   

  الفقرة

  آراء المشار�ین

N 
  ال تمنح%

تمنح إلى حد 

  ما%

تمنح بدرجة 

  �بیرة%

هل تمنح�م الق�ادات اإلدار�ة حوافز 

  مال�ة عند إنجاز العمل

18  10  3  31  

58.2  32.2  9.6  100.0  
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 fmإذاعة مصراتة في داء األ) الصعو�ات والمعوقات التي تؤثر على 17جدول (ال

  الفقرة

  آراء المشار�ین

N 

نسب الفقرة 

إلى الكل حیث 

  اإلجا�ات بنعم

  نعم  ال

%  %  

  عدم �فاءة الق�ادة اإلدار�ة
20  11  31  

19.5  
64.5  35.5  100  

  األجهزة والمعدات غیر مواك�ة للتطور
24  7  31  

13.5  
77.4  22.6  100  

في د تأهیل وتدر�ب للكوادر العاملة عدم وجو 

  اإلذاعة

14  17  31  
29  

45.2  54.8  100  

  ضعف التمو�ل إلنتاج البرامج
8  23  31  

38  
25.8  74.2  100  

  

ات التي تؤثر على أداء العاملین یوضح  الصعو�ات والمعوقالساب� الجدول 

إلنتاج �ضعف التمو�ل اإلجا�ة  ىولاحتلت المرت�ة األوقد  ،اإلذاعةفي 

 ها عدم وجود تدر�ب وتأهیل للعاملین�لیو  ،23% و�تكرار  38البرامج بنس�ة 

في ثم عدم �فاءة الق�ادات اإلدار�ة  ،17% و�تكرار  29اإلذاعة بنس�ة في 

را األجهزة والمعدات غیر مواك�ة آخو  ،11% و�تكرار  19.5بنس�ة اإلذاعة 

على ضعف تدل  هذه اإلجا�ات، و  7% و�تكرار  13.5للتطور بنس�ة 

نتاج إ باإلذاعة من جانفي و�ذلك دعم العاملین ،  نتاجهاإ تمو�ل البرامج و 

على رغم من یر انتاجهم للبرامج  ، ظنم وصرف مقابل ماد� لهالبرامج 

عالنات اإلاإلدارة مقابل  تتحصل عل�ه الذ� اإلذاعةفي توفر الدعم الماد� 

إدارة  نإال إ ،اإلذاعةفي خ�ار المحل�ة التجار�ة والدعا�ات التجار�ة واأل

مال�ة الت آنتاج البرامج ومنح الم�افإهذه األموال على ال تصرف اإلذاعة 
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 اعائقً  اهذ دع�و  ،توفیر دورات تدر��ة لهم عدمو�اإلضافة الي للعاملین 

داخل اإلذاعة على العمل في  ب عدم �فاءة الق�ادات اإلدار�ةجان إلىمامهم أ

و�ذلك  ،عدم تخصص الق�اداتإلى وهذا یرجع أح�انا  ،اإلعالم�ةالمؤسسة 

تخ�� في إدارة اإلذاعة وعدم تطو�ر اإلدارة �االستعانة �المتخصصین في ال

  .عالمخبرة في مجال اإلال � ذو من إدارة المؤسسات اإلعالم�ة  

   ها الدراسةإلیالنتائج التي توصلت 

فئة الش�اب ومن حملة  من fmإذاعة مصراتةفي غلب العاملین أ ن إ - 1

لتطو�ر في اطموح و  ولدیهم خبرة في مجال اإلعالم ،الشهادة الجامع�ة

 عالم.بداع في مجال اإلواإل

تم اإلذاعة ال یفي دار�ة الق�ادات اإلاخت�ار ن ألدراسة اتضح من خالل ا - 2

بل یتم  ،قسامدارات واأللمؤهل العلمي والتخصص في تولي اإلا بناء على

 �� العالقات االجتماع�ة والمحا�اة.عن طر  ااخت�اره

موضوع�ة العدم ، و اإلذاعةفي الكاملة لكل العاملین  عدم توفر الفرصة - 3

 ال تمنح وف��ما أنها  ،في منح الفرصة لكل العاملین في التدر�ب

 ،بین العاملین والمحا�اة على التمییزفي منحها التخصص بل االعتماد 

 .غیرهماإلذاعة دون في وتقتصر الدورات على �عض العاملین 

برنامج علمي متخصص و�ش�ل  عدم وجودیتضح من خالل الدراسة  - 4

هم في رفع موضحا ف�ه الدورات التي تس لد� المؤسسة، منتظم ومستمر

  علیها.ل تحصَّ ن یُ أوالدورات التي یجب  ،المؤسسةداخل �فاءة العاملین 
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ات والبرامج اهتمت الق�ادات اإلدار�ة بتطو�ر وتوفیر األجهزة والمعد - 5

خر والعنصر هملت الجانب ال�شر� اآلأ و  ،اإلعالم�ة �ش�ل متطور وحدیث

 �م�ن االستفادة من هذا التطور في البرامج واألجهزة. المهم حتى

العاملین  لرفع من �فاءة وتطو�رلة �الدورات التدر�بفي هناك ضعف وقلة  - 6

ن �ش�ل و عاملة التي �حتاجها ال�الدورات التدر�ب� وعدم اهتمام الق�ادات

 مستمر.

