دور االتصال القيادي على تعزيز الرضا الوظيفي لدى المرؤوسين:
دراسة ميدانية على عينة من موظفي وموظفات جامعة الملك عبدالعزيز

فؤاد بن صدقة مرداد

كلية االتصال واإلعالم  -جامعة الملك عبدالعزيز
جدة  -المملكة العربية السعودية
تاريخ االستالم2018-05-26 :

تاريخ القبول2018-10-18 :

ملخص البحث:
ظهــرت مشــكلة الدراســة مــن خــال رصــد الباحــث لمجموعــة مــن الممارســات الســلبية
وأخــرى إيجابيــة فــي مجــال االتصــال بيــن القائــد وفريــق العمــل ،وذلــك مــن خــال المواقــع
القياديــة التــي تيســرت للباحــث خــال عقديــن مــن الزمــن وفــي مواطــن مختلفــة مــن القطــاع
الحكومــي والقطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي.
وفــي كل الحــاالت الســلبية واإليجابيــة الحــظ الباحــث وجــود ردات فعــل الموظفيــن تجــاه
العمــل فــي تلــك المنشــأة ســواء كان ذلــك بزيــادة الرضــا عــن عملهــم فــي ذلــك الكيــان وبالتالــي
زيــادة والئهــم وانتمائهــم إليــه ،أو علــى النقيــض فــي االتصــال الســلبي حيــث الحــظ وجــود ردات
فعــل ســلبية للغايــة نتــج عنهــا ضعــف اإلنتاجيــة لــدى الموظــف أو تســربه أو دورانــه الوظيفــي.
ومــن هنــا هدفــت الدراســة إلــى معرفــة مــدى تأثيــر قــدرة القائــد فــي االتصــال الفعــال مــع
فريقــه فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لديهــم ،وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )202موظــف
وموظفــة كعينــة مــن موظفــي وموظفــات جامعــة الملــك عبــد العزيــز ،واســتخدم الباحــث المنهــج
الوصفــي الــذي يســتهدف وصــف وتحليــل أثــر االتصــال القيــادي فــي العينــة المذكــورة ،وبعــد
اســتخدام األدوات اإلحصائيــة خلــص الباحــث إلــى ظهــور ارتبــاط واضــح ووثيــق بيــن تحقيــق
ممارســة القائــد لمهــارات االتصــال فــي مجــاالت االنصــات والحــوار والعالقــات اإلنســانية وتأثيــر
ذلــك فــي الرضــا الوظيفــي للموظفيــن والموظفــات.
الكلمات الدالة :القيادة ،مهارات االتصال ،جامعة الملك عبد العزيز ،الرضا الوظيفي.
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فؤاد صدقة مرداد ( ) 246-210
المقدمة وظروف المشكلة:
تســعى الكيانــات والمنظمــات إلــى تحقيــق أهدافهــا ورســالتها عبــر منظومــة مــن اإلجــراءات
والمهــام ،يأتــي فــي مقدمتهــا وجــود قيــادة فاعلــة ومؤثــرة تقــوم بقيــادة فريــق العمــل نحــو أهدافــه
وتســاهم فــي رفــع إنتاجيتــه.
فالقيــادة اليــوم تلعــب دوراً مهمــاً فــي مجــال العمــل اإلداري لدرجــة أن مــدى فعاليــة المنظمــة
فــي تحقيــق أهدافهــا يتوقــف إلــى حــد كبيــر علــى مــدى توفــر إطــارات مــن القيادييــن والمشــرفين
األكفــاء؛ ذلــك ألنهــم يقومــون بعمليــات وأدوار أساســية داخــل التنظيــم (ساســي 2015م)(((.
وألن القائــد يقــوم بــأدوار مختلفــة ومتنوعــة يأتــي فــي مقدمتهــا ما ســماه ســتيف كوفي فــي كتابه
(العــادة الثامنــة) اإللهــام وصناعــة الدافعيــة لنفســه ولفريــق العمــل ،وهــذا يتطلــب جهــداً نوعيــاً مــن
القائــد لتحقيــق ذلــك الهــدف ،ال ســيما إذا أدركنــا بــأن تحقيــق الرضــا الوظيفــي للموظفيــن مطلــب
مهــم يســاعد بشــكل كبيــر فــي تحقيــق اإلنتاجيــة وزيــادة االنتمــاء والــوالء للكيــان.
وإذا كانــت الدراســات اليــوم تشــير إلــى خطــورة وصــول الموظفيــن إلــى مــا يســمى بمرحلــة
االحتــراق الوظيفــي والــذي يجعــل الموظــف يعيــش تحــت ظــروف قاســية فــي العمــل ممــا يــؤدي
إلــى انخفــاض عطائــه وإنتاجيتــه كمــا يــرى (الشــعالن 2016م)((( فــإن ذلــك يؤكــد علــى ضــرورة
أن يقــوم القائــد بــأدواره المختلفــة فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفيــن.
وقــد ذهبــت العديــد مــن الدراســات إلــى تحديــد أبــرز الســمات والخصائــص للقائــد ،ومنهــا
الثقــة العاليــة بالنفــس ،واإليمــان بقدراتــه علــى القيــادة ،وتوجيــه جهــود األتبــاع نحــو الهــدف
(العواشــز 2010م)((( .
إال أن مــن أهــم الصفــات للقائــد قدرتــه علــى التواصــل والتفاعــل المســتمر والمتغيــر حســب
المواقــف والظــروف .ويــرى (ابــن عيســى 2014م)((( أن نظريــة االتصــال فــي القيــادة جــزءاً مــن
المنظــور التنظيمــي الــذي اهتــم بمفاهيــم القيــادة وأنماطهــا ومهاراتهــا وطــرق تطويرهــا وتنميتهــا
فــي المحيــط التنظيمــي فــي جميــع أنــواع المنظمــات ســواء كانــت صناعيــة أو تجاريــة أو عســكرية
أو تعليميــة أو غيــر ذلــك .ومــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة التــي ســعت لدراســة العالقــة بيــن امتــاك
((( ساسي ،بالل – فعالية االتصال التنظيمي للقيادة اإلدارية وعالقته بتنمية المنظمة االقتصادية 2015م – مجلة
الحكمة للدراسات االجتماعية مؤسسه كنوز الحكمة للنشر والتوزيع الجزائر العدد  31ص 51
((( مهند بن أحمد الشعالن ،مواجهة االحتراق الوظيفي :نحو نموذج مقترح لمسؤولية الفرد والقيادة2016 ،م –
المجلة العربية للدارسات األمنية والتدريب ،السعودية مج  ،32ع  65ص 10
((( العواشز ،عبداهلل ،القيادة متكاملة الجودة ،اإلبداع الفكري ،الكويت 2010م ص 115 – 114
((( ابن عيسى ،قواسم المصدر السابق2014 ،م ص 220
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دور االتصال القيادي عىل تعزيز الرضا الوظيفي لدى املرؤوسني :دراسة ميدانية عىل عينة من موظفي وموظفات جامعة امللك
عبدالعزيز ( ) 246-210
القائــد لمهــارات االتصــال الفعــال وأثــر ذلــك فــي تحقيــق الرضــا الوظيفــي للموظفيــن بمــا يســاهم
فــي تحقيــق اإلنتاجيــة.

