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مقدمة:

َتَتوقَّــُف ُقــْدَرُة الُمَنّظَمــات علــى َتحقيــِق أْهَداِفهــا -إلــى حــدٍّ َكبيــٍر- علــى نجــاح اإلدارة فــي توفيــر 
ــه إلثــارة  القــدر الكافــي مــن الدافعيــة لــدى األفــراد. وكذلــك علــى وضــع نظــام فّعــال للحافــز الــذي يوجَّ
الدوافــع التــي بدورهــا تدفــع العامليــن لإلنتــاج. وتحقــق لهــم الرضــا عــن العمــل، ممــا يــؤدي إلــى رفــع 

الــروح المعنويــة وزيــادة معــّدالت األداء .
ــا وحيويًّــا فــي ســلوك  وُتعَتَبــْر الّدواِفــُع والحواِفــُز مــَن الُمؤثّــراِت األساســيَِّة التــي تلعــب دوًرا هامًّ
األفــراد، ومــن خالهــا يتــم خلــق الرغبــة لديهــم فــي األداء. وَيتَِّفــُق الباحثــون علــى أهميــة الرضــا 
الوظيفّي، حيث يســهم في رفع قدرة الفرد، ويدفعه إلى زيادة اإلنتاجية، وبالتالي تتقدم المؤسســات. 
وينطبــق هــذا األمــر علــى جميــع المؤسســات بمــا فيهــا المؤسســات اإلعانيــة. وعلــى الرغــم مــن تأثيــر 
ــا وكْيًفــا، إال أن مجــال اإلعــان لــم يحــَظ بقــدٍر كاٍف مــن الدراســات  الرضــا الوظيفــي علــى األداء كمًّ
التــي تهتــم بمــدى رضــا العامليــن فيــه عــن الوظائــف المســندة إليهــم بــذات القــدر الــذي نجــده فــي 

المجــاالت األخــرى.
وفــي ظــل انتشــار المكاتــب والــوكاالت اإلعانيــة بالشــكل الــذي أثّــر كثيــًرا فــي صناعــة اإلعــان 
فــي مصــر، أصبــح مــن الضــروري الكشــف عــن صــورة مهنــة اإلعــان لــدى هــؤالء العامليــن. 
ومســتويات الرضــا الوظيفــي لديهــم، وعاقــة كل منهــم باآلخــر. وكذلــك تحليــل العوامــل المؤثــرة فــي 
الرضــا الوظيفــي. بمعنــى أّن هــذا البحــث يحــاول اإلجابــة علــى التســاؤالت التاليــة: مــا صــورة مهنــة 
اإلعــان لــدى العامليــن فــي المكاتــب والــوكاالت اإلعانيــة فــي مصــر؟ ومــا معــدل رضاهــم عــن 
وظيفتهــم؟ ومــا العوامــل المؤثــرة فــي مســتوى رضاهــم؟ وهــل يؤثــر الرضــا الوظيفــي علــى صــورة 

المهنــة ذاتهــا لــدى هــؤالء العامليــن؟ 

اإلطار النظري للبحث:
مفهوم الرضا الوظيفي:

كباقــي المفاهيــم فــي العلــوم اإلنســانية، يبقــى الرضــا الوظيفــي مفهوًمــا شاســًعا تناولــه كثيــر مــن 
الباحثيــن مــن علمــاء النفــس الصناعــي والتنظيمــي وعلمــاء االجتمــاع واإلدارة، ممــا طــرح إشــكالية 
تعــدد معانيــه واألطــر النظريــة التــي تعالجــه. فمــن الباحثيــن مــن يعرفــه فــي ضــوء تلبيــة العمــل 
الحتياجــات العامليــن، ومنهــم مــن يعرفــه فــي ضــوء الحوافــز الدافعــة إلــى الرضــا، وهنــاك مــن يــرى 
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أنــه نتــاج حالــة التكيــف التــي تحــدث لــدى العامــل مــع عملــه)1(.
والرضــا الوظيفــي كظاهــرة نفســية واجتماعيــة ليــس مــن الســهل التعــرف علــى كل المتغيــرات 
ن كانــت هنــاك متغيــرات عديــدة ذات عاقــة واضحــة بذلــك كالراتــب، اإلشــراف،  التــي تؤثــر فيهــا، واإ
عاقــات العمــل، الترقية...إلــخ. لــذا ســّلم الباحثــون فــي هــذا المجــال بصعوبــة وضــع تعريــٍف شــامٍل 

للرضــا الوظيفــي)2(. والزال المفهــوم يتســم ببعــض الغمــوض)3(. 
ويعــّرف »نــادر أبوشــيخة« الرضــا الوظيفــي بأنــه: اتجــاه إيجابــي نحــو الوظيفــة التــي يقــوم بهــا 
الفــرد حيــث يشــعر فيهــا بالرضــا عــن مختلــف العوامــل البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة واإلداريــة 
والفنيــة المتعلقــة بالوظيفة)4(.ويــرى »بيــم« أن الرضــا الوظيفــي متغيــر اتجاهــي يعّبــر عــن أو يصــف 
مشــاعر النــاس تجــاه وظائفهــم)5(. ويعرفــه »محمــد التويجــري« بأنــه »موقــف الشــخص تجــاه العمــل 
الــذي يؤديــه وذلــك نتيجــة إلدراكــه لعملــه«)6(. بينمــا يعرفــه »منصــور الُمَعّمــر« بأنــه: الحالــة التــي 
يحقــق الفــرد مــن خالهــا ذاتــه ويشــبع رغباتــه ممــا يجعلــه مقبــا علــى عملــه بحمــاس ورغبــة ويحــرص 
علــى زيــادة كفاءتــه اإلنتاجيــة)7(. وتــرى »مريــم بخــاري« أن: الرضــا الوظيفــي هــو تقبــل الفــرد لعملــه 

وتمســكه بــه وشــعوره بالســعادة لممارســته وانعــكاس ذلــك علــى أدائــه وحياتــه الشــخصية)8(.
نخلــص مــن تلــك التعريفــات أن الرضــا الوظيفــي هــو حالــة إيجابيــة بمســتويات مختلفــة. ويعّبــر 
عــن حالــة االرتيــاح والقبــول نتيجــة إشــباع الحاجــات والرغبــات التــي توفرهــا الوظيفــة وبيئــة العمــل، 
دراك شــخصي تجــاه متغيــرات وظــروف معينــة ويرتبــط بالجــودة الداخليــة للمؤسســات  كمــا أنــه حكــم واإ

المختلفة.

النظريات المفسرة للرضا الوظيفي:
:»Harzberg 1- نظرية العاِمَلْين لـ »هرزبرج

مــن النظريــات المفســرة للرضــا الوظيفــي نظريــة هرزبــرج Harzberg والتــي تســمى بنظريــة 
العاِمَلْيــن. ويــرى “هرزبــرج« أن هنــاك مجموعتيــن مــن العوامــل؛ المجموعــة األولــى: يطلــق عليهــا 
الدخــل  فــي:  الرضــا وحصرهــا  تمنــع حــدوث حالــة عــدم  والتــي  الصحيــة األساســية«  »العوامــل 
المــادي، االســتقرار الوظيفــي، المكانــة أو المنزلــة، العاقــات االجتماعيــة، ظــروف العمــل، نظــم 

المؤسســة، اإلشــراف والذاتيــة)9(.
أمــا المجموعــة األخــرى فهــي »عوامــل التحفيــز« والتــي تــؤدي إلــى الرضــا الوظيفــي الكامــل، 
وتعتبــر هــذه المجموعــة مــن العوامــل بمثابــة محفــزات تــؤدي إلــى اإلبــداع فــي العمــل ومنهــا الشــعور 

باإلنجــاز، وتحّمــل المســئولية، وفــرص النمــو واالرتقــاء)10(. 

:Vroom 2- نظرية فروم
فّســر »فــروم« الرضــا الوظيفــي علــى أســاس أن عمليــة الرضــا أو عــدم الرضــا تحــدث نتيجــة 
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للمقارنــة التــي يجريهــا الفــرد بيــن مــا كان يتوقعــه مــن عوائــد النشــاط الــذي يمارســه وبيــن المنفعــة 
الشــخصية التــي يحققهــا بالفعــل. ومــن ثــّم فــإن هــذه المقارنــة تــؤدي بالفــرد إلــى المفاضلــة بيــن عــدة 
بدائــل مختلفــة الختيــار نشــاط معيــن يحقــق العائــد المتوقــع بحيــث تتطابــق مــع المنفعــة التــي يجنيهــا 
بالفعــل، وهــذه المنفعــة تضــم الجانبيــن المــادي والمعنــوي مًعــا، وتفتــرض نظريــة عدالــة العائــد فــي 
تفســيرها للرضــا الوظيفــي أن الفــرد يحــاول الحصــول علــى العائــد أثنــاء قيامــه بعمــل مــا، ويتوقــف 
رضــاه علــى مــدى اتفــاق العائــد الــذي يحصــل عليــه مــن عملــه مــع مــا يعتقــد أنــه يســتحقه)11(. ويحــدد 

»ناصــف عبــد الخالــق« عوامــل ومحــددات الرضــا الوظيفــي فــي ثــاث نقــاط كالتالــي:
1- عوامل ذاتية تتعلق بقدرات ومؤهات ومهارات العاملين.

2- عوامل تنظيمية تتعلق بظروف وشروط العمل.
3- عوامل بيئية تتعلق بالظروف البيئية المؤثرة على العمل والعامل)12(.

بينما يعرض كل من محمد أسعد ونبيل رسان وجهة نظر كيث Keth فيما يتعلق بعوامل 
ومحددات الرضا الوظيفي كما يلي:
1- كفاية اإلشراف المباشر وطبيعته.

2- الرضا عن العمل ذاته.
3- االندماج مع الزماء في العمل.

4- توفير الهادفية في التنظيم.
5- عدالة المكافآت.

6- الحالة الصحية )البدنية والذهنية(.)13(
ومــن تلــك النظريــات التــي تشــرح كيفيــة حــدوث الرضــا الوظيفــي والعوامــل المؤثــرة فيــه، يســتفيد 
الباحــث فــي صياغــة المحــددات الرئيســة للرضــا الوظيفــي، ويعمــل علــى اختبــار تأثيــر تلــك العوامــل 
علــى رضــا العامليــن فــي وكاالت اإلعــان فــي مصــر عــن عملهــم. والكشــف عــن عاقتهــا بطبيعــة 
الصــورة المتشــكلة لــدى هــؤالء العامليــن حــول المهنــة، وارتبــاط كل مــن الرضــا والصــورة بعــدد مــن 

العوامــل الوســيطة فــي محاولــة لتحقيــق إســهام نظــري لتلــك النمــاذج والنظريــات.

الدراسات السابقة:
)14(:)2015( Valaei & Jiroudi دراسة

ســعت إلــى اختبــار العاقــة بيــن الرضــا الوظيفــي واألداء المهنــي فــي صناعــة اإلعــام، ودور 
المتغيــرات الديموجرافيــة مثــل العمــر والنــوع والدخــل ومســتوى التعليــم فــي هــذه العاقــة، وتوصلــت 
إلــى أن عوامــل الراتــب وفــرص الترقــي واإلشــراف وبيئــة أو ظــروف العمــل وطبيعــة العمــل ذاتــه 
تؤثــر علــى األداء المهنــي. كمــا أثبتــت الدراســة أن العوامــل األكثــر تأثيــرًا هــي العاقــة مــع الزمــاء، 
وظــروف العمــل، واألجــر والمكافــآت التشــجيعية. بينمــا وجــدت أن متغيــرات العمــر والنــوع ومســتوى 
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التعليــم لهــا تأثيــر متوســط علــى الرضــا الوظيفــي. ولــم يكــن لمتغيــر االتصــال داخــل المؤسســة أي 
تأثيــر علــى الرضــا الوظيفــي.