توفیر باإلذاعة في ن عدم اهتمام الق�ادات اإلدار�ة من خالل الدراسة تبی - 7

و�ذلك هناك  ،و العملأنجاز المهام إكل العاملین عند الحوافز الماد�ة ل

ل على من یتحص �بیرة، ومنهمل على حوافز ماد�ة فمنهم من یتحص ،تفاوت

عدم وجود واتضح أ�ضًا  والمهام،نجاز العمل إم�الغ رمز�ة ال تتناسب مع 

ن وعدم تحدید ق�مه لكل العاملین ح�اد�ة وعدالة في المنح والحوافز للعاملی

 .�ش�ل متساوٍ 

یر من قبل الق�ادات مع اتضح من خالل الدراسة عدم وجود تعاون �ب - 8

 تخصصه.حسب  �ل ،اإلذاعة في رفع �فاءتهم وتطو�رهافي العاملین 

اإلذاعة من في ها و�ذلك دعم العاملین نتاجإ ضعف تمو�ل البرامج و  - 9

في توفر الدعم الماد� نتاج البرامج وصرف مقابل ماد� لهم رغم إجانت 

التجار�ة والدعا�ات عالنات اإلاإلدارة مقابل  تتحصل عل�ه الذ� اإلذاعة

هذه ال تصرف إدارة اإلذاعة نها أال إ ،اإلذاعةفي خ�ار المحل�ة التجار�ة واأل

  للعاملین.مال�ة الت آنتاج البرامج ومنح الم�افإاألموال على 

  توص�ات الدراسة 

�افة مجاالت  ضرورة الق�ام بتدر�ب الق�ادیین والعاملین �اإلذاعة في.1

 تخصصه.حسب  �لّ  ،عالماإل
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ن �صح�ه تطو�ر أفي جانب األجهزة والمعدات ین�غي التطو�ر المتوفر .2

 ال�شر�.للكادر 

ة ثر �العالقات االجتماع�ة والمصالح الشخص�أتاالبتعاد عن ال ىالعمل عل.3

 �اإلذاعة.عند اخت�ار الق�ادات اإلدار�ة 

مؤهالت علم�ة جامع�ة  ىحصلین علضرورة االستفادة من العاملین المت.4

 لإلذاعة.عالم�ة ما فوق في الق�ادة ووضع الخط� اإلف

ة التي �یجب وضع برنامج واضح ومعلن للعاملین عن الدورات التدر�ب.5

 تنفیذها. إلىتسعي اإلدارة 

  .لم�افآت لكل العاملین �ش�ل متساوٍ العدالة في صرف ا .6

  منح الفرص الكاملة لكل العاملین في التدر�ب والدورات والتطو�ر.7

  

 المراجعالهوامش و 

 ،1997، شر، األردنللندار ارام  ،إعالم�ةمؤسسات  إدارةص�ع، أصالح خلیل أبو  –1

 .27ص 

 -لعر��ةادار النهضة  -الط�عه الثالثة – الق�ادة والشخص�ة -ع�اس محمود عوض - 2

  .30، ص تبیرو – 1986

 ص ،2014لیب�ا،  ،ة االمام مالكم�ت� ،العلم�ةال�حوث  �تا�ةأم�مة، فتحي محمد  - 3

27.  

ار�خ ، بت  fm رئ�س قسم االخ�ار بإذاعة مصراتة  الزعلوك،محمد مقابلة مع  -4

15/05/2019  .  

اإلعالم المتخصص، دراسة نظر�ة  مدخل إلىتور�، محمد شرف الدین الفی -5

  .151، ص 2008سنة  وتطب�ق�ة،
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 ،2003سنة  للنشر،العلم  القاهرة، دار ،المسموعةاإلذاعة سلو� إمام وآخرون،  -6

  .6ص 

، مصراته، دار األسس الفن�ة لإلذاعیین المسموعة والمرئ�ةمحمد حمد بن عروس،  -7

  .19، ص 1987، واإلعالنالجماهیر�ة للنشر والتوز�ع 

 العر�ي،دار الط�اعة  القاهرة، ،والتطبی�اإلذاعات المحل�ة الف�رة  الشر�ف،سامي   -8

 .28-25ص  ،1988

جامعة  ،والتلفز�ون�ةتخط�� البرامج اإلذاع�ة  واخرون،عبد القادر خلف الدل�مي،  -9

 .15، ص �1988غداد، وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي ،

 ، القاهرة،المحليوالتلفز�ون وتنم�ة المجتمع  المسلمي، الرادیو عبد هللابراه�م   -10

  .156-155، ص 1996العر�ي للنشر والتوز�ع ،

مط�عة  جدة، ،وتعل�ماالذاعة المسموعة وسیلة اتصال  فالته،مصطفي احمد   -11

  .42- 39ص  ،1997 الملك،امعة ج

 اإلس�ندر�ة،الدار الجامع�ة -، مصرتنم�ة الق�ادةمحمد صالح الحناو� واخرون،  -12
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