الدراسات السابقة:
1 .1دراســة لقواســم ابــن عيســى (ابــن عيســى 2014م) بعنــوان االتصــال القيــادي ودوره فــي
تنميــة المؤسســات .وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه
االتصــال القيــادي كنــوع مــن أنــواع االتصــال فــي تطويــر وإنجــاح المنظمــات المختلفــة،
وقــد تناولــت الدراســة أنمــاط القيــادة ،ثــم أوضحــت نظريــة االتصــال فــي القيــادة ثــم
أشــارت إلــى المهــارات الــازم توفرهــا فــي القائــد لينجــح فــي اتصالــه باآلخريــن ،كمــا
أوضحــت الدراســة أهميــة العوائــق التــي تواجــه نظريــة االتصــال فــي القيــادة ،وأوصــت
الدراســة بأهميــة تعميــم نظريــة االتصــال فــي القيــادة فــي المنظمــات.
2 .2دراســة بــال ساســي (بــال 2015م)((( بعنــوان فعاليــة االتصــال التنظيمــي للقيــادة
اإلداريــة وعالقتــه بتنميــة المنظمــة االقتصاديــة .وهدفــت الدراســة إلــى توضيــح مفهــوم
االتصــال وعالقتــه بالقيــادة ودور ذلــك فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة ،وحاولــت
الدراســة مــن خــال منهجهــا االســتقرائي إلــى توضيــح أبــرز محــاور االتصــال القيــادي
وشــبكاته مــن داخــل المنظمــة ،وأوصــت الدراســة فــي ختامهــا إلــى ضــرورة وجــود
اتصــاالت فــي فريــق العمــل ومــن خــال القائــد وأن ذلــك سيســاهم بشــكل مباشــر فــي
رفــع اإلنتاجيــة وتحقيــق الفعاليــة بشــكل أكبــر.
3 .3دراســة اللــواء الدكتــور مهنــد بــن أحمــد الشــعالن (الشــعالن 2016م)((( بعنــوان مواجهــة
االحتــراق الوظيفــي :نحــو نمــوذج مقتــرح لمســؤولية الفــرد والقيــادة .ســعت الدراســة إلــى
محاولــة تعريــف االحتــراق الوظيفــي كظاهــرة نفســية إداريــة ،والتعــرف علــى طبيعتهــا
وأســبابها وأعراضهــا وآثارهــا ،مــع محاولــة تحديــد مســؤولية التعامــل معهــا فــي الجانــب
الفــردي والقيــادي ،وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج التحليلــي ،وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد
مــن النتائــج مــن أهمهــا أن حالــة االحتــراق الوظيفــي لهــا أســباب كثيــرة منهــا أســلوب
العمــل واالتصــال فــي المنظمــة ،كمــا أكــدت الدراســة علــى أن المســؤولية فــي االحتــراق
الوظيفــي ليســت محصــورة فــي المنظمــة ،وإنمــا تمتــد إلــى المســؤولية القياديــة أيضــاً.

((( ساسي ،بالل ،المصدر السابق ص 15
((( الشعالن ،مهند بن أحمد ،المصدر السابق ص 11
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فؤاد صدقة مرداد ( ) 246-210
4 .4دراســة ســامح محمــد محافظــة (محافظــة 2006م)((( بعنــوان (أنمــاط االتصــال اإلداري
الســائدة وعالقتهــا بأســاليب القيــادة اإلداريــة لــدى مديــري المــدارس الحكوميــة فــي
محافظــة جــرش مــن وجهــة نظــر المعلميــن) .ركــزت الدراســة علــى توضيــح الــدور
الجديــد لــإدارة التربويــة المتمثــل فــي االتصــال الفعــال وذلــك مــن خــال إبــراز مشــكلة
الدراســة فــي توضيــح العالقــة بيــن أنمــاط االتصــال اإلداري الســائدة وعالقاتهــا بأســاليب
القيــادة اإلداريــة لــدى مديــري المــدارس الحكوميــة فــي محافظــة جــرش مــن وجهــة نظــر
المعلميــن ،وذلــك مــن خــال المنهــج المســحي بــأدوات ميدانيــة .وأبــرزت نتائــج الدراســة
أن نمــط االتصــال األفقــي هــو نمــط االتصــال الســائد لــدى مديــري ومديــرات المــدارس
الحكوميــة فــي محافظــة جــرش ،ويليــه االتصــال فــي اتجاهيــن ،ثــم االتصــال التفاعلــي،
ثــم االتصــال الهابــط ،وحــل فــي المرتبــة األخيــرة االتصــال الصاعــد.

التعليق على الدراسات السابقة:
يالحــظ مــن خــال قــراءة الدراســات الســابقة أنهــا تناولــت مفهــوم االتصــال القيــادي مــن
خــال توضيــح جــدارات القائــد االتصالــي دون ربــط ذلــك بشــكل مباشــر بالرضــا الوظيفــي ،فــي
حيــن أشــارت مجموعــة أخــرى مــن الدراســات عــن أســباب الرضــا الوظيفــي ،وبرغــم االســتفادة
القصــوى التــي اســتفادها الباحــث مــن الدراســات المذكــورة وذلــك فــي بنــاء تصــور هــذه الدراســة،
إال أن هــدف هــذه الدراســة جــاء مركــزاً علــى توضيــح العالقــة بيــن امتــاك القائــد لمهــارات
االتصــال الفعــال وأثــر ذلــك فــي تحقيــق الرضــا الوظيفــي المــؤدي إلــى زيــادة اإلنتاجيــة وتحقيــق
أهــداف المنشــأة وذلــك مــن وجهــة نظــر الموظفيــن والموظفــات .وربمــا هــذا مــا تضيفــه هــذه
الدراســة.

مشكلة الدراسة:
ظهــرت مشــكلة الدراســة مــن خــال رصــد الباحــث لمجموعــة مــن الممارســات الســلبية
وأخــرى إيجابيــة فــي مجــال االتصــال بيــن القائــد وفريــق العمــل ،وذلــك مــن خــال المواقــع
القياديــة التــي تيســرت للباحــث خــال عقديــن مــن الزمــن وفــي مواطــن مختلفــة مــن القطــاع
الحكومــي والقطــاع الخــاص ومؤسســات المجتمــع المدنــي ،وفــي كل الحــاالت الســلبية واإليجابيــة
الحــظ الباحــث وجــود ردات فعــل الموظفيــن تجــاه العمــل فــي تلــك المنشــأة ســواء كان ذلــك بزيــادة
الرضــا عــن عملهــم فــي ذلــك الكيــان وبالتالــي زيــادة والئهــم وانتمائهــم إليــه ،أو علــى النقيــض فــي
االتصــال الســلبي حيــث الحــظ وجــود ردات فعــل ســلبية للغايــة نتــج عنهــا ضعــف اإلنتاجيــة لــدى
((( محافظة ،سامح محمد ،الفاضل ،محمد محمود ،أنماط االتصال اإلداري السائدة وعالقتها بأساليب القيادة اإلدارية
لدى مديري المدارس الحكومية محافظة جرش من وجهة نظر المعلمين ،المجلة العربية للتربية ،تونس مج ،26
ع 2006 1م
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دور االتصال القيادي عىل تعزيز الرضا الوظيفي لدى املرؤوسني :دراسة ميدانية عىل عينة من موظفي وموظفات جامعة امللك
عبدالعزيز ( ) 246-210
الموظــف أو تســربه أو دورانــه الوظيفــي.
وفــي ظــل ذلــك باتــت الحاجــة ملحــة إلعــداد دراســة علميــة ترصــد هــذه الظاهــرة بحياديــة
وموضوعيــة لمعرفــة مــدى تأثيــر قــدرة القائــد علــى االتصــال الفعــال مــع فريقــه فــي زيــادة الرضــا
الوظيفــي لديهــم وتحــاول تفســير العالقــة بيــن الرضــا الوظيفــي وتطبيــق تلــك المهــارات.

تساؤالت الدراسة:
لتحقيق أهداف هذه الدراسة طرح الباحث التساؤالت التالية:
1 .1ما أثر تطبيق القائد لمهارات اإلنصات في زيادة الرضا الوظيفي لدى الموظف؟
2 .2ما أثر تطبيق القائد لمهارات اإلنصات في زيادة الرضا الوظيفي لدى الموظفة؟
3 .3مــا أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات الحــوار واالقنــاع فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى
الموظــف؟
4 .4مــا أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات الحــوار واالقنــاع فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى
الموظفــة؟
5 .5مــا أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات العالقــات اإلنســانية فــي التعامــل مــع فريقــه علــى زيــادة
الرضــا الوظيفــي لــدى الموظــف؟
6 .6مــا أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات العالقــات اإلنســانية خــال التعامــل مــع فريقــه فــي زيــادة
الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفــة؟
7 .7هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة لــدى أفــراد العينــة فــي أثــر االتصــال القيــادي فــي
تعزيــز الرضــا الوظيفــي لديهــم تبعــاً الختــاف الجنــس؟
8 .8هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة لــدى أفــراد العينــة فــي أثــر االتصــال القيــادي فــي
تعزيــز الرضــا الوظيفــي لديهــم تبعــاً الختــاف ســنوات الخدمــة؟

أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة فــي كــون الســعي للنجــاح فــي تحقيــق أهــداف األفــراد والكيانــات
مطلــب فطــري ،وحيــث أن كل المنظمــات والكيانــات تســعى لتحقيــق إنتاجيتهــا مــن خــال أفرادهــا،
عليــه فــإن هــذه الدراســة تمثــل األهميــة البالغــة وذلــك لعــدة أمــور:
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فؤاد صدقة مرداد ( ) 246-210
1 .1معرفــة مفهــوم االتصــال القيــادي وأثــره علــى تحقيــق الرضــا الوظيفــي للموظفيــن
والموظفــات.
2 .2تساهم الدراسة في تحديد مؤشرات االتصال القيادي في مجال اإلنصات.
3 .3تساهم الدراسة في تحديد مؤشرات االتصال القيادي في مجال الحوار واإلقناع.
4 .4تســاهم الدراســة فــي تحديــد مؤشــرات االتصــال القيــادي فــي مجــال العالقــات اإلنســانية
بيــن القائــد وفريــق العمــل.
5 .5تســاهم الدراســة فــي تحديــد أهــم البرامــج التدريبيــة التطويريــة فــي مجــال االتصــال
القيــادي للقيــادات المختلفــة.