دراسة أحمد الجميعة )2013(:)15(
اســتهدفت تحديــد العوامــل المؤثــرة علــى واقــع الممارســة المهنيــة الصحفــي مــن منظــور تكاملــي 
يجمــع بيــن العوامــل المهنيــة وغيــر المهنيــة، ومــدى تأثيــر كل عامــل مــن هــذه العوامــل علــى واقــع 
هــذه الممارســة. وتوصلــت إلــى أن »تقنيــة العمــل الصحفــي« جــاءت فــي مقدمــة العوامــل المؤثــرة 
ثــم »مصــادر  ثــم »اقتصاديــات الصحيفــة«  علــى الممارســة المهنيــة، تلتهــا »سياســة التحريــر« 
المعلومــات«، كمــا جــاءت الظــروف الخاصــة بالصناعــة الصحفيــة فــي المرتبــة الخامســة وبعدهــا 

جــاءت شــخصية رئيــس التحريــر.
كمــا أظهــرت النتائــج أن للعوامــل غيــر المهنيــة تأثيــرًا كبيــرًا علــى الممارســة المهنيــة ألفــراد العينــة 
وجــاء النظــام السياســي فــي مقدمــة تلــك العوامــل، بــل إن الممارســة الصحفيــة تعــد مرهونــة بــكل مــن: 

النظــام السياســي، المؤسســات الحكوميــة، مصــادر المعلومــات.
دراسة يوسف السعيدي )2013(:)16(

فــي  للعامليــن  الوظيفــي  الرضــا  تحقيــق  فــي  العامــة  العاقــات  التعــرف علــى دور  اســتهدفت 
صحيفتــي »الــرأي والكويــت تايمــز« الكويتيتيــن، والعوامــل المؤثــرة فــي تحقيــق ذلــك الرضــا. وأظهــرت 
النتائــج أهميــة دراســة أولويــات العامليــن مــن قبــل اإلدارات ومــن قبــل العاقــات العامــة علــى وجــه 
الخصــوص. كمــا كشــفت عــن أهميــة السياســات الحكوميــة تجــاه حريــة التعبيــر والــرأي وتوفيــر 
المعلومــات فــي التأثيــر علــى العامليــن فــي المؤسســات الصحفيــة، ممــا يترتــب عليــه رفــع مســتوى 

الرضــا للعامليــن، وتحقيــق أفضــل مســتوى جــودة للمنتــج الصحفــي.
دراسة محرز غالي )2010(:)17(

اســتهدفت الكشــف عــن معــدالت الرضــا الوظيفــي بيــن الصحفييــن العامليــن فــي غــرف األخبــار 
ورصــد وتوصيــف وتحليــل مجموعــة العوامــل المؤثــرة فــي درجــة شــعورهم أو عــدم شــعورهم بالرضــا 
الوظيفــي. وتوصلــت إلــى أن النســبة األكبــر مــن الصحفييــن عينــة البحــث يشــعرون بالرضــا الوظيفــي 
)إلــى حــد مــا(، فــي حيــن أن أقــل مــن الثلــث يشــعرون بالرضــا الوظيفــي إلــى حــد كبيــر، وأن ثّمــة 
مجموعــة مــن العوامــل التــي تــؤدي إلــى تزايــد الشــعور بالرضــا الوظيفــي خــال فتــرة الدراســة جــاء 
فــي مقدمتهــا إدراكهــم لتوافــر العدالــة فــي فــرص النشــر المتاحــة بيــن الجميــع، يليــه إدراك المحرريــن 
وشــعورهم بوجــود مســاحة كبيــرة مــن الحريــة فــي العمــل تتيــح لهــم التعبيــر عــن رؤاهــم وتصوراتهــم، ثــّم 
يأتــي بعــد ذلــك إدراك المحرريــن أن الجهــاز التحريــري للصحيفــة التــي يعملــون بهــا يتمتــع بمصداقيــة 
لــدى القــراء، ثــّم إدراكهــم بــأن إدراة المؤسســة التــي ينتمــون إليهــا تؤمــن لهــم ظروفــًا ماديــة واجتماعيــة 

مواتيــة، وأخيــرًا لوجــود معاييــر واضحــة للترقــي والصعــود الوظيفــي.
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)18(:)2010( Rhonda Breit دراسة
سعت هذه الدراسة إلى تقديم إطار نظري يفسر العاقة بين الرضا الوظيفي وكل من ضغوط 
العمــل والدخــول الماديــة، وتوضــح اآلراء المختلفــة حــول التحديــات التــي تواجــه الصحافــة نتيجــة 
التــزاوج بيــن المؤسســات اإلعاميــة ورأس المــال. وتنطلــق هــذه الدراســة مــن افتــراض أساســي مــؤداه 
أن هناك فرق بين ممارســة كل من العمل الصحفي وممارســة األعمال التجارية األخرى وممارســة 
العمــل فــي المؤسســات اإلعاميــة فــي محاولــة لتفســير ســبب وجــود وجهــات النظــر المختلفــة بيــن 
المديريــن والصحفييــن حــول عوامــل الجــودة الصحفيــة والرضــا الوظيفــي للعامليــن فيهــا. وخلصــت 

الدراســة إلــى أن مســتقبل الصحافــة يعتمــد علــى العــودة إلــى القيــم األخاقيــة األساســية.
دراسة ريم المطيري )2009(:)19(

ســعت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن مســتوى الرضــا الوظيفــي لــدى الصحفيــات الســعوديات 
مــن حيــث محيــط العمــل والمهنــة والممارســة والمــردود مــن المهنــة الصحفيــة، وكذلــك اختبــار تأثيــر 
عاملــي مســتوى التعليــم والحالــة االجتماعيــة علــى مســتوى الرضــا، وتوصلــت إلــى أن الصحفيــات 
الســعوديات يعانيــن مــن ضغــوط فــي العمــل تؤثــر علــى رضاهــن الوظيفــي، وأن هنــاك تأثيــر لعوامــل 

الحالــة االجتماعيــة ومحيــط المهنــة والمــردود مــن المهنــة علــى الرضــا الوظيفــي لديهــن.
)20(:)2009( Scamble & Stead دراسة

اســتهدفت معرفــة العاقــة بيــن الرضــا الوظيفــي ومتغيــرات العمــر واألجــور والخبــرة، وأجريــت 
الدراســة علــى 64 مفــردة مــن العامليــن فــي مراكــز اإلعــام التربــوي، وتوصلــت إلــى عــدم وجــود 
عاقــة بيــن متغيــري الســن والخبــرة والرضــا الوظيفــي، بينمــا كانــت هنــاك عاقــة ارتبــاط إيجابــي بيــن 

أحجــام األجــور والرضــا الوظيفــي.
)21(:)2008( Li-Jing& Massey دراسة

تمثلــت هــذه الدراســة فــي تحليــل مــن المســتوى الثانــي لعــدد مــن الدراســات التــي اهتمــت بمتغيــر 
الرضــا الوظيفــي لتقييــم العوامــل المؤثــرة علــى الرضــا، كمــا عملــت علــى اختبــار نمــوذج نظــري 
للرضــا الوظيفــي مــن خــال تحليــل تتبعــي، وأظهــرت أن تصــورات الصحفييــن للعوامــل المؤثــرة 
علــى مجتمعاتهــم ومــدى رضاهــم إزاء مرتباتهــم تعــد عوامــل أساســية للتنبــؤ بالرضــا الوظيفــي. كمــا 
توصلــت الدراســة إلــى أن عامــل الرضــا الوظيفــي يقــّدم مؤشــرًا أساســيًا حــول مــدى رغبــة الصحفييــن 

فــي تــرك المؤسســات التــي يعملــون بهــا أو البقــاء فيهــا.
)22(:)2007( Kris Kodrich دراسة

قّدمــت هــذه الدراســة تحليــًا إحصائيــًا وصفيــًا لقطــاع الصحفييــن العامليــن بالصحــف اإلقليميــة 
فــي أمريــكا الاتينيــة، وتوصلــت إلــى أن معظــم أفــراد العينــة كانــت أعمارهــم أقــل مــن 40 ســنة وأن 
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معظمهــم دخلــه يتــراوح مــا بيــن 400	1000 دوالر أمريكــي شــهريًا. ونصفهــم تقريبــًا معــدل رضــاه 
عــن عملــه متوســط، وأظهــرت هــذه الدراســة أن حجــم المؤسســة قــد يلعــب دورًا فــي تحقيــق الرضــا 
الوظيفــي، وذلــك تمشــيًا مــا توصلــت إليــه الدراســات فــي أماكــن أخــرى، بينمــا كان نحــو 50% ممــن 

عملــوا لمؤسســات صغيــرة لديهــم رضــا عــاٍل جــدًا عــن وظائفهــم.
دراسة Belendez وآخرون )2006(:)23(

ســعت تلــك الدراســة إلــى الكشــف عــن تأثيــر ضغــوط العمــل فــي وكاالت اإلعــان علــى عاقــة 
العامليــن بتلــك الــوكات بأســرهم وانعــكاس ذلــك علــى رضاهــم الوظيفــي. وطبقــت الباحثــون مســًحا 
علــى 276 مــن العامليــن المتزوجيــن الذيــن لديهــم أبنــاء ويعملــون فــي وظائــف المحاســبة واإلبــداع 

واإلنتــاج اإلعامــي والبحــوث والخدمــات المعاونــة فــي العديــد مــن وكاالت اإلعــان فــي أســبانيا.
وتوصلــت إلــى أن مصــدر الضغــط علــى العامليــن تمثّــل فــي الضغــط اإلداري الناجــم عــن 
بيئــة العمــل غيــر الداعمــة ممــا أدى إلــى وجــود التناقــض بيــن الوظيفــة واالســتقرار األســري، األمــر 
الــذي كان لــه أثــر واضــح علــى الرضــا الوظيفــي لهــؤالء العامليــن عــن وظائفهــم الســيما فيمــا يتعلــق 

بشــعورهم باالســتقال الوظيفــي.
دراسة مارجريت سمير )2005(:)24(

ســعت إلــى رصــد العوامــل المؤثــرة علــى الرضــا الوظيفــي للصحفيــات المصريــات والكشــف عــن 
مســتوى رضائهــن عــن كل عامــل مــن العوامــل المرتبطــة بالعمــل ســواء كانــت داخليــة أو خارجيــة. 
وتوصلــت النتائــج إلــى أن عامــل الترقــي هــو العامــل الوحيــد مــن بيــن العوامــل الداخليــة الــذي عّبــر 
الصحفيــات عــن عــدم رضائهــن عنــه، وكانــت أكثــر الجوانــب الفرعيــة إســهامًا فــي عــدم شــعورهن 
بالرضــا أن بعــض الذيــن يشــغلون مواقــع قياديــة أقــل منهــن كفــاءة، كمــا أشــارت الدراســة إلــى أن 
العائــد المــادي هــو العامــل الوحيــد مــن بيــن العوامــل الخارجيــة الــذي عّبــرت الصحفيــات عــن عــدم 
رضائهــن عنــه. وأظهــرت الدراســة أنــه كلمــا تقدمــت القائمــات باالتصــال فــي أعمارهــن ارتفــع مســتوى 

رضائهــن الوظيفــي.

التعليق على الدراسات السابقة:
مــن بيــن جميــع الدراســات التــي عثــر عليهــا الباحــث لــم يجــد ســوى دراســة واحــدة عــن العامليــن 
فــي وكاالت اإلعــان)25( وهــي قديمــة، إضافــة إلــى عــدد أقــدم مــن الدراســات، وهــذه الدراســات 
أقــّرت صعوبــات العمــل فــي تخصــص اإلعــام عمومــًا واإلعــان علــى وجــه الخصــوص، حيــث 
تتســم بيئــة العمــل بكثيــر مــن الضغــوط التــي تؤثــر علــى حالتهــم النفســية ويصــل التأثيــر إلــى حــد 

عاقاتهــم بأســرهم.
لكن الدراسات في قطاعات أخرى كقطاع التعليم واإلدارة كثيرة، إال أنها ال تقّدم الكثير للبحث 
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عــن الرضــا الوظيفــي فــي المؤسســات اإلعاميــة الختــاف بيئــة العمــل إلــى حــد كبيــر لــذا عمــل 
الباحــث علــى عــرض عــدد قليــل مــن تلــك الدراســات ورّكــز علــى الدراســات األحــدث والتــي فّســرت 

نمــاذج ونظريــات الرضــا الوظيفــي. 
أمــا دراســات الرضــا الوظيفــي فــي المؤسســات اإلعاميــة فقــد كان أغلبهــا علــى الصحفييــن، 
ومّثلــت النصيــب األكبــر مــن الدراســات التــي قــام الباحــث بعرضهــا، واســتفاد منهــا فــي الكشــف عــن 
ضغــوط العمــل فــي مؤسســة إعاميــة تعانــي مــن مشــكات مشــابهة لتلــك التــي تتعــرض لهــا وكاالت 
اإلعــان، والمتمثلــة فــي البحــث عــن الســبق، والمنافســة اليوميــة الدائمــة وعاقتهــا بقضايــا مثــل حريــة 

الفكــر والــرأي والمســئولية االجتماعيــة.
وأخيــرًا لوحــظ أن تلــك الدراســات فــي مجملهــا رّكــزت بشــكل أساســي علــى التحليــل الكّمــي لمتغيــر 
الرضــا الوظيفــي فــي عديــد مــن المؤسســات فــي مجــاالت متنوعــة وعاقتــه بعــدد مــن المتغيــرات مثــل 
األداء المهنــي وااللتــزام التنظيمــي واإلنتاجيــة عــاوة علــى المتغيــرات الديموجرافيــة. وعلــى الرغــم مــن 
أن البحــث الراهــن يعــّد أيضــًا مــن البحــوث الكميــة لكنــه ال يغــرق فــي القيــم الرقميــة بقــدر مــا يســعى 
إلــى تحليــل تلــك النتائــج الكميــة واســتنباط الــدالالت المختلفــة لهــا وصــواًل إلــى نتائــج يمكــن تعميمهــا.