أهداف الدراسة:
يرتكــز الهــدف الرئيســي للدراســة علــى تحســين وتطويــر مهــارات القــادة فــي مجــال االتصال،
وذلــك مــن خــال إبــراز العالقــة بيــن التمكيــن فــي مجــال االتصــال القيــادي وأثــره علــى تحقيــق
الرضــا الوظيفــي لفريــق العمــل واآلثــار والثمــرات مــن وراء ذلــك فــي تحقيــق النجــاح واإلنتاجيــة
العاليــة لتلــك المنشــآت.

مجال الدراسة وحدودها:
ســلطت الدراســة الضــوء علــى العالقــة بيــن تطبيــق مهــارات االتصــال القيــادي وتحقيــق
الرضــا الوظيفــي للموظفيــن والموظفــات وذلــك علــى عينــة مــن موظفــي وموظفــات جامعــة الملــك
عبدالعزيــز ،وعليــه فــإن حــدود الدراســة كاآلتــي:
1 .1الحدود المكانية :جامعة الملك عبدالعزيز
2 .2الحــدود البشــرية :طبقــت هــذه الدراســة علــى عينــة مــن موظفــي وموظفــات جامعــة
الملــك عبدالعزيــز
3 .3الحــدود الزمانيــة :طبقــت هــذه الدراســة خــال الفصــل الثانــي للعــام الدراســي 1438ه-
1439ه
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عبدالعزيز ( ) 246-210

مصطلحات الدراسة:
االتصال القيادي:
هنــاك تعريفــات كثيــرة لهــذا المصطلــح ســيأتي ذكرهــا فــي اإلطــار النظــري لكــن مــا يــراه
الباحــث هنــا بــأن االتصــال القيــادي يعنــي باختصــار قــدرة القائــد علــى امتــاك وتطبيــق مهــارات
االتصــال الفعــال فــي بيئــة العمــل بطريقــة تحقــق االنســجام والتواصــل اإليجابــي مــع الفريــق.
الرضا الوظيفي:
تختلــف التعاريــف لــدى المتخصصيــن فــي مجــال اإلدارة عــن مفهــوم الرضــا الوظيفــي،
وهنــاك كمــاً هائـ ً
ـا مــن التعاريــف ،ومــن هــذه التعاريــف تعريــف (ياغــي 1999م)((( أن الرضــا
الوظيفــي عبــارة عــن ظاهــرة شــعورية تنشــأ عــن التوافــق بيــن مــا يتوقعــه الفــرد مــن عمــل ومقــدار
مــا يحصــل عليــه فعـ ً
ـا مــن هــذا العمــل.

ويــرى الباحــث بــأن الرضــا الوظيفــي هــي حالــة مــن االنســجام الداخلــي لــدى الموظــف تتولــد
مــن شــعوره بالتقديــر واالحتــرام والتطويــر فــي مجــال عملــه وتنعكــس علــى زيــادة إنتاجيتــه.

اإلطار النظري للدراسة
تمهيد:
بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة وانهيــار أغلــب الحضــارات باتــت المجتمعــات فــي
حاجــة ماســة إلــى البنــاء والتأهيــل ،وأدرك الجميــع فــي حينهــا الحاجــة إلــى العمــل كنظــام كيانــات
ومؤسســات ،وغــاب مــع هــذا التصــور العمــل الفــردي وانتقلــت المجتمعــات إلــى العمــل المؤسســي
الــذي يتحــرك مــن خــال فريــق العمــل الــذي يشــعر بالرضــا واالنتمــاء وســاهم فــي تحريكــه قائــد
قــادر علــى توجيــه النــاس نحــو الهــدف بحــب واقتنــاع.
وفــي ظــل ذلــك انطلقــت الدراســات التــي تتحــدث عــن المفاهيــم القياديــة وخصائــص القائــد
ومهاراتــه وجداراتــه وعالقــة تلــك الخصائــص علــى القــدرة علــى بنــاء فريــق العمــل الفعلــي.
ولمــا كان االتصــال فــي بيئــة العمــل أحــد أركان الحيــاة العمليــة اليوميــة ،كان مــن الضــروري
أن يمارســه القائــد بشــكل صحيــح ووفــق آليــات واضحــة ومحــددة ،ويمكــن اإلشــارة فــي هــذا
((( ياغي ،عبدالفتاح ،تنمية القوى العاملة في المجتمع الغربي ،مركز المنارة للكتاب جدة 1999م ص 79
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فؤاد صدقة مرداد ( ) 246-210
اإلطــار النظــري إلــى محوريــن رئيســيين ،وهمــا االتصــال القيــادي والرضــا الوظيفــي ،وفيمــا يلــي
عــرض لهذيــن المحوريــن:
ً
أوال /االتصال القيادي:
1 .1مفهوم االتصال القيادي:
قبل أن نوضح مفهوم االتصال القيادي يستحسن توضيح المصطلحين كل على حدة.
االتصال :اختلف المتخصصون في تعريفه ومن تلك التعريفات:
تعريــف (ســلطان 2014م)((( بأنــه تلــك العمليــة أو الطريقــة التــي تنتقــل بهــا األفــكار
والمعلومــات بيــن النــاس داخــل نســق اجتماعــي معيــن وتختلــف مــن حيــث الحجــم ومــن حيــث
محتــوى العالقــات المتضمنــة فيــه ،ويذهــب (نهــر وآخــرون 2009م)((( إلــى تعريــف االتصــال
والتواصــل بأنــه ليــس بأكثــر مــن تبــادل كالمــي بيــن اثنيــن أو طرفيــن لنقــل وإرســال معلومــات
بيــن مــن يــؤدي الــكالم (المرســل) والمخاطــب الــذي يســتقبل ذلــك (المســتقبل) .ويــرى الباحــث
بــأن االتصــال :عمليــة هادفــة شــمولية لنقــل المعلومــات والمشــاعر واالتجاهــات بيــن طرفيــن مــن
خــال وســائل وأســاليب مختلفــة تحقــق الهــدف مــن االتصــال.
أمــا القيــادة :فأيضــاً تعــددت تعاريفهــا وســبر معانيهــا وقــد تزيــد تعاريفهــا عــن ( )350تعريف،
ومــن ذلــك مــا وافــق (العواشــز 2010م)((( علــى تعريفــه مــع تعريــف الســويدان حيــث يــرى أن
القيــادة هــي القــدرة علــى تحريــك النــاس نحــو الهــدف .ويــرى (دحــان 1415ه)((( أن القيــادة هــي
القــدرة علــى فهــم الســلوك اإلنســاني والتمكــن مــن وضــع إطــار تحفيــزي للفريــق لتحقيــق التأثيــر
علــى ســلوك كل فــرد منهــم وتوجيههــم الوجهــة الســليمة المؤديــة إلــى تحقيــق األهــداف والنتائــج.
ويــرى (زيــان 2010م)((( بــأن القيــادة هــي رؤيــة مســتقبلية واضحــة ومحــددة وملهمــة لآلخريــن.
ويــرى الباحــث بــأن االتصــال القيــادي يعنــي باختصــار :قــدرة القائــد علــى امتــاك وتطبيــق
مهــارات االتصــال الفعــال فــي بيئــة العمــل لطريقــة تحقيــق االنســجام والتواصــل بيــن أفــراد الفريق
بمــا يســاهم فــي تحقيــق أهدافهــم.
(((

سلطان ،محمد صاحب – مبادئ االتصال األسس والمفاهيم – عمان – دار المسيرة – 2014م ص 35

((( نهر ،هادي ،الخطيب ،أحمد محمد – إدارة االتصال والتواصل – األردن – عالم الكتب الحديث – 2009م ص
23
(((

العواشز ،عبداهلل ،المصدر السابق 2010م ص 17

(((

دحالن ،عبداهلل صادق – القيادة اإلدارية – مكتبة الملك فهد الوطنية – 1435هـ ص 7

(((

زيان ،محمود – ثالثية القيادة الفعالة ،ريتاج للنشر والتوزيع ،مصر 2010م ص7
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عبدالعزيز ( ) 246-210
2 .2أهمية االتصال القيادي:
يعــد االتصــال إحــدى المهــارات األساســية التــي يحتاجهــا اإلنســان وكونــه اجتماعــي
بطبعــه ،فاالتصــال هــو أســاس الحيــاة وجوهرهــا وهــو الســر الــذي تســتمر بــه الحيــاة وتنمــو
(علــي2012م)((( وأوضــح أهميــة االتصــال عمومــاً (الشــهري وآخــرون 1431ه)((( مجموعــة مــن
العناصــر التــي تــدل علــى أهميــة االتصــال علــى مســتوى الفــرد ومــن ذلــك أنــه يســاعد علــى فهــم
األحــداث والتــزود بالمعلومــات واتخــاذ القــرارات.
3 .3أنماط القيادة:
بالتأمــل والدراســة فــي النتــاج العلمــي المتخصــص فــي القيــادة يتضــح وجــود أنمــاط كثيــرة
ومتنوعــة ومختلفــة للقيــادة ومــن هــذه األنمــاط:
 .أالنمط األوترقراطيAutocratic :
وهــو النمــط المســتعبد والمتحكــم والمتســلط ،ويكــون القائــد فــي هــذا النمــط هــو محــور العملية،
فهــو مــن ينفــرد بوضــع الخطــط واألهــداف وسياســات العمــل ،كمــا أنــه قليــل الثقــة بقــدرات
اآلخريــن ،ويكثــر مــن إصــدار األوامــر ،ويعتقــد أن الجــزاء المــادي والترهيــب وحــده الــذي يحفــز
النــاس للعمــل ،ويركــز علــى العمــل وال يلتفــت كثيــراً إلــى العالقــات اإلنســانية فــي موقــع العمــل،
فالجانــب اإلنســاني مهمــل لديــه كمــا يــرى (العواشــز 2010م) و(كــردي 2011م)(((.
 .بالنمط العقالنيRational Leader ship :
يعتمــد هــذا النمــط علــى المركــز الوظيفــي فقــط ،فهــو يخــدم ســيادة القوانيــن واللوائــح ويطبــق
مــا جــاء فيهــا بحذافيرهــا دون وجــود أيــة مرونــة للخــروج عــن ذلــك مهمــا دعــت الضــرورة ،وال
يتوقــف تطبيــق األنظمــة واللوائــح مــن قبلــه فحســب ،بــل يتوقــع مــن جميــع مــن يعملــون معــه اتبــاع
األســلوب نفســه ،ممــا يدفعــه إلــى عقــاب أي شــخص يخالــف (ابــن عيســى 2014م)((( .
 .جالنمط الديمقراطي (التشاركي)Democratic :
فــي هــذا النمــط تكــون الجماعــة أو مجموعــة العمــل هــي مــدار االهتمــام ويرتكــز هــذا النمــط
((( علي ،أماني عبد الفتاح علي – مهارات االتصال والعالقات اإلنسانية – القاهرة – مكتبة ص31
((( الشهري ،نوح وآخرون – مهارات االتصال – جدة – دار حافظ1431هـ ص – 21االنجلو المصرية 2012م
((( العواشز ،عبد اهلل – المصدر السابق ص ،29كردي ،علي محمد إبراهيم – اإلدارة والقيادة – وادي النيل للتنمية
البشرية – القاهرة 2011م – ص279
((( ابن عيسى ،القواسم – المصدر السابق ص222
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فؤاد صدقة مرداد ( ) 246-210
علــى العالقــات اإلنســانية والمشــاركة وتفويــض الصالحيــات وبالتالــي فــإن القائــد الديمقراطــي
شــخص شــوري يشــرك اآلخريــن فــي اتخــاذ القــرارات ويثــق فــي اآلخريــن وقدراتهــم ويســتفيد
مــن آرائهــم ،ويشــاركهم فــي حــل مشــكالت العمــل (العواشــز2010م)((( .
 .دالنمط الفوضويLaissez_faire/ Leader ship :
يتميــز هــذا النمــط بالفوضــى وعــدم وضــوح األهــداف ،فهــو نمــط تشــعبي والقيــادة ليــس لهــا
دور واضــح فــي تســيير دفــت العمــل ،وال توجــد خطــة عمــل واضحــة ويتوقــع القائــد أنــه تشــاوري
ألنــه يتــرك الحريــة للعامليــن يقومــون بمــا يريــدون مــن األعمــال ،وبالتالــي ليــس لــه أي دور فــي
اكتشــاف قــدرات المرؤوســين وتســخيرها فــي خدمــة العمــل( ،ابــن عيســى2011م) و (كــردي
2011م)((( .
4 .4أنواع االتصاالت القيادية:
تشــير الدراســات((( إلــى وجــود مجموعــة مختلفــة مــن االتصــاالت بيــن القائــد وفريــق العمــل
ومــن هــذه األنــواع مــا يلــي:
1 .1االتصاالت الرسمية:
ً
شــكال رســمياً داخــل القنــوات والمســارات التــي
ويقصــد بهــا تلــك االتصــاالت التــي تأخــذ
يحددهــا الهيــكل التنظيمــي الرســمي وقواعــد وأنظمــة العمــل الرســمية ،ودور القائــد فــي هــذا النــوع
توفيــر نظــام رســمي مناســب لالتصــال وذلــك مــن خــال القنــوات ووســائل ومهــارات واضحــة
فــي فريــق العمــل.
2 .2االتصال القيادي الصاعد (من المرؤوس إلى الرئيس):
ويقصــد بــه الرســائل القادمــة مــن مســتويات التنظيــم الدنيــا إلــى المســتويات العليــا فــي
المناصــب القياديــة وتتمثــل فــي توفيــر معلومــات وتحديــد احتياجــات ،وكذلــك عــرض المشــكالت
الشــخصية ،باإلضافــة إلــى رفــع التقاريــر المختلفــة عــن ســير العمــل والمتضمــن اإلحصائيــات
والبيانــات ،وتكــون أحيانــاً فيشــكل الــرد علــى االستفســارات مــن القيــادة ونحوهــا.

((( العواشز ،عبد اهلل – المصدر السابق ص29
((( ابن عيسى ،القواسم – المصدر السابق ص ،223كردي ،علي محمد– المصدر السابق ص283
((( الشهري نوح وآخرون – المصدر السابق ص ،146ابن عيسى ،القواسم – المصدر السابق ص229 – 228
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عبدالعزيز ( ) 246-210
3 .3االتصال القيادي النازل( :من الرئيس إلى المرؤوس):
وهــو االتصــال الــذي يتــم فيــه إرســال الرســائل مــن المســتويات القياديــة العليــا إلى المســتويات
الدنيــا فــي فريــق العمــل ،ويســاعد هــذا المســتوى مــن االتصــال علــى تفعيــل بعــض البرامــج
الجاريــة بالمؤسســة وذلــك بإعــام العامليــن بهــا ،وكذلــك شــرح آليــة التعامــل مــع هــذه البرامــج
وكذلــك االســتفادة مــن الخدمــات اللوجســتية الالزمــة لتنفيذهــا ،ومــن نمــاذج هــذا النــوع مــن
االتصــال القــرارات والتوجيهــات والتعاميــم ونحوهــا.
4 .4االتصال التبادلي األفقي( :بين الزمالء في نفس المستوى):
ويقصــد بــه االتصــال بيــن مرؤوســين متماثليــن فــي المســتوى الوظيفــي ،مثــل االتصــال بيــن
رئيــس قســم برئيــس قســم آخــر بهــدف التشــاور أو التنســيق أو التطويــر ،ويســاعد هــذا النــوع
علــى منــح فــرص التنســيق بيــن األقســام المختلفــة فــي المنظمــة ورؤســائها بشــكل يخــدم أهــداف
المؤسســة وينهــي التضــارب واالزدواجيــة.
5 .5االتصاالت غير الرسمية:
وهــي اتصــاالت تقــوم علــى العالقــات الشــخصية واالجتماعيــة لألعضــاء داخــل المؤسســة
أكثــر مــن قيامهــا علــى أســاس الســلطة والمراكــز الوظيفيــة ،ولذلــك عــادة ما تــدور هــذه االتصاالت
علــى األهــداف الشــخصية بعيــداً عــن أهــداف المؤسســة ،وإن كانــت تســاهم بشــكل مباشــر أو غيــر
مباشــر فــي تحقيــق أهــداف المؤسســة وذلــك مــن خــال ترابــط الفريــق وتماســكه.
5 .5مهارات القائد االتصالي:
باالطــاع علــى الدراســات واألدبيــات المختلفــة يتضــح وجــود مهــارات محــددة يجــب أن يتســم
بهــا القائــد ليكــون قائــداً اتصاليــاً ،بمعنــى أنــه يمتلــك المقومــات األساســية والجــدارات والكفايــات
لممارســة االتصــال الفعــال فــي بيئــة العمــل .ويحددهــا (الحمــادي 1418ه)((( فــي عشــرة مهــارات
وســماها اللمســات اإلنســانية العشــر والمختصــرة فــي كلمــة )  ) Human touchوملخصهــا:
1 .1استمع إليه
2 .2احترم شعوره
3 .3حرك رغبته
4 .4قدر مجهوده
((( الحمادي ،علي ،قواعد وفنون التعامل مع اآلخرين – دار ابن حزم – السعودية 1418هـ ص ()69 – 1/68
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فؤاد صدقة مرداد ( ) 246-210
5 .5مده باألخبار
6 .6دربه
7 .7أرشده
8 .8تفهم تفرده
9 .9اتصل به
1010أكرمه
ومــن خــال قــراءات الباحــث المختلفــة وكذلــك بعــد الممارســة فــي المجــال القيــادي ولفتــرة
طويلــة ،خلــص إلــى تحديــد أبــرز المهــارات التــي يجــب علــى القائــد أن يتصــف بهــا وأن يمارســها
أثنــاء عمليــة االتصــال بفريــق العمــل ،وتنــدرج تحــت ثــاث محــاور أساســية هــي:

المحور األول /مهارات اإلنصات:
ويعــد اإلنصــات أهــم ركيــزة مــن ركائــز مهــارات االتصــال مــع اآلخريــن ،وفــي الوقــت نفســه
هــي المهــارة التــي يفقدهــا الكثيــر مــن النــاس فــي تفاعالتهــم.
ويعتبرهــا (العواشــز2010م)((( مــن المهــارات والكفايــات الضروريــة للعمليــة القياديــة ويؤكــد
(الفقــي 2008م)((( بــأن مــن أهــم مهــارات االتصــال الناجــح للقائــد الفعــال أن يســتمع أكثــر ممــا
يتكلــم حيــث تؤكــد دراســات علــم النفــس ومــدارس اإلدارة المتعــددة بــأن االســتماع رســالة صامتــة
تحمــل مدلــوالت فــي غايــة العمــق والفاعليــة فهــو إعــان عــن حــب وتقديــر واحتــرام مــن القائــد
لمرؤوســيه.
وتعــددت تعاريــف مفهــوم اإلنصــات فيــرى (توفيــق2012م)((( أن اإلنصــات بمعنــى تركيــز
االنتبــاه علــى مــا يســمعه اإلنســان مــن أجــل تحقيــق غــرض معيــن.
 .أأهمية اإلنصات:
أجمعــت كل الدراســات فــي مجــال اإلنصــات علــى أهميــة اإلنصــات وتعاضــدت كتــب اإلدارة
والقيــادة علــى ذلــك ،وثمــة ارتبــاط بيــن بنــاء الثقــة بيــن القائــد والمــرؤوس مــن خــال اتقــان فــن
((( العواشز،عبداهلل ،المصدر السابق ص119
((( الفقي ،إبراهيم – سحر القيادة – داراليقين – مصر 2008م ص77 – 76
((( توفيق،عبدالرحمن – تنمية مهارات االتصال الفعال – بمبك – القاهرة 2013م
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دور االتصال القيادي عىل تعزيز الرضا الوظيفي لدى املرؤوسني :دراسة ميدانية عىل عينة من موظفي وموظفات جامعة امللك
عبدالعزيز ( ) 246-210
اإلنصــات يقــول (ســتيف شــيبد)((( إن اإلنصــات الجيــد هــو الــذي يمنحــك القــدرة علــى التعامــل مــع
اآلخريــن بمنطقهــم الخــاص مــن أجــل أن تبنــي جســور الثقــة والتواصــل وتســاعد اآلخريــن فــي
التعبيــر عــن آرائهــم واقناعهــم بــأن مــا تعرضــه للصالــح العــام.
ويــرى الباحــث أن هنــاك مهــارات تطبيقيــة مهمــة يجــب علــى القائــد اتقانهــا فــي اإلنصــات
وتتلخــص فيمــا يلــي:
1 .1إعطاء الوقت الكافي لحديث الموظف.
2 .2عدم مقاطعة الموظف أثناء حديثه.
3 .3التركيز أثناء حديث الموظف وعدم االنشغال بأمور أخرى.
4 .4الحكم بإنصاف وحيادية على رأي الموظف.
5 .5التفاعل مع حديث الموظف.
6 .6إعطاء التغذية الراجعة المناسبة.
7 .7حث الموظف على المزيد من التحدث لتوضيح المقصود من كالمه.
وال شــك بــأن مقاطعــة اآلخريــن مــن أخطــر مــا يهــدد استرســال اآلخريــن فــي الحديــث
والمناقشــة المجديــة ،كمــا يتســبب ذلــك فــي التأثيــر الســلبي علــى نفســياتهم.
وهنــا يــرى (دحــان 1415ه)((( بــأن علــى القائــد ممارســة الخطــوات التاليــة أثنــاء عمليــة
اإلنصــات:
•تجنب مقاطعة اآلخرين.
•التركيز في اإلنصات على النقاط الرئيسية.
•اإلنصــات الجيــد الــذي يمكــن القائــد مــن تلخيــص وجهــة نظــر المتحــدث قبــل أن يبــدأ
فــي الــرد.
•عدم الجلوس بطريقة متحفزة للرد ،والحرص على االسترخاء في المجلس.
•توجيه بعض األسئلة االستيضاحية بهدف إشعار الطرف اآلخر بالرغبة في سماع حديثه.
((( شيبد ،ستيف – التواصل الفعال – مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت 2009م
((( دحالن ،عبد اهلل صادق – المصدر السابق ص97
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فؤاد صدقة مرداد ( ) 246-210
المحور الثاني /مهارات الحوار واالقناع:
يعــرف الحــوار بأنــه تلــك العمليــة االتصاليــة التــي يتفاعــل خاللهــا طرفــا عمليــة الحــوار
ـاور) و (المحــا َور) ذهنيــاً ونفســياً وســلوكياً مــن خــال تبــادل
(المرســل) و (المســتقبل) أو (المحـ ِ
الحديــث أو طــرح التســاؤالت وتقديــم إجابــات عليهــا لتحقيــق أهــداف محــددة (الشــهري وآخــرون
(((
1431ه)
وأمــا اإلقنــاع فقــد تعــددت تعاريفــه فيــرى (الحمــادي2012م)((( أن اإلقنــاع هــو محاولــة التأثير
علــى اآلخريــن لقبــول أمــر معيــن مثــل (فكــرة أو منتــج أو خدمــة) واالطمئنــان إليــه والرضــى بــه.
ويذهــب (المطيــري 2014م) ((( إلــى أن االقنــاع هــو عمليــة تفاعليــة معقــدة يرتبــط فيــه المرســل
والمتلقــي برمــوز تنظيميــة غيــر لفظيــة ومــن خــال هــذه الرمــوز يســعى المقنــع أن يؤثــر بتغييــر
اســتجابة المتلقــي الــذي يمتلــك الحــق فــي االختيــار بيــن عــدد مــن الرســائل اإلقناعيــة المتنوعــة
والمضــادة التــي يتعــرض لهــا بصفــة مســتمرة.
ومــن خــال مــا ســبق يــرى الباحــث بــأن اإلقنــاع عمليــة عقليــة مهاريــة تهــدف إلــى إحــداث
التغييــر الكلــي أو الجزئــي ألفــكار ومعتقــدات وممارســات الطــرف اآلخــر وذلــك انطالقــاً مــن
أهــداف محــددة.
ويمكــن تحديــد أهــم المهــارات التــي يحتاجهــا القائــد فــي مجــال الحــوار واالقنــاع مــن وجهــة
نظــر الباحــث وفقــاً لمــا يلــي:
1 .1اختيار األسلوب المناسب للحوار.
2 .2وضوح موضوع الحوار.
3 .3القدرة على التحدث الجيد.
4 .4استخدام لغة الجسد المناسبة.
5 .5االبتسامة والتفاؤل في الحوار.
6 .6استخدام الحجج المنطقية لإلقناع
7 .7المرونة وتقبل اآلخر أثناء الحوار.
((( الشهري ،نوح وآخرون – المصدر السابق ص106
((( الحمادي ،علي – التفكير اإلبداعي – الكويت 2010م ص30
((( المطيري ،مطلق مسعود – استراتيجيات اإلقناع السياسي
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دور االتصال القيادي عىل تعزيز الرضا الوظيفي لدى املرؤوسني :دراسة ميدانية عىل عينة من موظفي وموظفات جامعة امللك
عبدالعزيز ( ) 246-210
8 .8اختيار الزمان والمكان المناسب للحوار.
9 .9اشعار الطرف اآلخر بتقدير رأيه في الحوار.
1010عدم التسرع في الحكم على آراء اآلخرين.
1111البعد عن التهكم والسخرية بآراء اآلخرين.
1212وجود االحترام المتبادل.
1313ضرب األمثلة والشواهد إلثبات وجهات النظر.
وقوعــد (زيــان 2010م)((( ســتة خطــوات لإلقنــاع وهــي براعــة االســتهالل ،والتركيــز علــى
الحاجــة ،وموضــوع االقنــاع ،وذورة االقنــاع ،وتوزيــع المهــام ،وتحديــد المســؤوليات وأخيــراً
الختــام القــوي.