مشكلة البحث:
فــي ظــل انتشــار المكاتــب والــوكاالت اإلعانيــة بالشــكل الــذي أدى إلــى تطــّور صناعــة اإلعــان 
فــي مصــر يصبــح مــن الضــروري الكشــف عــن صــورة تلــك المهنــة لــدى العامليــن فيهــا، ومســتويات 
رضــا هــؤالء العامليــن عــن وظائفهــم وعاقــة صــورة المهنــة بمســتويات رضــا العامليــن بهــدف رصــد 
وتحليــل أوضــاع تلــك المهنــة فــي البيئــة المصريــة. ولهــذا يمكــن اختصــار إشــكالية هــذا البحــث فــي 
التســاؤالت التاليــة: مــا صــورة مهنــة اإلعــان لــدى العامليــن فــي المكاتــب والــوكاالت اإلعانيــة فــي 
مصــر؟ ومــا معــدل رضاهــم عــن وظيفتهــم؟ ومــا العوامــل المؤثــرة فــي مســتوى رضاهــم؟ ومــا عاقــة 

الرضــا الوظيفــي بصــورة المهنــة ذاتهــا لــدى هــؤالء العامليــن؟

أهمية البحث:  
تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن انتشــار اإلعــان وتحولــه إلــى أحــد األنشــطة التــي ال غنــى عنهــا 
لكثيــر مــن المؤسســات االقتصاديــة الكبــرى، حتــى أصبــح فــن اإلعــان صناعــة قائمــة فــي حــد 
ذاتهــا لهــا متخصصيــن، وكذلــك انتشــار الــوكاالت اإلعانيــة بأحجــام مختلفــة )كبيــرة أو متوســطة 
أو صغيــرة(. باإلضافــة إلــى زيــادة أعــداد العامليــن فيهــا. كمــا أن تلــك الصناعــة باتــت لهــا قوانينهــا 
وقواعدهــا وعاداتهــا الخاصــة، لهــذا رأى الباحــث أنــه مــن الضــروري استكشــاف صــورة تلــك المهنــة 
لــدى العامليــن فيهــا وقيــاس مــدى رضاهــم عنهــا كخطــوة الستكشــاف مزيــد مــن التفاصيــل عــن تلــك 

الصناعــة فــي مصــر.
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أهداف البحث: 
انطاقًا من المشكلة البحثية، يسعى البحث الراهن إلى تحقيق عدة أهداف رئيسة كما يلي:  

الكشف عن طبيعة صورة مهنة اإلعان لدى العاملين في وكاالت اإلعان في مصر.  -
التعرف على مستوى رضا العاملين بوكاالت ومكاتب اإلعان عن الجوانب المختلفة في   -

وظائفهم.
تحليل عاقة صورة المهنة بمحددات الرضا الوظيفي المختلفة.  -

اختبار مدى تأثير عدد من المتغيرات الوسيطة )نوع الوكالة، العمل بأكثر من وكالة،   -
النوع، العمر، مستوى الدخل، المستوى التعليمي، الخبرة( على كل من صورة المهنة 

ومستوى رضا العاملين بها عن مهنتهم.
فروض البحث:

فــي ضــوء الدراســات الســابقة والمداخــل النظريــة يحــاول البحــث الراهــن اختبــار مــدى صحــة 
التاليــة: الفرضيــات 

الفــرض األول: توجــد عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن طبيعــة صــورة مهنــة صناعــة 
اإلعــان ومحــددات الرضــا الوظيفــي لــدى العامليــن فيهــا.

الفــرض الثانــي: تتأثــر الصــورة الذهنيــة لمهنــة صناعــة اإلعــان بالمتغيــرات األساســية للعامليــن فيهــا 
المتمثلــة فــي: )نــوع الوكالــة مــن حيــث الملكيــة، ومســتوى الخبــرة لــدى العامليــن فيهــا، النــوع، العمــر، 

التعليــم، الدخــل، العمــل بأكثــر مــن وكالــة إعــان(.
الفــرض الثالــث: توجــد عاقــات ارتباطيــة موجبــة بيــن محــددات الرضــا الوظيفــي المتمثلــة فــي: 
الرضــا عــن الوظيفــة بشــكل عــام، العوائــد الماليــة، فــرص الترقــي، اإلشــراف والرؤســاء، بيئــة العمــل، 

خدمــات المؤسســة، النواحــي االجتماعيــة، الشــفافية واالتصــال.
الفــرض الرابــع: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن حســب متغيراتهــم األساســية )نــوع 
الوكالــة، العمــل بأكثــر مــن وكالــة، النــوع، العمــر، التعليــم، الدخــل، الخبــرة( فيمــا يتعلــق بمحــددات 
الرضــا الوظيفــي المختلفــة لديهــم. لكــن هــذا الفــرض يمكــن تقســيمه إلــى مجموعــة مــن الفــروض 

الفرعيــة كالتالــي:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين حسب متغيراتهم األساسية )نوع الوكالة،   -

العمل بأكثر من وكالة، النوع، العمر، التعليم، الدخل، الخبرة( من حيث رضاهم عن 
وظيفتهم بشكل عام.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين حسب متغيراتهم األساسية )نوع الوكالة،   -
العمل بأكثر من وكالة، النوع، العمر، التعليم، الدخل، الخبرة( من حيث رضاهم عن 

العوائد المالية.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين حسب متغيراتهم األساسية )نوع الوكالة،   -
العمل بأكثر من وكالة، النوع، العمر، التعليم، الدخل، الخبرة( من حيث رضاهم عن فرص 

الترقي.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين حسب متغيراتهم األساسية )نوع الوكالة،   -

العمل بأكثر من وكالة، النوع، العمر، التعليم، الدخل، الخبرة( من حيث رضاهم عن 
اإلشراف والرؤساء.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين حسب متغيراتهم األساسية )نوع الوكالة،   -
العمل بأكثر من وكالة، النوع، العمر، التعليم، الدخل، الخبرة( من حيث رضاهم عن بيئة 

العمل.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين حسب متغيراتهم األساسية )نوع الوكالة،   -

العمل بأكثر من وكالة، النوع، العمر، التعليم، الدخل، الخبرة( من حيث رضاهم عن 
خدمات المؤسسة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين حسب متغيراتهم األساسية )نوع الوكالة،   -
العمل بأكثر من وكالة، النوع، العمر، التعليم، الدخل، الخبرة( من حيث رضاهم عن 

النواحي االجتماعية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين حسب متغيراتهم األساسية )نوع الوكالة،   -

العمل بأكثر من وكالة، النوع، العمر، التعليم، الدخل، الخبرة( من حيث رضاهم عن 
الشفافية واالتصال.

منهج البحث ونوعه:
يعتمــد هــذا البحــث علــى منهــج المســح اإلعامــي، وهــو مــن المناهــج التــي تفيــد فــي تكويــن قاعــدة 

معرفيــة واحــدة يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي اختبــارات الفــروض واإلجابــة علــى تســاؤالت البحث)26(.
تقريــر وتحليــل وتقييــم  إلــى  تهــدف  التــي  الوصفيــة  البحــوث  نمــط  إلــى  البحــث  هــذا  وينتمــي 
خصائــص ظاهــرة معينــة تغلــب عليهــا صفــة التحديــد، وتعتمــد علــى الحقائــق وتفســيرها الســتخاص 

نتائــج ودالالت تمّكــن المتخصصيــن مــن إصــدار أحــكام بشــأن الظاهــرة محــل الدراســة.

أدوات جمع البيانات: 
البحــث. وبعــد  التــي يتطلبهــا  المتعلقــة  البيانــات  أداة االســتبيان لجمــع  الباحــث علــى  اعتمــد 
اســتعراض اإلطــار النظــري والمقاييــس الســابقة فــي مجــال الصــورة والرضــا الوظيفــي قــام الباحــث 
بإعــداد مقياســين أساســيين للبحــث؛ األول: مقيــاس لصــورة مهنــة اإلعــان لــدى العامليــن فيهــا 
وتضّمــن عشــر عبــارات تصــف مهنــة اإلعــان، وحــدد الباحــث ثــاث اســتجابات لــكل عبــارة هــي 
)موافــق جــدًا، موافــق إلــى حــد مــا، ال أوافــق(. الثانــي: مقيــاس الرضــا الوظيفــي للعامليــن بالــوكاالت 
اإلعانيــة، وتكــون مــن )19( بنــدا فــي صورتــه النهائيــة تنــدرج تحــت ثمانيــة أبعــاد أساســية هــي: 
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)الوظيفــة بشــكل عــام، العوائــد الماليــة، فــرص الترقــي، اإلشــراف والرؤســاء، بيئــة العمــل، خدمــات 
المؤسســة، النواحــي االجتماعيــة، الشــفافية واالتصــال( كمــا تــم تحديــد ثاثــة اســتجابات لــكل بنــد وفقــًا 

لطريقــة ليكــرت وهــي: )راض جــدًا، راض إلــى حــد مــا، غيــر راض(.

متغيرات البحث:
تمثلت متغيرات البحث في:

الرضا الوظيفي )متغير مستقل( ويتفرع هذا المتغير إلى مجموعة متغيرات فرعية هي:   -
)عن الوظيفة عموًما، العوائد المالية، فرص الترقي، اإلشراف والرؤساء، بيئة العمل، 

النواحي االجتماعية، خدمات المؤسسة، الشفافية واالتصال(.
صورة مهنة اإلعان )متغير تابع(.  -

نوع الوكالة حسب نمط الملكية »حكومية-خاصة« )متغير وسيط(.  -
العمل بأكثر من وكالة »تجارب مهنية متعددة« )متغير وسيط(.  -

النوع، العمر، التعليم، الدخل، الخبرة )متغيرات وسيطة(.  -
مجتمع الدراسة والعينة: 

يتمثــل مجتمــع البحــث فــي العامليــن فــي وكاالت ومكاتــب اإلعــان فــي مصــر، وقــد بلــغ عــدد 
تلــك الــوكاالت والشــركات والمكاتــب العاملــة فــي مجــال صناعــة اإلعــان فــي مصــر أكثــر مــن ثاثــة 
آالف شــركة حســب بيانــات وزارة االســتثمار، لكــن الباحــث رّكــز بحثــه علــى الــوكاالت والمكاتــب 
الواقعــة فــي نطــاق إقليــم القاهــرة الكبــرى واألكثــر شــهرة، حيــث إنــه يضــم أكبــر الــوكاالت اإلعانيــة 
وفــي نفــس الوقــت يحتــوي علــى وكاالت صغيــرة ومتوســطة وتحديــدًا تــم التطبيــق علــى أشــهر 50 
وكالــة إعانيــة فــي محافظــات القاهــرة الكبــرى))1((. وبــدأ الباحــث بالتطبيــق علــى الــوكاالت الكبــرى 
المعروفــة المســيطرة علــى ســوق اإلعانــات فــي مصــر، ثــم توســع إلــى الــوكاالت المتوســطة، ثــم 
الــوكاالت الصغيــرة. واســتثنى الباحــث المكاتــب اإلعانيــة الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر التــي تعمــل 
فــي نطاقــات ضيقــة للغايــة. وبلــغ عــدد االســتجابات للبحــث 315 اســتجابة اســتبعد الباحــث منهــا 
15 اســتمارة غيــر مكتملــة وبذلــك أصبــح عــدد االســتجابات الصحيحــة للبحــث 300 اســتجابة وهــي 

التــي تــم تحليلهــا واســتخراج النتائــج منهــا.

اختبارات الصدق والثبات:
اختبار الصدق: قام الباحث بعرض أداة البحث )استمارة االستبيان( على مجموعة من   .1

األساتذة المتخّصصين، ثم قام بإجراء التعديات الازمة على هذه األداة طبقًا لماحظات 
السادة المحّكمين)*(.

اختبار الثبات)*(: قام الباحث باختبار ثبات المقاييس الواردة باستمارة االستبيان من خال   .2
1 - ملحق رقم )1( بأسماء الوكاالت محل البحث.
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طريقة إعادة تطبيق االختبار، حيث قام الباحث بإعادة تطبيق االختبار على نسبة %10 
من العينة، وذلك بعد 20 يومًا من تطبيق االستمارة ألول مرة، وقد بلغت نسبة التطابق 

0,86 مما يشير إلى ثبات االستمارة وصاحيتها للتحليل.
المعالجة اإلحصائية للبيانات:

دخالهــا إلــى الحاســب اآللــي، ثــم جــرت معالجتهــا  بعــد جمــع البيانــات ومراجعتهــا تــم ترميزهــا واإ
باســتخدام برنامــج الحــزم اإلحصائيــة فــي العلــوم االجتماعيــة )Spss( باســتخدام المعامــات التاليــة:

أواًل: قــام الباحــث بإجــراء تحليــل وصفــي لبيانــات البحــث تمثّــل فــي التكــرارات والنســب المئويــة 
مقاييــس. لعبــارات  النســبية  واألوزان 

ــًا: تــم إجــراء تحليــل اســتداللي الختبــار فرضيــات البحــث باســتخدام )معامــل ارتبــاط ســبيرمان  ثاني
لقيــاس داللــة العاقــة بيــن متغيريــن رتبييــن، ومعامــل اختبــار أنوفــا فــي اتجــاه واحــد لقيــاس داللــة 
الفــروق بيــن المجموعــات المختلفــة للمبحوثيــن فيمــا يتعلــق بطبيعــة الصــورة ومســتويات الرضــا وفًقــا 

لعــدد مــن المتغيــرات الوســيطة(.
ثــم تــّم عمــل اختبــارات بعديــة )Post Hoc Tests( بطريقــة أقــل فــرق معنــوي LSD لمعرفــة 
جــراء المقارنــات الثنائيــة بيــن المجموعــات التــى يثبــت  ANOVA وجــود دالــة  مصــدر التبايــن، واإ
إحصائيــًا بينهــا. وقــد تــم قبــول نتائــج االختبــارات اإلحصائيــة عنــد درجــة ثقــة 95% فأكثــر، أى عنــد 

مســتوى معنويــة 0,05 فأقــل. 

نتائج البحث:
أواًل: النتائج العامة:

أظهــرت نتائــج البحــث أن صــورة مهنــة اإلعــان يغلــب عليهــا الســلبية لــدى العامليــن فيهــا، بمــا 
يعكــس حالــة مــن عــدم التوافــق النفســي بيــن العمــل وقبــول العامليــن فيــه لــه، حيــث جــاءت فــي المرتبــة 
األولى نســبة الذين لديهم صورة ســلبية عن مهنة اإلعان وبلغت 40,3% مقابل 26% فقط لديهم 
صــورة إيجابيــة عــن مهنتهــم، فــي حيــن أوضحــت نســبة ال بــأس بهــا )33,7%( عــن حيادهــم إزاء 

الصــورة التــي يتبنونهــا للمهنــة التــي يعملــون فيهــا. )الجــدول رقــم 1( ))2(( 
تتوافــق هــذه النتائــج مــع مــا أثبتتــه دراســة كل مــن Belendez وآخــرون، أن العمــل فــي وكاالت 
اإلعــان يواجــه ضغوطــًا كثيــرة. فالعاملــون فــي وكاالت اإلعــان البــد أن ينهــوا أعمالهــم دومــًا خــال 
وقــت محــدد )وكثيــًرا مــا يكــون ضيًقــا( لــذا فهــم يضطــرون للعمــل لســاعات طويلــة، وكذلــك تلبيــة 

احتياجــات وطلبــات العمــاء)29(. 
أيضــًا، تشــير النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث إلــى أن 27% مــن المبحوثيــن غيــر راضيــن عــن 

 _ ملحق رقم )1( بأسماء الوكاالت محل البحث.
2
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مهنتهــم، وأن 45% لديهــم رضــا متوســط، بينمــا 28% فقــط هــم الذيــن يشــعرون بالرضــا التــام عــن 
أعمالهــم فــي مجــال اإلعــان. وســوف يتــم تفســير عوامــل الرضــا وعــدم الرضــا فــي الجزأيــن الرابــع 
والخامــس مــن عــرض نتائــج البحــث الراهــن المتعلقــة بعاقــة الرضــا بمحدداتــه األساســية والمتغيــرات 

الديموجرافية.

ثانًيا: عاقة صورة المهنة بمتغيرات الرضا الوظيفي:
يوضــح الجــدول رقــم )2( أن جميــع محــددات الرضــا الوظيفــي كانــت لهــا تأثيــرات دالــة إحصائيًّــا 
علــى متغيــر صــورة مهنــة اإلعــان فــي مصــر، باســتثناء متغيــري بيئــة العمــل والنواحــي االجتماعيــة 
اللذيــن كانــت عاقتهمــا بمتغيــر صــورة المهنــة غيــر دالــة. وقــد تراوحــت العاقــات الدالــة بيــن 
الضعيفــة جــدًا والضعيفــة حيــث انخفضــت قيــم المعامــل فــي بعــض المتغيــرات عــن 0,20، بينمــا 

انحصــرت قيــم البعــض اآلخــر بيــن 0,20 و0,40.
وكان المحــدد األكثــر تأثيــًرا علــى صــورة مهنــة اإلعــان أو صناعــة اإلعــان فــي مصــر هــو 
مســتوى الرضــا عــن اإلشــراف والرؤســاء. هــذا األمــر يشــير إلــى أهميــة دور القيــادات العليــا فــي 
وكاالت اإلعــان فــي زيــادة تبنــي العامليــن بتلــك الــوكاالت لصــورة إيجابيــة عــن أنفســهم ممثلــة فــي 
صورتهــم عــن المهنــة التــي التحقــوا بهــا. وبلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط ســبيرمان 0,327. وجــاء فــي 
المرتبــة الثانيــة عامــل الشــفافية المؤسســية وانســيابية االتصــال فــي مكاتــب ووكاالت اإلعــان بيــن 

المســتويات اإلدايــة المختلفــة، وبلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط ســبيرمان 0,24.
بينمــا فــي المرتبــة الثالثــة جــاء تأثيــر عامــل فــرص الترقــي فــي تلــك المؤسســات والعدالــة فــي 
وصــول كل فــرد إلــى المواقــع اإلداريــة القياديــة فيهــا، بقيمــة ارتبــاط بصــورة المهنــة لــدى العامليــن فيهــا 
بلغــت 0,235 وهــو ارتبــاط أيضــًا ضعيــف. بعــده جــاء تأثيــر العوائــد الماليــة ثــم الرضــا عــن الوظيفــة 
بشــكل عــام. لكــن باختصــار فــإن ارتبــاط صــورة مهنــة صناعــة اإلعــان ارتبطــت لــدى العامليــن فيهــا 

بكثيــر مــن عناصــر أو محــددات الرضــا الوظيفــي.
وتدّعــم هــذه النتائــج الفرضيــة القائلــة بوجــود عاقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن طبيعــة 
صــورة مهنــة صناعــة اإلعــان ومحــددات الرضــا الوظيفــي لــدى العامليــن فيهــا، باســتثناء متغيــري 

بيئــة العمــل والجوانــب االجتماعيــة فــي هــذا العمــل.

ثالثًا: عاقة المتغيرات األساسية للمبحوثين بصورة المهنة لديهم:
يوضــح الجــدول رقــم )3( نتائــج اختبــار »أنوفــا فــي اتجــاه واحــد« لتحليــل الفــروق بيــن متوســطات 
مهنــة صناعــة  حيــث صــورة  مــن  األساســية  متغيراتهــم  حســب  مقســمين  المبحوثيــن  مجموعــات 
اإلعــان لديهــم، وقــد أثبتــت النتائــج أن صــورة المهنــة لــدى المبحوثيــن تأثــرت فقــط بمتغيــري نمــط 
ملكيــة الوكالــة والخبــرة، ولــم تتأثــر ببقيــة المتغيــرات. حيــث ظهــرت فــروق دالــة إحصائيًّــا بيــن الصــورة 
لــدى العامليــن فــي وكاالت حكوميــة والصــورة لــدى العامليــن فــي وكاالت خاصــة لصالــح لــوكاالت 
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الخاصــة الذيــن ينظــرون بإيجابيــة أكثــر نحــو مهنتهــم.
حيث بلغ متوسط العاملين في وكاالت خاصة 15.35 مقابل 14.27 للحكومية، وبلغت قيمة الفرق 

4.101 بمعنوية بلغت 0.044 أي دالة عن مستوى معنوية 0.05. كما يشير تحليل االنحرافات المعيارية 
إلى أن قيم العاملين في وكاالت حكومية كانت أقل تمركزاً حول وسطها من قيم العاملين في وكاالت 

خاصة حيث بلغ االنحراف المعياري للحكومية 3.990 مقابل 3.948 للخاصة. مما يدل على الصورة 
لدى العاملين في القطاع الخاص كانت أكثر تقارباً من بعضها على عكس العاملين في الوكاالت التابعة 

لمؤسسات حكومية.
أيضــًا كان لعامــل الخبــرة المهنيــة تأثيــر علــى طبيعــة الصــورة الذهنيــة لمهنــة صناعــة اإلعــان 
لــدى العامليــن فيهــا بقيمــة فــرق بيــن المجموعــات بلغــت 3,662 بمســتوى معنويــة 0,027. وقــد 
تــّم تقســيم العامليــن فــي صناعــة اإلعــان مــن حيــث ســنوات الخبــرة العمليــة إلــى ثــاث مجموعــات؛ 
المجموعــة األولــى تعمــل فــي المهنــة منــذ أقــل مــن خمــس ســنوات، وهــؤالء تــم اعتبارهــم حديثــي عهــد 
بالمهنــة، المجموعــة الثانيــة تتــراوح ســنوات خبراتهــم مــن خمــس إلــى عشــر ســنوات وهــي فتــرة خبــرة 
اعتبرهــا الباحــث متوســطة، أمــا المجموعــة الثالثــة فهــم الذيــن زادت مــدة عملهــم بتلــك الصناعــة لفتــرة 
تزيــد علــى عشــر ســنوات، وبلــغ متوســط المجموعــة األولــى 14,504، بانحــراف معيــاري 3,582، 
ومتوســط المجموعــة الثانيــة 16,04 بانحــراف معيــاري 4,102، أمــا متوســط المجموعــة الثالثــة فقــد 
بلــغ 15,163 بأعلــى انحــراف معيــاري بيــن المجموعــات بلــغ 4,297، ممــا يجعــل الفــروق لصالــح 
المجموعــة الثانيــة لكــن قيــم الصــورة لــدى المجموعــة األولــى كانــت أكثــر تمركــزًا حــول وســطها مــن 

المجموعتيــن األخرتيــن، حيــث كانــت األقــل مــن حيــث االنحــراف المعيــاري.
وتشــير هــذه النتائــج إلــى أن الصــورة كانــت أكثــر إيجابيــة لــدى العامليــن فــي وكاالت تنتمــي إلــى 
القطــاع الحكومــي، والذيــن لديهــم خبــرة متوســطة تتــراوح بيــن خمــس إلــى عشــر ســنوات فــي مهنــة 

صناعــة اإلعــان فــي مصــر.
مــن هــذه النتائــج يمكــن القــول بتدعيــم الفرضيــة الخاصــة بتأثــر الصــورة الذهنيــة لمهنــة صناعــة 
اإلعــان بمتغيــر نــوع الوكالــة مــن حيــث الملكيــة، ومســتوى الخبــرة لــدى العامليــن فيهــا. لكــن بقيــة 
بالمتغيــرات  بتأثــر صــورة مهنــة صناعــة اإلعــان  الخاصــة  الفرعيــة  الفرضيــة  تدعــم  النتائــج ال 
الديموجرافيــة المتمثلــة فــي النــوع، العمــر، التعليــم، الدخــل، وأيضــًا متغيــر العمــل بأكثــر مــن وكالــة 

إعــان.

رابًعا: عاقة الرضا الوظيفي بمحدداته األساسية:
يتضــح مــن الجــدول رقــم )4( أن جميــع محــددات الرضــا الوظيفــي كانــت لهــا عاقــات دالــة 
إحصائيًّــا داللــة موجبــة ببعضهــا البعــض. وهــذه النتيجــة تعــد منطقيــة ومتوافقــة مــع االفتراضــات 
أقــوى  أن  الجــدول  مــن  الماحــظ  لكــن  الوظيفــي.  للرضــا  المفســرة  والنظريــات  للنمــاذج  النظريــة 
عاقتيــن كانتــا بيــن متغيــر الرضــا عــن اإلشــراف والرؤســاء وكل مــن الرضــا عــن الوظيفــة بشــكل 
عــام، والرضــا عــن فــرص الترقــي بالــوكاالت اإلعانيــة. حيــث تجــاوزت قيــم معامــل ســبيرمان 0,6 
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وبمعنويــة بلغــت صفــر فــي كل منهمــا. تــا الرضــا عــن اإلشــراف والرؤســاء عامــل آخــر تبيــن أن 
لــه تأثيــر قــوي فــي تحقيــق الرضــا فــي الجوانــب الوظيفيــة األخــرى وهــو عامــل الرضــا عــن العوائــد 

الماليــة الــذي كانــت عاقتــه متوســطة بمعظــم محــددات الرضــا الوظيفــي.
تلــك النتائــج تعطــي مؤشــرات علــى أهميــة جميــع محــددات الرضــا الوظيفــي فــي تحقيــق الرضــا 
ــا فــي تطويــر األداء بمــا ينعكــس  العــام عــن المهنــة. هــذا الرضــا الــذي يــرى الباحثــون أن لــه دورًا مهمًّ

إيجاًبــا علــى تطــور المهنــة ذاتهــا. 
وهــذه النتائــج تدّعــم الفــرض القائــل بوجــود عاقــات ارتباطيــة موجبــة بيــن محــددات الرضــا 
الوظيفــي المتمثلــة فــي: الرضــا عــن الوظيفــة بشــكل عــام، العوائــد الماليــة، فــرص الترقــي، اإلشــراف 

والرؤســاء، بيئــة العمــل، خدمــات المؤسســة، النواحــي االجتماعيــة، الشــفافية واالتصــال.