المحور الثالث /العالقات اإلنسانية:
العالقــات اإلنســانية تعنــي قــدرة القائــد علــى التعامــل مــع مرؤوســيه وتنســيق جهودهــم وخلــق
روح العمــل الجماعــي بينهــم ،وذلــك يتطلــب كمــا يــرى (كــردي 2011م)((( وجــود الثقــة والفهــم
المتبــادل بيــن القائــد وبيــن المرؤوســين ،ومعرفتــه آلرائهــم وميولهــم واتجاهاتهــم .ومــن أخطــر
المعامــات التــي يخســر فيهــا القائــد فريــق العمــل أســلوب التواصــل العدوانــي الســلبي كمــا يــراه
(((
(هانتــر2006م)
وعـ ّد (آديــر 2012م)((( ســبع ســمات للقيــادة مــن أهمهــا التواضــع والثقــة باآلخريــن وهــي مــن
أهــم ركائــز بنــاء العالقــات اإلنســانية اإليجابيــة مــع فريــق العمــل .ويــرى الباحــث بــأن هنــاك جملــة
مــن الممارســات يجــب القائــد االتصالــي مــن ممارســتها حتــى يحقــق جــودة فــي عالقاتــه اإلنســانية
مــع فريــق العمــل ،وتتمثــل فيمــا يلــي:
1 .1االحترام في التعامل مع الموظفين
2 .2استخدام التحفيز اللفظي للموظفين
((( زيان ،حمود ،ثالثية القيادة الفعالة – ريتاج للنشر والتوزيع – مصر – 2006م ص60 – 56
((( كردي ،علي محمد – المصدر السابق – ص293
((( هانتر ،جمس سي – مبدأ القيادة األكثر فعالية في العالم – جرير – السعودية  2006ص108
((( آدير ،جون – أعظم  100فكرة للقيادة الفعالة – جرير – الرياض م 2012ص50
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فؤاد صدقة مرداد ( ) 246-210
3 .3تفهم مشاعر الموظفين وتقدير مواقفهم
4 .4المشاركة الوجدانية في األفراح واألحزان مع الموظفين
5 .5وجود آليات تواصل مستمرة خارج العمل مع الموظفين
6 .6عدم التعالي في التعامل مع الموظفين
6 .6معوقات االتصال القيادي:
ذكر (دحالن 1415ه)((( عدة معوقات لالتصال القيادي من أهمها:
1 .1التسرع في التقييم
2 .2مقاطعة اآلخرين
3 .3الغضب عند المقاطعة أو االستفهام
4 .4االستئثار بالحديث
5 .5تكرار النصح واإلرشاد
6 .6التعالي عند الحديث
7 .7أسئلة االستدراج
8 .8التهكم والسخرية
9 .9التركيز على األخطاء
ويعتبر ما ذكره من أبرز المعوقات التي تؤثر على التواصل بين القائد وفريق العمل
ثانياً /الرضا الوظيفي:
1 .1مفهوم الرضا الوظيفي:
اختلفــت تعاريــف الباحثيــن لمفهــوم الرضــا الوظيفــي ،حيــث يعرفــه (اللــوح 2008م)((( أن
(((