خامًسا: عاقة المتغيرات األساسية للمبحوثين بمحددات الرضا الوظيفي:
أ. الرضا عن الوظيفة بشكل عام:

إلــى مجموعــات حســب  مقســمين  المبحوثيــن  بيــن  الفــروق  داللــة   )5( رقــم  الجــدول  يوضــح 
المتغيــرات األساســية مــن حيــث مــدى رضاهــم عــن وظائفهــم بشــكل عــام، وقــد أظهــر التحليــل 
اإلحصائــي أن الفــروق كانــت دالــة إحصائيًّــا مــن حيــث متغيــر العمــر فقــط حيــث بلغــت 3,10 
بمعنوية تساوي 0,047 أي أقل من 0,05 والداللة هنا كانت لصالح مجموعة المبحوثين األكبر 
ســنًّا التــي حصلــت علــى أعلــى متوســط حســابي بلــغ 10,8 مقابــل 10,18 للمجموعــة األولــى 

الثانيــة. للمجموعــة  و10,069 
معنــى ذلــك أن مســتوى الرضــا كان أعلــى لــدى المجموعــة الثالثــة ثــم أقــل لــدى المجموعــة األولــى 
)األصغــر ســنًّا( وكان فــي أدنــى حاالتــه لــدى المجموعــة الثانيــة متوســطة العمــر، لكــن الماحــظ 
أيضــًا مــن الجــدول أن تلــك المجموعــة األخيــرة كانــت متوســطاتها األكثــر تمركــزًا حــول محورهــا، 
حيــث حصلــت علــى أقــل انحــراف معيــاري بلــغ 1,740 مقابــل 2,333 للمجموعــة الثالثــة وهــو أعلى 
انحــراف معيــاري بيــن المجموعــات الثــاث بمــا يشــير إلــى تبايــن مرتفــع بيــن أفــراد المجموعــة الثالثــة 

فــي معــدل رضاهــم عــن الوظيفــة بشــكل عــام.
وهــذه النتائــج يمكــن القــول بأنهــا تدّعــم فرضيــة العــدم )الفــرض اإلحصائــي( القائــل بعــدم وجــود 
بيــن المبحوثيــن حســب متغيراتهــم األساســية فيمــا يتعلــق بمســتوى  فــروق ذات داللــة إحصائيــة 

رضاهــم عــن وظيفتهــم بشــكل عــام باســتثناء متغيــر العمــر.
يبّيــن الجــدول رقــم )6( أن مصــدر الفــروق التــي كانــت دالــة إحصائيًّــا بيــن مجموعــات المبحوثيــن 
مقســمين حســب العمــر فيمــا يتعلــق برضاهــم عــن عملهــم فــي مهنــة اإلعــان بشــكل عــام يتمثــل فــي 
متوســط المجموعــة الثالثــة الــذي كان األعلــى بيــن جميــع المتوســطات، والــذي كان الفــرق بينــه وبيــن 
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ــا. كمــا أثبــت االختبــار البعــدي LSD لتحليــل أنوفــا أن الفــرق بيــن  المجموعــة الثانيــة دال إحصائيًّ
المجموعــة الثالثــة واألولــى لــم يصــل إلــى حــد الداللــة.

ب. الرضا عن العوائد المالية:
تشــير النتائــج الــواردة بالجــدول رقــم )7( إلــى أن الرضــا عــن العوائــد الماليــة لــدى العامليــن 
فــي وكاالت اإلعــان لــم يتأثــر بــأي مــن المتغيــرات األساســية للمبحوثيــن، فقــد أظهــر التحليــل 
اإلحصائــي أن جميــع العاقــات بيــن تلــك المتغيــرات ومتغيــر الرضــا عــن العوائــد الماليــة جــاءت 

غيــر دالــة إحصائيًّــا.
وياحــظ أنــه حتــى وفًقــا لمتغيــر الدخــل لــم يتأثــر مســتوى الرضــا عــن العوائــد الماليــة، األمــر الــذي 
قــد يفســره أن كل مجموعــة مهمــا زاد دخلهــا فــإن احتياجاتهــا تتزايــد لــذا يظــل الرضــا عــن العوائــد 
الماليــة لــدى ذوي الدخــل المرتفــع متقارًبــا مــع ذوي الدخــل المنخفــض والمتوســط. كمــا أن ارتفــاع 
األســعار الــذي حــدث فــي مصــر جعــل أغلــب المصرييــن يعانــون مــن ظــروف معيشــية صعبــة حتــى 
أولئــك الذيــن يزيــد دخلهــم علــى عشــرة آالف جنيــه مصــري شــهريًا، الســيما وأنــه لــم تحــدث ارتفاعــات 

فــي الدخــول أو األجــور تتوافــق مــع الزيــادة التــي حدثــت لأســعار. 
تلــك النتائــج ال تدّعــم الفــرض القائــل بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن حســب 
متغيراتهــم األساســية )نــوع الوكالــة، العمــل بأكثــر مــن وكالــة، النــوع، العمــر، التعليــم، الدخــل، الخبــرة( 

مــن حيــث رضاهــم عــن العوائــد الماليــة. بينمــا تدّعــم الفــرض الصفــري أو فرضيــة العــدم.

جـ. الرضا عن فرص الترقي:
تشــير النتائــج الموضحــة بالجــدول رقــم )8( إلــى أّن متغيــر مســتوى الرضــا عــن فــرص الترقــي 
تأثــر فقــط بمتغيــر مــدى عمــل المبحوثيــن فــي أكثــر مــن وكالــة، حيــث بلغــت قيمــة الفــرق بيــن 
المجموعتيــن 6,433 بمعنويــة بلغــت 0,012، ويبــدو أن االطــاع علــى أكثــر مــن تجربــة عمــل 
فــي وكاالت متعــددة يجعــل المبحوثيــن أكثــر رًضــا مــن غيرهــم فــي هــذا الجانــب، حيــث كان متوســط 
الذيــن عملــوا بأكثــر مــن وكالــة أعلــى مــن اآلخريــن الذيــن عملــوا فــي وكالــة واحــدة منــذ بــدأت مســيرتهم 

المهنيــة فــي مجــال اإلعــان.
بينمــا لــم تكــن الفــروق دالــة إحصائيًّــا فــي أي مــن العاقــات األخــرى الــواردة بالجــدول، حيــث 
جــاءت جميــع قيــم »ف« غيــر دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى معنويــة 0,05، وهــو مــا يعكــس وحــدة 
موقــف المبحوثيــن إزاء فــرص الترقــي بــوكاالت اإلعــان باســتثناء الذيــن عملــوا بأكثــر مــن وكالــة 

إعانيــة.
هــذه النتائــج ال تدعــم الفــرض الفرعــي القائــل: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن 
حســب متغيراتهــم األساســية )نــوع الوكالــة، العمــل بأكثــر مــن وكالــة، النــوع، العمــر، التعليــم، الدخــل، 
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الخبــرة( مــن حيــث رضاهــم عــن فــرص الترقــي. باســتثناء متغيــر العمــل بأكثــر مــن وكالــة. بينمــا 
أشــارت دراســة مارجريــت ســمير إلــى أن الصحفيــات كــّن غيــر راضيــات عــن عامــل الترقــي فــي 
الصحــف التــي يعملــن بهــا، بمــا يشــير إلــى شــعور الصحفيــات بعــدم مســاواتهن بالصحفييــن فــي هــذا 
الشــأن)30(، لكــن متغيــر النــوع فــي الدراســة الراهنــة مثــًا لــم يكــن لــه تأثيــر علــى الرضــا عــن عامــل 
فــرص الترقــي بــوكاالت اإلعــان، بمــا يشــير إلــى زيــادة الشــعور بالمســاواة بيــن الجنســين فــي هــذا 

الجانــب.

د. الرضا عن اإلشراف والرؤساء:
ــا بيــن مجموعــات المبحوثيــن حســب نــوع  يوضــح الجــدول رقــم )9( وجــود فــروق دالــة إحصائيًّ
الوكالــة بلغــت 10,274 بمعنويــة 0,001 والفــرق جــاء لصالــح العامليــن بــوكاالت حكوميــة حيــث 
حصلــوا علــى متوســط أعلــى مــن العامليــن بــوكاالت خاصــة وكذلــك انحــراف معيــاري أقــل بمــا يشــير 
إلــى زيــادة اتســاق اســتجاباتهم واقترابهــا مــن مركزهــا بشــكل أعلــى أيضــًا مــن العامليــن بــوكاالت 

خاصــة الذيــن بلــغ االنحــراف المعيــاري لمتوســطاتهم 1,871.
أيضــًا يتضــح مــن الجــدول أن الفــروق كانــت دالــة إحصائيًّــا بيــن المبحوثيــن مــن حيــث مســتوى 
الدخــل لصالــح ذوي الدخــل المرتفــع الذيــن يشــير متوســطهم )6,961 »األعلــى بيــن المجموعــات«( 
إلــى أنهــم أكثــر رًضــا عــن اإلشــراف والرؤســاء، وبلغــت قيمــة »ف« 6,544 بمعنويــة تســاوي 
0,002، ويشــير ترتيــب متوســطات المجموعــات إلــى أنــه كلمــا زاد الدخــل زاد معــدل الرضــا عــن 

اإلشــراف والرؤســاء.
المتغيــرات  لبقيــة  دالــة إحصائيًّــا وفقــًا  الفــروق كانــت غيــر  فــإن  المتغيريــن  وباســتثناء هذيــن 
األساســية بمــا ال يدّعــم الفــرض القائــل: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن حســب 
متغيراتهــم األساســية  مــن حيــث رضاهــم عــن اإلشــراف والرؤســاء باســتثناء فقــط متغيــر نــوع الوكالــة 

ومســتوى الدخــل. 
وتشــير النتائــج الــواردة بالجــدول رقــم )10( إلــى أن مصــدر الفــرق بيــن المجموعــات الثــاث يعــود 
إلــى المجموعــة الثالثــة »ذوي الدخــل المرتفــع« الذيــن كانــوا أكثــر رًضــا عــن اإلشــراف والرؤســاء فــي 
الــوكاالت اإلعانيــة. وبلغــت قيمــة الفــرق بيــن المجموعــة الثالثــة واألولــى 0,711 بمعنويــة بلغــت 
0,008، كمــا كان الفــرق بينهــا وبيــن المجموعــة الثانيــة دال أيضــًا عنــد مســتوى معنويــة 0,05، 

حيــث بلغــت قيمــة »ف« 0,841 بمعنويــة بلغــت 0,001.

هـ. الرضا عن بيئة العمل:
باســتثناء متغيــر العمــر ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن حســب متغيراتهــم 
األساسية فيما يتعلق بمستوى رضاهم عن بيئة العمل، وذلك يعني أن االختافات بين المتوسطات 
لــم تصــل إلــى حــد الداللــة، أمــا مــن حيــث العمــر فقــد وجــدت فــروق دالــة إحصائيًّــا بلغــت 6,060 
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بمعنويــة بلغــت 0,003، وهــذا الفــرق لصالــح مجموعــة المبحوثيــن األصغــر ســنًّا، حيــث حصلــت 
تلــك المجموعــة علــى أعلــى متوســط بلــغ 4,789 أي أنهــم األكثــر رًضــا بيــن المبحوثيــن عــن بيئــة 
العمل في وكاالت اإلعان. تلتها مجموعة المبحوثين األكبر ســنًّا )50 ســنة فأكثر( بمتوســط بلغ 

4,7077، ثــم المجموعــة المتوســطة )35 إلــى أقــل مــن 50 ســنة( بمتوســط بلــغ 4,245.
أمــا مــن حيــث االنحرافــات المعياريــة فــكان أعلــى انحــراف مــن نصيــب المجموعــة األصغــر ســنًّا 
وصــل إلــى 1,445 تاهــا االنحــراف المعيــاري للمجموعــة الثانــي وبلــغ 1,1997 ثــم المجموعــة 

الثالثــة وقيمــة انحرافهــا المعيــاري 1,1953.
حــة بالجــدول رقــم )11( ال تدّعــم الفــرض الفرعــي القائــل بوجــود  وعمومــًا، فــإن النتائــج الُموضَّ
فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن حســب متغيراتهــم األساســية مــن حيــث رضاهــم عــن 

بيئــة العمــل.
ويتضــح مــن الجــدول رقــم )12( أنــه وفقــًا للتحليــل اإلحصائــي باســتخدام اختبــار LSD البعــدي 
للكشــف عــن مصــدر الفــرق بيــن المجموعــات، تبّيــن أن الفــرق يعــود إلــى المجموعــة الثانيــة )الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 35 إلــى 50 ســنة( التــي حصلــت علــى أقــل متوســط حســابي. حيــث يظهــر 
الجــدول أن قيمــة الفــروق بينهــا وبيــن المجموعتيــن األخرتيــن دالــة إحصائيــًا، بينمــا لــم يصــل الفــرق 

بيــن المجموعــة األولــى والثالثــة إلــى مســتوى الداللــة.

و. الرضا عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة:
تشــير النتائــج الــواردة بالجــدول رقــم )13( إلــى أن جميــع الفــروق غيــر دالــة إحصائيًّــا بيــن 
عــن  مســتوى رضاهــم  أو  بمــدى  يتعلــق  فيمــا  األساســية  المتغيــرات  حســب  موزعيــن  المبحوثيــن 
الخدمــات التــي تقدمهــا لهــم المؤسســات التــي يعملــون فيهــا. وبهــذا ال تدّعــم تلــك النتائــج الفرضيــة 
القائلــة بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن حســب متغيراتهــم األساســية )نــوع الوكالــة، 
العمــل بأكثــر مــن وكالــة، النــوع، العمــر، التعليــم، الدخــل، الخبــرة( مــن حيــث رضاهــم عــن خدمــات 
المؤسســة. لــذا يمكــن قبــول فرضيــة العــدم أو الفــرض اإلحصائــي بوجــود فــروق غيــر دالــة إحصائيًّــا 
بيــن المبحوثيــن فيمــا يتعلــق بمســتوى رضاهــم عــن الخدمــات التــي تقدمهــا وكاالت اإلعــان لهــم.

ز. الرضا عن النواحي االجتماعية:
يقصــد بـ«النواحــي االجتماعيــة« فــي هــذا البحــث عاقــة العامليــن بــوكاالت اإلعــان بالزمــاء، 
اهتمــام المؤسســات بظروفهــم اإلنســانية، المكانــة االجتماعيــة التــي تحققهــا لهــم وظائفهــم. وتشــير 
النتائــج الموضحــة بالجــدول رقــم )14( إلــى أن الفــروق جــاءت غيــر دالــة إحصائيًّــا مــن حيــث 
المتغيــرات األساســية، فمــن حيــث نــوع الوكالــة بلغــت قيمــة الفــرق 0,659 بمعنويــة 0,418، ومــن 
حيــث االنتمــاء ألكثــر مــن وكالــة انعــدم الفــرق تماًمــا وبلــغ حــّد الصفــر، أي أن قيــم المتوســطات 
للمجموعتيــن وصلــت تقريبــًا إلــى حــد التطابــق، كذلــك مــن حيــث النــوع، والعمــر والتعليــم... وغيرهــا 
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مــن المتغيــرات األساســية، جميــع قيمــة »ف« غيــر دالــة عنــد مســتوى معنويــة 0,05.
وبهــذا فــإن تلــك النتائــج تدعــم فــرض العــدم أو الفــرض اإلحصائــي القائــل: توجــد فــروق غيــر 
دالّــة إحصائيًّــا بيــن المبحوثيــن حســب متغيراتهــم األساســية )نــوع الوكالــة، العمــل بأكثــر مــن وكالــة، 

النــوع، العمــر، التعليــم، الدخــل، الخبــرة( مــن حيــث رضاهــم عــن النواحــي االجتماعيــة.

ح. الرضا عن االتصال ومعايير الشفافية:
يوضــح الجــدول رقــم )15( أن نتائــج البحــث ال تدّعــم الفــرض الفرعــي القائــل بوجــود فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة بيــن المبحوثيــن حســب متغيراتهــم األساســية مــن حيــث رضاهــم عــن الشــفافية 
واالتصــال. إال فيمــا يتعلــق بمتغيــر نــوع الوكالــة، حيــث تشــير النتائــج إلــى وجــود فــرق دال إحصائيًّــا 
فــي وكاالت خاصــة، وذلــك لصالــح  بيــن المبحوثيــن العامليــن فــي وكاالت حكوميــة والعامليــن 
الــوكاالت الحكوميــة التــي كان متوســطها أعلــى مــن المجموعــة األخــرى بمــا يشــير إلــى أن متوســط 

رضــا العامليــن فــي وكاالت حكوميــة أكثــر رًضــا عــن الشــفافية واالتصــال داخــل وكاالتهــم.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذه النتيجــة غيــر متوقعــة فكثيــرًا مــا تعانــي مؤسســات القطــاع الحكومــي 
والقطــاع العــام فــي مصــر مــن غيــاب أو ضعــف لعناصــر الشــفافية والتواصــل داخــل المؤسســة علــى 
النقيــض يكــون داخــل المؤسســات الخاصــة، إال أن العامليــن فــي وكاالت حكوميــة يشــيرون إلــى 
العكــس، وقــد يرجــع ذلــك إلــى طبيعــة تلــك المؤسســات وانتمائهــا جميًعــا إلــى دور نشــر صحفيــة 
أو مؤسســات إعاميــة كبــرى، مثــل وكالــة األهــرام لإلعــان التابعــة لمؤسســة األهــرام، والشــركة 
المصريــة لإلعــان التابعــة لــدار التحريــر ... وغيرهــا، التــي غالبــًا مــا يكــون العامليــن فيهــا عبــارة عــن 
أشــخاص ذوي مهــارات وقــدرة علــى التواصــل مــع رؤســائهم المباشــرين وغيــر المباشــرين )وســناحظ 
أيًضــا أن العامليــن فــي وكاالت حكوميــة كانــوا أكثــر رًضــا عــن اإلشــراف والرؤســاء( بشــكل يمكنهــم 
مــن معرفــة مبــررات القــرارات التــي تتخــذ ويجعلهــم أكثــر رًضــا عــن االتصــال داخــل المؤسســة. كمــا 
قــد يرجــع ذلــك إلــى أن العمــل فــي الــوكاالت اإلعانيــة المنتميــة لمؤسســات حكوميــة يســير وفــق 
لوائــح وقوانيــن وقواعــد معلنــة ومعروفــة وتســري علــى الجميــع علــى العكــس مــن قواعــد العمــل فــي 
وكاالت القطــاع الخــاص التــي قــد يتــم فيهــا اتخــاذ كثيــر مــن القــرارات دون التصريــح بمبرراتهــا أو 

تقديــم تفســير لهــا ألن المالــك يفعــل بوكالتــه مــا يحلــو لــه.
بينمــا لــم تكــن النتائــج ذات داللــة إحصائيــة فيمــا يتعلــق بــأي مــن المتغيــرات األخــرى مثــل النــوع 
والعمر ومســتوى التعليم والدخل والخبرة المهنية. ويشــير ذلك إلى أن هذه المتغيرات ال تعد عامًا 

مؤثــًرا فــي مســتوى رضــا المبحوثيــن عــن الشــفافية واالتصــال داخــل وكاالت اإلعــان فــي مصــر.
ومن جميع النتائج الخاصة بعاقة محددات الرضا الوظيفي بالمتغيرات األساســية للمبحوثين، 
يمكــن القــول بثبــوت عــدم صحــة الفــرض الرابــع القائــل بوجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن 
المبحوثين فيما يتعلق بمســتوى رضاهم عن الجوانب المختلفة في مهنة اإلعان حســب متغيراتهم 
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األساســية بشــكل مطلــق، لكــن النتائــج تدّعــم بعــض الجزئيــات الفرعيــة للفــرض.

مناقشة النتائج:
يواجــه العاملــون فــي وكالــة إعــان ضغوًطــا كثيــرة، منهــا أن طبيعــة العمــل فــي حــد ذاتهــا تتطلــب 
مجهــوًدا كبيــًرا مــن أجــل إقنــاع العمــاء )أصحــاب المنتجــات والخدمــات( بالجانــب اإلبداعــي الــذي 
يقدمــه اإلعــان أو بصاحيــة االســتراتيجية االتصاليــة أو الخطــة اإلعانيــة التــي يقدمونهــا للمنتــج 
مــن أجــل زيــادة إعجــاب المســتهلكين بــه)31( أو بالعامــة التجاريــة، لهــذا يحتــاج هــذا النــوع مــن العمــل 
إلــى أشــخاص مؤهليــن أواًل راضيــن ثانًيــا عــن أعمالهــم حتــى يمكنهــم تقديــم إبداعــات حقيقيــة تتــاءم 
واحتياجــات الســوق، لهــذا كان البحــث الراهــن الــذي يســتهدف الكشــف عــن صــورة مهنــة اإلعــان 

لــدى العامليــن بــوكاالت اإلعــان المختلفــة وعاقتهــا برضاهــم الوظيفــي.
واعتمــد البحــث علــى منهــج المســح بالعينــة باســتخدام اســتمارة االســتبيان بالمقابلــة الشــخصية، 
وتوصــل البحــث إلــى ميــل الصــورة إلــى الســلبية وميــل كثيــر مــن العامليــن فــي وكاالت اإلعــان إلــى 
عــدم الرضــا عــن وظائفهــم، وكانــت العاقــة موجبــة بيــن الصــورة والرضــا الوظيفــي، فكاهمــا يؤثــر 
فــي اآلخــر. وتتفــق نتائــج البحــث الراهــن مــع نتائــج دراســات كل مــن Valaei & Jiroudi)32( التــي 
 Li-Jing & Massey أثبتت أن الرضا الوظيفي يؤثر بشكل مباشر في األداء المهني، ودراسة
)33( التــي أظهــرت أن تصــورات الصحفييــن للعوامــل المؤثــرة علــى مجتمعاتهــم ومــدى رضاهــم إزاء 

مرتباتهــم تعــد عوامــل أساســية للتنبــؤ بالرضــا الوظيفــي. وأن عامــل الرضــا الوظيفــي يقــّدم مؤشــرًا 
أساســيًا حــول مــدى رغبــة الصحفييــن فــي تــرك المؤسســات التــي يعملــون بهــا أو البقــاء فيهــا.

ومــن اســتعراض النتائــج التفصيليــة للبحــث تبّيــن أنــه لــم يكــن هنــاك فــارق بيــن العامليــن فــي 
وكاالت حكوميــة والعامليــن فــي وكاالت خاصــة فــي كثيــر مــن المتغيــرات مثــل الوظيفــة بشــكل عــام، 
العوائــد الماليــة، فــرص الترقــي، بيئــة العمــل، الخدمــات، النواحــي االجتماعيــة. هــذه النتيجــة تختلــف 
مــع مــا أثبتتــه دراســة Pokrywczynski & Crowley حــول العامليــن فــي أقســام اإلعــان التابعــة 
للصحــف، والتــي أكــدت أن هــؤالء العامليــن هــم أقــل النــاس رًضــا عــن وظائفهــم بيــن جميــع العامليــن 

فــي صناعــة اإلعــان)34(.
وفــي الحــاالت التــي أثبــت اختبــار أنوفــا وجــود فــروق بينهمــا كانــت الفــروق دالــة لصالــح العامليــن 
فــي وكاالت إعانيــة تابعــة لمؤسســات صحفيــة بمعنــى أنهــم األكثــر رضــًا عــن وظائفهــم مقارنــة 
باآلخريــن، األمــر الــذي قــد يمكــن تفســيره فــي ضــوء اختــاف بيئــة العمــل وطبيعــة الحيــاة فــي مصــر 
عمومــًا عــن بقيــة البلــدان، حيــث يقــدس المصريــون العمــل الحكومــي، بينمــا الزالــوا يتــرددون فــي 

قبــول وظائــف فــي مؤسســات خاصــة.
خاصــة القــول لــم يكــن ألي مــن المتغيــرات الديموجرافيــة األساســية أي تأثيــر علــى محــددات 
الرضــا الوظيفــي باســتثناء متغيــر العمــر الــذي كان لــه عاقــة بــكل مــن الرضــا عــن الوظيفــة بشــكل 
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عــام لصالــح األكبــر ســنًّا، والرضــا عــن بيئــة العمــل فــي وكاالت اإلعــان لصالــح األصغــر ســنًّا.
كمــا أثّــر متغيــر االنتمــاء ألكثــر مــن وكالــة علــى الرضــا عــن فــرص الترقــي بالمؤسســة لصالــح 
الذيــن عملــوا بأكثــر مــن وكالــة إعــان. ومتغيــر ملكيــة الوكالــة )حكوميــة أم خاصــة( علــى كل مــن: 
الرضــا عــن اإلشــراف والرؤســاء لصالــح الحكوميــة، والرضــا عــن االتصــال والشــفافية المؤسســية 
لصالــح الحكوميــة. وأخيــرًا متغيــر الدخــل الــذي كان لــه تأثيــر علــى مــدى الرضــا عــن اإلشــراف 

والرؤســاء لصالــح ذوي الدخــل المرتفــع. 
تلــك النتائــج تؤكــد خــاف مــا أثبتتــه كثيــر مــن الدراســات حــول تأثيــر عوامــل مثــل العمــر والدخــل 
 Valaei &و المطيــري)36(  وريــم  ســمير)35(   مارجريــت  دراســات  مثــل  الوظيفــي،  الرضــا  علــى 
Jiroudi)37(، بمــا يشــير إلــى أن بيئــة العمــل فــي وكاالت اإلعــان بحاجــة إلــى مزيــد مــن الدراســات 

الختبــار تأثيــر المتغيــرات الوســيطة علــى مســتوى رضــا العامليــن بالــوكاالت اإلعانيــة فــي مصــر 
عــن وظائفهــم للتأكــد مــن تأثيــر العوامــل التــي كشــف عنهــا هــذا البحــث حتــى يمكــن النظــر إليهــا علــى 

أنهــا متغيــرات يمكــن إضافتهــا إلــى المبــادئ النظريــة المفســرة للرضــا الوظيفــي.

مراجع البحث
1 - عزيون زاهية، التحفيز وأثره على الرضا الوظيفي للمورد البشــري في المؤسســة االقتصادية، رســالة ماجســتير 

غير منشورة، الجزائر، جامعة سكيكدة، كلية العلوم االقتصادية، 2007، ص ص 47 – 48.
- أحمد صقر عاشور، السلوك اإلنساني في المنظمات، بيروت، الدار الجامعية، 1997، ص 147.  2

3 - Annelore Deprez, Karin Raeymaeckers; A Longitudinal Study of Job Satisfaction 

Among Flemish professional journalists, Journalism and Mass Communication, 

Vol. 2, No. 1,, 2012, p 236.

4  - نــادر أحمــد أبــو شــيخة، الرضــا الوظيفــي لرجــل األمــن فــي أجهــزة األمــن العربيــة، مركــز الدراســات والبحــوث، 
أكاديميــة نايــف العربيــة، 1998، ص 13.

5 - Beam, R. )2006(. Organizational goals and priorities and the job satisfaction of 

U.S. journalists. Journalism and Mass Communication Quarterly, 83)1(, p 170.

6  - محمــد إبراهيــم التويجــري، المواقــف الوظيفيــة والرضــا الوظيفــي للعامليــن مــن الســعوديين وغيــر الســعوديين فــي 
الشــركات متعــددة الجنســيات »دراســة ميدانيــة مقارنــة«، المجلــة العربيــة لــإلدارة، مجلــد 12، العــدد 3، 1988، 

ص 48.
7  - منصــور محمــد المعمــر، الرضــا الوظيفــي لــدى الموجهيــن التربوييــن والموجهــات التربويــات وعاقتــه بأدائهــم 

الوظيفــي، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة التربيــة، جامعــة الملــك ســعود، 1993، ص 19.
8  - مريــم بخــاري، الرضــا الوظيفــي للعامــات فــي التعليــم العــام فــي ضــوء الائحــة التعليميــة، رســالة ماجســتير 

غيــر منشــورة، كليــة التربيــة، جامعــة أم القــرى، 1986، ص 30.
- جــواد محمــد الشــيخ، عزيــزة شــرير، الرضــا الوظيفــي وعاقتــه ببعــض المتغيــرات الديموجرافيــة لــدى المعلميــن،   9
مجلــة الجامعــة اإلســامية، سلســلة الدراســات اإلنســانية، المجلــد الســادس عشــر، العــدد األول، 2008، ص 



 د. عادل رفعت

397 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 46

 The motivation .)1959( .Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B :685، نقًا عن
..to work. New York: Wiley

- ميرفــت توفيــق إبراهيــم، أثــر التحفيــز ودوره فــي تحقيــق الرضــا الوظيفــي للعامليــن، األكاديميــة العربيــة   10
.53 ص   ،2012 واالقتصــاد،  اإلدارة  قســم  بالدانمــارك، 

- جواد محمد الشيخ وعزيزة شرير، مرجع سابق، ص 686.  11
- ناصــف عبدالخالــق، الرضــا الوظيفــي وأثــره علــى إنتاجيــة العمــل، المجلــة العربيــة لــإلدارة، مجلــد 6،   12

.75 ص   ،1986  ،1 العــدد 
- محمــد محســن أســعد، نبيــل علــي رســان، الرضــا الوظيفــي للقــوى البشــرية العاملــة فــي المملكــة العربيــة   13

الملــك عبدالعزيــز، 1982، ص 34. البحــوث والتنميــة بجامعــة  الســعودية، جــدة، مركــز 
14 - Naser Valaei & Shokouh Jiroudi: job satisfaction and job performance in the 

media industry: A synergistic application of partial least squares path modeling, 

Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol.28, Issue 5, 2015, pp 984-

1014.

- يوســف عويــد الســعيدي، دور العاقــات العامــة فــي تحقيــق الرضــا الوظيفــي للعامليــن فــي صحيفتــي   15
الــرأي والكويــت تايمــز الكويتيتيــن، ضمــن متطلبــات الحصــول علــى الماجســتير فــي اإلعــام، كليــة اإلعــام، 

األوســط، 2013. الشــرق  جامعــة 
- يوســف عويــد الســعيدي، دور العاقــات العامــة فــي تحقيــق الرضــا الوظيفــي للعامليــن فــي صحيفتــي   16
الــرأي والكويــت تايمــز الكويتيتيــن، ضمــن متطلبــات الحصــول علــى الماجســتير فــي اإلعــام، كليــة اإلعــام، 

األوســط، 2013. الشــرق  جامعــة 
دارة الجهاز التحريري بالصحف المصرية وعاقتها باالستقال  - محرز حسين غالي، أساليب تنظيم واإ  17
المهنــي للمحرريــن ومــدى شــعورهم بالرضــا الوظيفــي، المجلــة المصريــة لبحــوث الــرأي العــام، المجلــد 10، العــدد 

2، يوليــو- ديســمبر 2010.
18 - Rhonda Breit: Towards a Theory of Journalism as practice. Paper presented at the 

annual meeting of the international comm., Association, NewYork, 2010.

- ريــم فاطــم معجــل المطيــري، الرضــا الوظيفــي لــدى الصحفيــات الســعوديات والعوامــل المؤثــرة فيــه   19
»دراســة وصفيــة مســحية«، ضمــن متطلبــات الحصــول علــى الماجســتير فــي اإلعــام، كليــة الدعــوة واإلعــام، 

اإلســامية، 2009. ســعود  بــن  اإلمــام محمــد  جامعــة 
20 - R. W. Scambel & B. N. A. Stead: Study of Type and Tenure as it Pertains Job 

Satisfaction, Journal of Library Administration, Vol.1, pp 318-.

21 - Arthur Li- Jing, Brian L. Massey: Factors Related to Journalists Job satisfaction, 

Meta analysis and path model. Paper presented at a session for media management 

and Economics Division at the convention held by AEJMC, Chicago, 2008.

22 - Kris Kodrich: Chile’s Regional Journalists in the 21st century: Attitudes, Behavior, 

and Job satisfaction of news media. Paper presented at the annual meeting of the 

international comm., Association, San Francisco, 2007.

23 - Belendez, m , martin-llaguno, m. & topa, g.; job strain, work-family conflict 



صورة مهنة اإلعالن لدى العاملني يف الوكاالت اإلعالنية مبصر ...             

398

and job satisfaction among employees in advertising agencies, In: Proceedings of 

the 7th conference of the European Academy of Occupational Health Psychology, 

810- Nov. 2006, p 336.

24 - مارجريــت ســمير ســاويرس، العوامــل المؤثــرة علــى الرضــا الوظيفــى للقائمــات باالتصــال فــى الصحافــة 
المصريــة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة اإلعــام، جامعــة القاهــرة، 2005.

25- Belendez, m , martin-llaguno, m. & topa, g.;Op.cit., p 336.

26 - محمــد عبــد الحميــد، البحــث العلمــي فــي الدراســات اإلعاميــة، القاهــرة، عالــم الكتــب، الطبعــة األولــى، ص 
.159

)*( األساتذة محّكمو االستمارة هم:
أ.د. علي عجوة أستاذ العاقات العامة واإلعان بجامعة القاهرة.  -

.MTI أ.د. السيد بهنسي أستاذ العاقات العامة واإلعان ووكيل كلية اإلعام بجامعة  -
أ. محمد النجار مدير وكالة األهرام لإلعان سابقًا.  -

)*( معامــل الثبــات هــو نســبة التبايــن الحقيقــي إلــى التبايــن الكلــي للدرجــات وهــو القيمــة العدديــة الرتبــاط االختبــار 
بنفســه، ومعامــل الثبــات المناســب هــو 0,7، )صــاح مــراد، أميــن علــي ســليمان، االختبــارات والمقاييــس فــي 
العلــوم النفســية والتربويــة »خطــوات إعدادهــا وخصائصهــا«، القاهــرة، دار الكتــاب الحديــث، 2002م، ص 

.)360
29 - Belendez, m , martin-llaguno, m. & topa, g.; Op Cit., p 336.

30 - مارجريت سمير ساويرس: مرجع سابق، ص ص 317	325.
31 - Foyz ulKabir Morshed: A study on how an advertising agency works &ensures 

client satisfaction in context of Ogilvy & Mather, Bangladesh, BRAC Business 

School, BRAC University, August 18th, 2013, p 5.

32 - Naser Valaei & Shokouh Jiroudi: job satisfaction and job performance in the 

media industry: A synergistic application of partial least squares path modeling, 

Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, Vol.28, Issue 5, 2015, pp 984-

1014.

33 - Arthur Li- Jing, Brian L. Massey: Op cit..

34 - James Pokrywczynski & John Crowley; job satisfaction in newspapers ad 

departments, Newspaper Research Journal, Vol. 18, No. 12- )Winter 1997(: 145-

156.

35 - مارجريت سمير ساويرس: مرجع سابق، ص ص 317	325.
36 - ريم فاطم معجل المطيري: مرجع سابق، ص ص 211	231.

37 - Naser Valaei & Shokouh Jiroudi: Op cit., pp 9841014-.



 د. عادل رفعت

399 مجلة البحوث اإلعالمية  -  ع 46

ملحق رقم )1( جداول البحث
جدول رقم )1(:

 توزيع المبحوثين من حيث صورة مهنة اإلعان لديهم ومدى رضاهم الوظيفي

%كالمتغيرات

الصورة

12140,3سلبية
10133,7محايدة
7826إيجابية
300100المجموع

الرضا

8127غير راض
13545راض إلى حد ما

8428راض جدا
300100المجموع

جدول رقم )2(:

 يوضح داللة العاقة بين صورة المهنة ومتغيرات الرضا الوظيفي لدى العاملين بوكاالت اإلعان في 
مصر

المتغيرات 
المستقلة

المتغير التابع
الوظيفة 

عامة
العوائد 
المالية

فرص 
بيئة اإلشرافالترقي

النواحي الخدماتالعمل
االجتماعية

الشفافية 
واالتصال

صورة 
المهنة

R*142.**214.**235.**327.007.*116.020.**240.

.Sig014.000.000.000.900.044.725.000.

غير دالةدالةدالةدالةالداللة
دالةغير دالةدالةدالة

شدة 
العاقة

ضعيفة 
ضعيفة ضعيفةضعيفةضعيفةجدا

ضعيفة جدا
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جدول رقم )3(:

 يوضح داللة الفروق بين المجموعات حسب المتغيرات األساسية من حيث صورة المهنة لديهم

االنحراف المتوسطاتالعددالمجموعاتالمتغيرات
الداللةالمعنويةفالمعياري

ملكية 
الوكالة

دالة.7314,2743,990484,101044حكومية 22715,3523,94756خاصة
االنتماء 
ألكثر من 

وكالة

9115,4283,39981نعم
غير دالة.946.332 20914,9434,20469ال

غير دالة.16715,0363,98626069.792ذكورالنوع 13315,1583,98262إناث

العمر

من 21 إلى أقل 
7614,9344,17400من 35 سنة

غير دالة.2,111123 من 35 إلى أقل 
15915,4843,81180من 50 سنة 

506514,3084,07708 سنة فأكثر 

التعليم

618,0003,52136متوسط

غير دالة.1,655177
2915,8624,83827فوق متوسط

22814,8903,92230جامعي
3715,2433,51509فوق جامعي

الدخل
12815,1724,07433منخفض

غير دالة.638.529 9215,3374,06074متوسط
8014,6753,73751مرتفع

الخبرة

13314,5043,58157أقل من 5 سنوات

دالة.3,662027
7516,0404,10155من 5	 10 سنوات

أكثر من 10 
9215,1634,29740سنوات
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جدول رقم )4(:

 يوضح داللة العاقة بين متغيرات الرضا الوظيفي

الوظيفة المتغيرات أفقيًّا ورأسيًّا
عامة

العوائد 
المالية

فرص 
بيئة اإلشرافالترقي

النواحي الخدماتالعمل
االجتماعية

العوائد المالية
R598.**

.Sig000.

فرص الترقي
R447.**478.**

.Sig000.000.

اإلشراف والرؤساء
R629.**513.**605.**

.Sig000.000.000.

بيئة العمل 
واإلمكانيات

R579.**367.**369.**372.**

.Sig000.000.000.000.

الخدمات
R516.**521.**290.**381.**463.**

.Sig000.000.000.000.000.

النواحي 
االجتماعية

R162.**229.**414.**268.**261.**289.**

.Sig005.000.000.000.000.000.

الشفافية واالتصال
R437.**508.**392.**545.**168.**510.**464.**

.Sig000.000.000.000.004.000.000.
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جدول رقم )5(:

يوضح داللة الفروق بين المجموعات حسب المتغيرات األساسية من حيث مدى رضاهم عن وظائفهم 
بشكل عام

االنحراف المتوسطاتالعددالمجموعاتالمتغيرات
الداللةالمعنويةفالمعياري

ملكية 
الوكالة

.7310,6442,0233,542061حكومية
غير 
دالة 22710,1322,020خاصة

االنتماء 
ألكثر من 

وكالة

9110,2312,098نعم
021.884.

غير 
دالة 20910,2682,004ال

.16710,2572,027000.994ذكورالنوع
غير 
دالة 13310,2562,040إناث

العمر

من 21 إلى أقل من 35 
7610,1842,249سنة

دالة.3,100047 من 35 إلى أقل من 50 
15910,0691,740سنة 

506510,8002,333 سنة فأكثر 

التعليم

610,0002,757متوسط

2,149094.
غير 
دالة

2910,4832,046فوق متوسط
22810,3602,040جامعي

379,4861,710فوق جامعي

الدخل
12810,3982,036منخفض

833.436.
غير 
دالة 9210,2612,367متوسط

8010,0251,542مرتفع

الخبرة
13310,2332,170أقل من 5 سنوات

037.964.
غير 
دالة 7510,2401,916من 5	 10 سنوات

9210,3041,926أكثر من 10 سنوات
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جدول رقم )6(: 

يوضح مصدر الفروق بين المجموعات حسب العمر فيما يتعلق برضاهم عن الوظيفة بشكل عام

المتغير 
األساسي

المجموعات 
االنحراف الفرقالمجموعات كمتغير تابعكمتغير مستقل

المعنويةالمعياري

الرضا عن 
الوظيفة بشكل 

عام

من 21 إلى 
أقل من 35 

سنة

من 35 إلى أقل من 50 سنة 
11503.28102.683.

.34045.072	.5061579 سنة فأكثر 

من 35 إلى 
أقل من 50 

سنة 

من 21 إلى أقل من 35 سنة
11503.	28102.683.

.29667.014	.73082*50 سنة فأكثر 

50 سنة 
فأكثر 

من 21 إلى أقل من 35 سنة
61579.34045.072.

من 35 إلى أقل من 50 سنة 
*73082.29667.014.
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جدول رقم )7(: 

يوضح داللة الفروق بين المجموعات حسب المتغيرات األساسية من حيث مدى رضاهم عن العوائد 
المالية من وظائفهم

االنحراف المتوسطاتالعددالمجموعاتالمتغيرات
الداللةالمعنويةفالمعياري

ملكية 
الوكالة

.736,80821,350492,524113حكومية
غير 
دالة 2276,52861,29424خاصة

االنتماء 
ألكثر من 

وكالة

916,56041,12752نعم
099.753.

غير 
دالة 2096,61241,38607ال

.1676,64671,35805548.460ذكورالنوع
غير 
دالة 1336,53381,25257إناث

العمر

من 21 إلى أقل من 
35766,63161,51298 سنة

2,846060.
غير 
دالة من 35 إلى أقل من 

501596,45281,00441 سنة 

50656,90771,64624 سنة فأكثر 

التعليم

.66,166775277متوسط

1,917127.
غير 
دالة

296,17241,28366فوق متوسط
2286,69301,35131جامعي

376,40541,06613فوق جامعي

الدخل
1286,57811,28963منخفض

090.914.
غير 
دالة 926,57611,56355متوسط

806,65001,00757مرتفع

الخبرة
1336,66921,24147أقل من 5 سنوات

1,130324.
غير 
دالة 756,40001,37546من 5	 10 سنوات

926,65221,35415أكثر من 10 سنوات
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جدول رقم )8(:

 يوضح داللة الفروق بين المجموعات حسب المتغيرات األساسية من حيث مدى الرضا عن فرص الترقي 
في مؤسساتهم

االنحراف المتوسطاتالعددالمجموعاتالمتغيرات
الداللةالمعنويةفالمعياري

ملكية 
الوكالة

.732,575359902حكومية
1,832177.

غير 
دالة .2272,462662553خاصة

االنتماء 
ألكثر من 

وكالة

.912,626448645نعم

دالة.6,433012
.2092,430666232ال

النوع
.1672,491062929ذكور

001.975.
غير 
دالة .1332,488761072إناث

العمر

من 21 إلى أقل من 
.35762,447468107 سنة

1,330266.
غير 
دالة

من 35 إلى أقل من 
.501592,465457125 سنة 

.50652,600065670 سنة فأكثر 

التعليم

.62,500054772متوسط

547.650.
غير 
دالة

.292,448363168فوق متوسط

.2282,513263994جامعي

.372,378449167فوق جامعي

الدخل
.1282,531360102منخفض

585.558.
غير 
دالة

.922,478368706متوسط

.802,437557023مرتفع

الخبرة

.1332,533859733أقل من 5 سنوات

905.406.
غير 
دالة

.752,413363869من 5	 10 سنوات

.922,489163755أكثر من 10 سنوات
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جدول رقم )9(: يوضح داللة الفروق بين المجموعات حسب المتغيرات األساسية من حيث مدى الرضا 
عن اإلشراف والرؤساء

االنحراف المتوسطاتالعددالمجموعاتالمتغيرات
الداللةالمعنويةفالمعياري

ملكية 
الوكالة

دالة.737,12331,8629810,274001حكومية 2276,31721,87102خاصة
االنتماء 
ألكثر من 

وكالة

916,70331,92927نعم
1,310253.

غير 
دالة 2096,43061,88267ال

.1676,59281,91430660.417ذكورالنوع
غير 
دالة 1336,41351,87943إناث

العمر

من 21 إلى أقل من 
35766,27632,02385 سنة

2,614075.
غير 
دالة من 35 إلى أقل من 

501596,44031,77033 سنة 
50656,96921,99976 سنة فأكثر 

التعليم

67,00001,67332متوسط

603.613.
غير 
دالة

296,89662,14384فوق متوسط
2286,45181,88487جامعي

376,51351,83518فوق جامعي

الدخل
1286,11961,85880منخفض

دالة.6,544002 926,25002,08523متوسط
806,96091,57914مرتفع

الخبرة
1336,76691,94970أقل من 5 سنوات

2,963053.
غير 
دالة

756,10671,92124من 5	 10 سنوات
926,47831,75711أكثر من 10 سنوات

جدول رقم )10(: يوضح مصدر الفروق بين المجموعات حسب الدخل فيما يتعلق برضاهم عن اإلشراف 
والرؤساء

المجموعات كمتغير المتغير األساسي
مستقل

المجموعات كمتغير 
االنحراف الفرقتابع

المعنويةالمعياري

الرضا عن 
اإلشراف

منخفض
.130.28489.647متوسط

.26560.008	.711*مرتفع

متوسط
.28489.647	.130منخفض

.25472.001	.841*مرتفع

مرتفع
.841.25472.001*منخفض

.711.26560.008*متوسط
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جدول رقم )11(: يوضح داللة الفروق بين المجموعات حسب المتغيرات األساسية من حيث مدى الرضا 
عن بيئة العمل في وكاالت اإلعان

االنحراف المتوسطاتالعددالمجموعاتالمتغيرات
الداللةالمعنويةفالمعياري

ملكية 
الوكالة

.734,57531,26840493.483حكومية
غير 
دالة 2274,45371,29373خاصة

االنتماء 
ألكثر من 

وكالة

914,57141,27491نعم
612.435.

غير 
دالة 2094,44501,29276ال

.1674,49701,25090042.837ذكورالنوع
غير 
دالة 1334,46621,33456إناث

العمر

من 21 إلى أقل من 
35764,78951,44514 سنة

دالة.6,060003 من 35 إلى أقل من 
501594,24531,19977 سنة 

50654,70771,19534 سنة فأكثر 

التعليم
65,00001,54919متوسط

2,047107.
غير 
دالة

294,51721,18384فوق متوسط
2284,53951,31183جامعي

374,02701,09256فوق جامعي

الدخل
1284,64061,11351منخفض

119.887.
غير 
دالة 924,56521,37724متوسط

.804,625091920مرتفع

الخبرة
1334,48121,38499أقل من 5 سنوات

1,360258.
غير 
دالة 754,66671,11904من 5	 10 سنوات

924,33701,26036أكثر من 10 سنوات

جدول رقم )12(: يوضح مصدر الفروق بين المجموعات حسب العمر فيما يتعلق برضاهم عن بيئة العمل

المتغير 
األساسي

المجموعات 
االنحراف الفرقالمجموعات كمتغير تابعكمتغير مستقل

المعنويةالمعياري

الرضا عن 
بيئة العمل

من 21 إلى 
أقل من 35 

سنة

.54419.17645.002*من 35 إلى أقل من 50 سنة 

.5008178.21377.702 سنة فأكثر 

من 35 إلى 
أقل من 50 

سنة 

.17645.002	.54419*من 21 إلى أقل من 35 سنة

.18628.014	.46241*50 سنة فأكثر 

50 سنة فأكثر 
.21377.702	.08178من 21 إلى أقل من 35 سنة

.46241.18628.014*من 35 إلى أقل من 50 سنة 
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جدول رقم )13(:
 يوضح داللة الفروق بين المجموعات حسب المتغيرات األساسية من حيث مدى الرضا عن الخدمات التي 

تقدمها لهم وكاالت اإلعان التي يعملون فيها

االنحراف المتوسطاتالعددالمجموعاتالمتغيرات
الداللةالمعنويةفالمعياري

ملكية 
الوكالة

734,72601,08347حكومية
922.338.

غير 
دالة 2274,57711,17383خاصة

االنتماء 
ألكثر من 

وكالة

914,70331,04875نعم
795.373.

غير 
دالة 2094,57421,19514ال

النوع
1674,64071,15238ذكور

212.645.
غير 
دالة 1334,57891,15608إناث

العمر

من 21 إلى أقل من 
35764,69741,31676 سنة

561.571.
غير 
دالة من 35 إلى أقل من 

501594,54721,05361 سنة 

50654,67691,18727 سنة فأكثر 

التعليم

64,50001,37840متوسط

092.964.
غير 
دالة

294,58621,37626فوق متوسط
2284,63161,14394جامعي

374,54051,01638فوق جامعي

الدخل
1284,47661,27338منخفض

461.631.
غير 
دالة 924,57611,39255متوسط

804,38751,18529مرتفع

الخبرة
1334,62411,15864أقل من 5 سنوات

035.966.
غير 
دالة 754,62671,21670من 5	 10 سنوات

924,58701,10097أكثر من 10 سنوات
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جدول رقم )14(:
 يوضح داللة الفروق بين المجموعات حسب المتغيرات األساسية من حيث مدى رضاهم عن النواحي 

االجتماعية المتعلقة بمهنتهم

االنحراف المتوسطاتالعددالمجموعاتالمتغيرات
الداللةالمعنويةفالمعياري

ملكية 
الوكالة

733,47951,05554حكومية
غير دالة.659.418

.2273,370098420خاصة

االنتماء 
ألكثر من 

وكالة

.913,395677286نعم
غير دالة.000.990

2093,39711,08760ال

النوع
1673,46111,01048ذكور

غير دالة.1,562212
.1333,315898756إناث

العمر

من 21 إلى أقل 
763,32891,14761من 35 سنة

غير دالة.1,996138 من 35 إلى أقل 
.1593,339687750من 50 سنة 

50653,61541,08530 سنة فأكثر 

التعليم

63,50001,04881متوسط

غير دالة.1,142332
.293,379386246فوق متوسط

2283,35091,01515جامعي
373,67571,00150فوق جامعي

الدخل
1283,39841,00659منخفض

غير دالة.1,024360 923,29351,05391متوسط
.803,512592769مرتفع

الخبرة

1333,31581,06151أقل من 5 سنوات

غير دالة.1,478230
من 5	 10 

.753,360086431سنوات

أكثر من 10 
923,54351,00998سنوات
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جدول رقم )15(: 

يوضح داللة الفروق بين المجموعات حسب المتغيرات األساسية من حيث مدى رضاهم عن االتصال 
ومعايير الشفافية المؤسسية

االنحراف المتوسطاتالعددالمجموعاتالمتغيرات
الداللةالمعنويةفالمعياري

ملكية 
الوكالة

دالة.732,356271433.4,295039حكومية .2272,154272747خاصة

االنتماء 
ألكثر من 

وكالة

.912,186875883نعم

067.796.
غير 
دالة .2092,210571635ال

.1672,209675914.028.868ذكورالنوع
غير 
دالة .1332,195569040إناث

العمر

من 21 إلى أقل 
.762,131671818من 35 سنة

2,242108.
غير 
دالة من 35 إلى أقل 

.1592,169873955من 50 سنة 

.50652,369269752 سنة فأكثر 

التعليم

.62,166740825متوسط

422.737.
غير 
دالة

.292,344881398فوق متوسط

.2282,193071334جامعي

.372,162279977فوق جامعي

الدخل
.1282,210972798منخفض

117.890.
غير 
دالة .922,173976473متوسط

.802,225069309مرتفع

الخبرة

.1332,233171655أقل من 5 سنوات

2,266106.
غير 
دالة

من 5	 10 
.752,053375146سنوات

أكثر من 10 
.922,282671600سنوات
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ملحق رقم )2( أسماء الوكاالت اإلعانية
24 ديزاين. 1
أب تو ديت لإلعان.. 2
أبف ذا الين.. 3
أتراكت ميديا.. 4
أتشيف للدعاية واإلعان.. 5
آد الين ميديا نت وورك.. 6
أديكس.. 7
آر اتش لإلعان واإلعام.. 8
ألوان للخدمات اإلعانية المتكاملة.. 9
إليفن ميديا برودكشن.. 10
أم دي العالمية.. 11
إيجيبت ميديا.. 12
بانكا لإلعان.. 13
بي هايف للدعاية.. 14
تاتش للدعاية واإلعان.. 15
تايم آب ميديا للدعاية واإلعان.. 16
جرافيك لينك كريشن.. 17
دوت مي جروب.. 18
19 ..)D-Media( دي ميديا
ديما للدعاية واإلعان.. 20
روزاليوسف لإلعان.. 21
رويال للدعاية واإلعان.. 22
ريو ديزاين.. 23
سبيد لإلعان.. 24
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سوبريور لإلعان.. 25
سوفت بازما.. 26
سيف واي.. 27
الشركة المصرية لإلعانات.. 28
شركة المئوية لإلعان.. 29
شركة ناب للدعاية واإلعان.. 30
صوت القاهرة لإلعان.. 31
فور دايمنشنز.. 32
فيوتشر ميديا. . 33
اليت بوينت.. 34
اليف آرت للدعاية واإلعان.. 35
لوك لإلعان.. 36
ليزر سوليوشنز.. 37
ماب للدعاية.. 38
ماجيك للدعاية.. 39
مزايا ديزاين للدعاية واإلعان.. 40
المصري لإلعان.. 41
مؤسسة راديو مصر اإلعامية.. 42
ميديا جرافيك.. 43
ميديا الين للخدمات اإلعامية واإلعانية المتكاملة.. 44
ميراج للدعاية واإلعان.. 45
نور لإلعان.. 46
نور للدعاية واإلعان.. 47
وكالة أخبار اليوم للدعاية واإلعان.. 48
وكالة األحام لإلعان.. 49
وكالة األهرام لإلعان.. 50