دحالن ،عبداهلل – المصدر السابق – ص 150 – 96

((( اللوح ،أحمد يوسف ،الصراعات التنظيمية وانعكاساتها على الرضا الوظيفي – دراسة مقارنة لوجهات نظر
العاملين في جامعتي األزهر واإلسالمية بغزة – 2008م
ديسمرب 2019م
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دور االتصال القيادي عىل تعزيز الرضا الوظيفي لدى املرؤوسني :دراسة ميدانية عىل عينة من موظفي وموظفات جامعة امللك
عبدالعزيز ( ) 246-210
الرضــا الوظيفــي عبــارة عــن المشــاعر التــي يكنهــا الفــرد داخلــه تجــاه العمــل والناتجــة عــن
إدراكــه لمثيــرات تلــك المشــاعر وتفاعلــه معهــا ســلباً أو إيجابــاً .فــي نظــر (ياغــي 1996م)((( بــأن
الرضــا الوظيفــي عبــارة عــن ظاهــرة شــعورية تنشــأ عــن التوافــق بيــن مــا يتوقعــه الفــرد مــن عمــل
ومقــدار مــا يحصــل عليــه فعـ ً
ـا مــن هــذا العمــل.
ويــرى (العدينــي 1986م)((( أن الرضــا الوظيفــي هــو شــعور الفــرد بالقناعــة واالرتيــاح
نتيجــة إلشــباع رغباتــه وتوقعاتــه مــن العمــل ومــا يحيــط بــه مــن بيئــات أخــرى تؤثــر علــى درجــة
الرضــا الوظيفــي الــذي يشــعر بــه الفــرد نحــو عملــه.
ويــرى الباحــث بــأن الرضــا الوظيفــي حالــة مــن االرتيــاح النفســي لــدى الموظــف تســاهم فــي
إيجادهــا جملــة مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة وتنتــج زيــادة فــي األدوار واإلنتاجيــة.
2 .2العوامل المؤثرة في الرضا الوظيفي:
هنــاك جملــة مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى زيــادة أو انخفــاض الرضــا الوظيفــي لــدى
الموظــف ،وقــد أجملهــا النمــر(1990م)((( فــي قيمــة األجــر الــذي يتقاضــاه الموظــف وكذلــك تهيئــة
بيئــة العمــل ،وشــعوره باألمــن واألمــان الوظيفــي ،وكذلــك مــدى توطيــد العالقــات االجتماعيــة فــي
فريــق العمــل وعالقتــه كذلــك بالقائــد ،وأخيــراً المكانــة االجتماعيــة التــي يحصــل عليهــا الموظــف
فــي المجتمــع مــن خــال هــذه الوظيفــة.
ومــن خــال مــا ســبق يتضــح حجــم العالقــة بيــن الرضــا الوظيفــي واالتصــال القيــادي داخــل
المنظمــة ،وهــو مــا تســلط هــذه الدراســة الضــوء عليــه.
3 .3أنواع الرضا الوظيفي:
تختلف تصنيفات الباحثين حول أنواع الرضا الوظيفي ومن تلك األنواع:
1 .1الرضــا الوظيفــي الداخلــي ،ويتعلــق بالجوانــب الذاتيــة للموظــف مثــل االعتــراف والتقدير
والقبــول والتمكــن واالنجــاز والتعبيــر عــن الذات.
2 .2الرضــا الوظيفــي الخارجــي ،ويتعلــق بالجوانــب الخارجيــة (البيئــة) للموظــف فــي محيــط
العمــل مثــل مميــزات العمــل الماليــة ونحوهــا.
((( ياغي ،عبدالفتاح ،تنمية القوى العاملة في المجتمع الغربي ،مركز المنارة للكتاب جدة 1999م ص 79
((( العديني ،ناصر بن محمد ،دوافع العاملين في األجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية ،معهد اإلدارة
العامة 1986م ص 37
((( النمر ،سعود بن محمد ،السلوك اإلداري ،مطابع جامعة الملك سعود الرياض 1996م – ص260 – 159
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فؤاد صدقة مرداد ( ) 246-210
3 .3الرضــا الوظيفــي الكلــي (العــام) ،وهــو يشــير إلــى مجمــل الشــعور بالرضــا الوظيفــي
تجــاه األبعــاد الداخليــة والخارجيــة معــاً (الصماني1420هـــ)(((.
4 .4نظريات الرضا الوظيفي:
يفسر حصول الرضا الوظيفي من خالل عدد من النظريات من أبرز هذه النظريات ما يلي((( :
1 .1نظريــة الحاجــات لعالــم النفــس (ماســلو) والتــي يؤكــد فيهــا علــى أن هنــاك هــرم متــدرج
مــن خمســة مراحــل تمثــل حاجــات اإلنســان وأنــه كلمــا زاد االشــباع لهــا زاد الرضــا
واإلنتاجيــة.
2 .2نظريــة ذات العامليــن لهرزبــرج ،ومفادهــا بــأن الرضــا الوظيفــي يعــد نتيجــة لوجــود
عوامــل تشــجيعية فــي العمــل ومــن هــذه العوامــل سياســة اإلدارة ونوعيــة اإلشــراف
وظــروف العمــل والعالقــات المتبادلــة بيــن األفــراد ومســتوى األجــور والرواتــب.
3 .3نظريــة العدالــة واإلنصــاف آلدمــز (( )admasالتكافــؤ والمســاواة) حيــث يــرى بــأن
الرضــا الوظيفــي يحــدد مــن خــال إدارك الشــخص ذاتــه لمخرجــات عملــه وإدراكــه
لعدالــة هــذه المخرجــات وينتــج أيضــاً عــدم الرضــا عــن شــعور العامليــن بعــدم العدالــة.
4 .4نظريـة التوقـع (فيكتـور فـروم) :وترتكـز هـذه النظرية علـى أن الدافعية تبـدأ برغبة الفرد
فـي الحصـول علـى شـيء ما سـواء كان ذلك ماديـاً أو معنويـاً ،عليه ينبنـي الرضا.
5 .5مقاييس الرضا الوظيفي:
يشير الباحثون إلى وجود نوعين من مقاييس الرضا الوظيفي هما:
 .أالمقاييــس الموضوعيــة :وهــي التــي يقــاس بهــا الرضــا مــن خــال األثــار الســلوكية لــه
مثــل الغيــاب وتــرك الخدمــة وغيرهــا
 .بالمقايي ــس الذاتي ــة :وذل ــك م ــن خ ــال س ــؤال األف ــراد ع ــن مش ــاعرهم تج ــاه الجوان ــب
المختلفـــة للعمـــل أو عـــن مـــدى مـــا يوفـــره العمـــل مـــن اشـــباع لحاجاتهـــم (يحيـــى
(((
1994م)
((( الصماني ،حمد بن عبد الرحمن ،العالقة بين ضغوط العمل والوالء التنظيمي واألداء والرضا الوظيفي والصفات
الشخصية،مجلة اإلدارة العامة والعدد 1420 – 88هـ
((( حسين ،سالمة عبد العظيم – المصدر السابق ص ،36المغربي ،كامل محمد ،السلوك التنظيمي مفاهيم وأسس
سلوك الفرد والجماعة في التنظيم ،دار الفكر للنشر والتوزيع،عمان ،األردن (1994م) ص128 – 127
((( يحيى ،هند حسن ،المتغيرات اإلدارية المرتبطة بمستوى الرضا الوظيفي ومن دورها على إنتاجية رجال األمن،
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دور االتصال القيادي عىل تعزيز الرضا الوظيفي لدى املرؤوسني :دراسة ميدانية عىل عينة من موظفي وموظفات جامعة امللك
عبدالعزيز ( ) 246-210

اإلطار التطبيقي
نوع الدراسة ومنهجها:
تعــد هــذه الدراســة وصفيــة ،فهــي تســتهدف وصــف وتحليــل أثــر االتصــال القيــادي فــي تعزيز
الرضــا الوظيفــي لــدى عينــة مــن موظفــي وموظفــات جامعــة الملــك عبــد العزيــز .وقــد اعتمــدت
الدراســة علــى منهــج المســح بالعينــة للدراســة الميدانيــة.

مجتمع وعينة الدراسة وأداة جمع البيانات:
يتمثــل مجتمــع الدراســة الميدانيــة فــي جميــع موظفــي وموظفــات جامعــة الملــك عبــد العزيــز
والبالــغ عددهــم ( )400تقريبــاً وقــد تــم اختيــار عينــة الدراســة بطريقــة المعاينــة العشــوائية
(البســيطة أم الطبقيــة) حيــث كان العــدد المســتهدف لعينــة الدراســة ( )250مبحوثــاً بواقــع ()100
للذكــور و( )150لإلنــاث .وقــد بلــغ عــدد المســتجيبين للدراســة ( )202مبحوثــاً بمــا يمثــل ()6%
تقريبــاً مــن مجتمــع الدراســة .والجــدول التالــي يبيــن الخصائــص الديموغرافيــة للعينــة:
جدول ( )1توزيع العينة حسب الخصائص الديموغرافية
الفئات

التكرار

النسية

المتغير

ذكر

94

%46.5

أنثى

108

%53.5

202

100%

من  1إلى  5سنوات

40

%19.8

من  6إلى  10سنوات

82

%40.6

من  11إلى  15سنة

44

%21.8

من  16إلى  20سنة

36

%17.8

202

100%

النوع
المجموع

عدد سنوات الخبرة

المجموع

يوضــح الجــدول رقــم ( )1توزيــع أفــراد العينــة حســب الخصائــص الديموغرافيــة ،ومنــه نجــد
أن الذكــور مــن أفــراد العينــة كانــت نســبتهم ( )46.5%يليهــم اإلنــاث بنســبة (.)53.5%
كذلــك نجــد أن غالبيــة أفــراد العينــة تقــع عــدد ســنوات خبرتهــم ضمــن الفئــة (مــن  6إلــى10
رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الملك سعود1994،م ،ص196 – 195
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فؤاد صدقة مرداد ( ) 246-210
ســنوات) وذلــك بنســبة ( )40.6%يليهــم الذيــن تتــراوح ســنوات خبرتهــم بيــن (مــن  11إلــى 15
ســنة) بنســبة ( )21.8%وفــي المرتبــة الثالثــة الذيــن كانــت ســنوات خبرتهــم ضمــن الفئــة (مــن 1
إلــى  5ســنوات) وذلــك بنســبة ( )19.8%وأخيــراً الذيــن تتــراوح خبرتهــم بيــن (مــن  16إلــى 20
ســنة) بنســبة (.)17.8%

أداة الدراسة:
اســتخدم الباحــث قائمــة اســتبيان قــام بتصميمهــا بعــد اإلطــاع علــى الدراســات واألدبيــات
الســابقة المتوفــرة حــول موضــوع الدراســة ،وقــد تــم تصميمهــا مــن النــوع ذو اإلجابــات المغلقــة
يجيــب عليهــا أفــراد العينــة وفقــاً لرأيهــم الشــخصي .وقــد تــم تصميــم االســتبانة وفــق تــدرج خماســي
مكــون مــن خمــس عبــارات تعــادل خمــس أوزان حســب الجــدول التالــي:
جدول رقم ( )2أوزان العبارات وتوزيعها وفق التدرج المستخدم في أداة البحث
العبارة

الوزن

مدى المتوسط

الوصف

أوافق بشدة

5

من  4.20إلى 5

عالية جداً

أوافق

4

من  3.40إلى أقل من 4.20

عالية

محايد

3

من  2.60إلى أقل من 3.40

متوسطة

ال أوافق

2

من  1.80إلى أقل من 2.60

منخفضة

ال أوافق بشدة

1

من  1إلى أقل من 1.80

منخفضة جداً

إجراءات الصدق والثبات الستمارة االستبيان
أوال :اختبار الصدق
قــام الباحــث بعــد إعــداد اســتمارة االســتبيان بعرضهــا علــى الســادة األســاتذة المختصيــن
والخبــراء المحكميــن فــي مجــال اإلعــام واإلحصــاء وعلــم االجتمــاع واإلدارة ،وذلــك للتأكــد مــن
صالحيــة االســتمارة للتنفيــذ واســتبعاد المترادفــات والتكــرارات مــن األســئلة .كمــا تــم التأكــد مــن
صــدق أداة الدراســة بحســاب صــدق االتســاق الداخلــي عــن طريــق حســاب درجــة االرتبــاط بيــن
كل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة والدرجــة الكليــة ،والنتائــج موضحــة فــي الجــدول التالــي:

ديسمرب 2019م

11/19/19 10:14 AM

مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية

املجلد  16العدد )A( 2

229

������ 16-2 A .indd 229

دور االتصال القيادي عىل تعزيز الرضا الوظيفي لدى املرؤوسني :دراسة ميدانية عىل عينة من موظفي وموظفات جامعة امللك
عبدالعزيز ( ) 246-210
جدول ( )3معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية

العبارة

درجة االرتباط

العبارة

درجة االرتباط

العبارة

درجة االرتباط

العبارة

درجة االرتباط

1

)**(.660

8

)**(.653

15

)**(.750

22

)**(.730

2

)**(.658

9

)**(.772

16

)**(.763

23

)**(.670

3

)**(.613

10

)**(.695

17

)**(.755

24

)**(.597

4

)**(.636

11

)**(.575

18

)**(.711

25

)**(.473

5

)**(.708

12

)**(.643

19

)**(.718

26

)**(.700

6

)**(.682

13

)**(.689

20

)**(.664

7

)**(.679

14

)**(.784

21

)**(.601

** معامل االرتباط دال عند (( )0.01لالختبار من طرفين)
مــن الجــدول ( )3نجــد أن جميــع قيــم معامــات االرتبــاط بيــن كل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة
مــع الدرجــة الكليــة كانــت دالــة احصائيــاً عنــد ( )0.01وهــي معامــات ارتبــاط موجبــة وجيــدة ممــا
يــدل علــى تمتــع أداة الدراســة بمســتوى مقبــول مــن االتســاق الداخلــي.
ثانياً :اختبار الثبات
تــم التأكــد مــن ثبــات األداة باســتخدام معامــل كرونبــاخ ألفــا ( )Cronbach Alphaحيــث
بلغــت قيمــة معامــل ألفــا كرونبــاخ لــأداة ككل ( )0.950وهــى قيمــة مرتفعــة تشــير إلــى أن
البيانــات المســتخرجة مــن االســتبيان كانــت تتمتــع بدرجــه ثبــات عاليــة.

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
والنسب المئوية والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري.
•التكرارات
ٍ
•معامل ألفا كرونباخ وذلك لقياس ثبات أداة الدراسة.
•معامل االرتباط ( )PEARSONلتوضيح (االتساق الداخلي) ألداة الدراسة.
•اســتخدام اختبــار (( Tواختبــار تحليــل التبايــن ( )ANOVAللتحقــق مــن داللــة الفــروق
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فؤاد صدقة مرداد ( ) 246-210
فــي اســتجابات أفــراد العينــة حــول أثــر االتصــال القيــادي علــى تعزيــز الرضــا الوظيفــي
لديهــم تبعــاً الختــاف متغيراتهــم الديموغرافيــة.

التحليل ومناقشة النتائج:
يضم هذا الجزء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية والتي ترمي إلى التعرف على أثر
االتصال القيادي في تعزيز الرضا الوظيفي من وجهة نظر موظفي وموظفات جامعة الملك عبد
العزيز ،حيث تم جمع االستبانات ثم ترميزها وإدخالها للحاسوب ،ومعالجتها إحصائياً باستخدام
الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ( )SPSSوفيما يأتي نتائج الدراسة تبعاً ألسئلتها.

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول:
لإلجابــة علــى التســاؤل األول والــذي ينــص علــى «مــا أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات اإلنصــات
فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظــف/ة؟» قــام الباحــث بحســاب المتوســطات الحســابية
واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة كمــا هــو موضــح فــي الجــداول التاليــة:
جــدول( )4المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة حــول أثــر
تطبيــق القائــد لمهــارات اإلنصــات فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي
العبارة

م

الحسابي

المعياري

الدرجة

1

إعطاء الوقت الكافي لحديث الموظف

4.72

.5565

2

عدم مقاطعة الموظف أثناء حديثه

4.62

.7030

عالية جداً
عالية جداً

3

التركيز أثناء حديث الموظف وعدم االنشغال بأمور
أخرى

4.72

.6784

عالية جداً

4

الحكم بإنصاف وحيادية على رأي الموظف

4.54

.8634

5

التفاعل مع حديث الموظف

4.54

.7987

عالية جداً
عالية جداً

6

إعطاء التغذية الراجعة المناسبة

4.46

.8508

عالية جداً

7

حث الموظف على المزيد من التحدث لتوضيح
المقصود من كالمه

4.41

.9436

عالية جداً

4.57

0.7706

عالية جداً

المتوسط العام
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دور االتصال القيادي عىل تعزيز الرضا الوظيفي لدى املرؤوسني :دراسة ميدانية عىل عينة من موظفي وموظفات جامعة امللك
عبدالعزيز ( ) 246-210
يتضــح مــن الجــدول ( )4أن متوســط اســتجابات أفــراد العينــة (الموظفيــن) حــول أثــر تطبيــق
القائــد لمهــارات اإلنصــات فــي زيــادة الرضــا الوظيفي لــدى الموظف بلــغ ( )4.57وبلــغ االنحراف
المعيــاري الكلــى ( )0.7706والمتوســط يقــع ضمــن الفتــرة (مــن  4.20إلــى  )5والمتوســط فــي
هــذه الفتــرة حســب التــدرج الخماســي يشــير إلــى أن أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات اإلنصــات فــي
زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظــف حســب وجهــة نظــر الموظفيــن عالــي جــداً .كمــا نجــد
أن متوســطات اســتجابات الموظفيــن علــى جميــع فقــرات محــور أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات
اإلنصــات فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظــف كانــت تقــع ضمــن الفتــرة (مــن  4.20إلــى
 )5ممــا يشــير إلــى الموافقــة العاليــة جــداً علــى فقــرات المحــور وبالتالــي فــإن درجــة تأثيــر تطبيــق
القائــد لمهــارات اإلنصــات علــى زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظــف كبيــرة جــداً مــن وجهــة
نظــر الموظفيــن ،وبالتالــي يمكــن القــول بــأن مهــارة اإلنصــات بمفرداتهــا المذكــورة فــي هــذا
البحــث مــن المهــارات األساســية فــي تحقيــق الرضــا الوظيفــي للموظفيــن.

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني:
لإلجابــة علــى التســاؤل األول والــذي ينــص علــى «مــا أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات اإلنصــات
فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفــة؟» قــام الباحــث بحســاب المتوســطات الحســابية
واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة كمــا هــو موضــح فــي الجــداول التاليــة:
جــدول( )5المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة حــول أثــر
تطبيــق القائــد لمهــارات اإلنصــات فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

إعطاء الوقت الكافي لحديث الموظف

4.51

.6338

2

عدم مقاطعة الموظف أثناء حديثه

4.48

.6625

عالية جداً
عالية جداً

3

التركيــز أثنــاء حديــث الموظــف وعــدم االنشــغال
بأمــور أخرى

4.50

.7298

عالية جداً

4

الحكم بإنصاف وحيادية على رأي الموظف

4.43

.8676

5

التفاعل مع حديث الموظف

4.39

.7354

عالية جداً
عالية جداً

6

إعطاء التغذية الراجعة المناسبة

4.30

.7789

عالية جداً

م
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فؤاد صدقة مرداد ( ) 246-210

7

حــث الموظــف علــى المزيــد مــن التحــدث
لتوضيــح المقصــود مــن كالمــه
المتوسط العام

4.33

.7733

عالية جداً

0.7402

4.42

عالية جداً

يتضــح مــن الجــدول ( )5أن متوســط اســتجابات أفــراد العينــة (الموظفــات) حــول أثــر تطبيــق
القائــد لمهــارات اإلنصــات فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفــة ( )4.42وبلــغ االنحــراف
المعيــاري الكلــى ( )0.7402والمتوســط يقــع ضمــن الفتــرة (مــن  4.20إلــى  )5والمتوســط فــي
هــذه الفتــرة حســب التــدرج الخماســي يشــير إلــى أن أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات اإلنصــات فــي
زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفــة حســب وجهــة نظرهــن عالــي جــداً.
وقــد كانــت متوســطات اســتجابات الموظفــات علــى جميــع فقــرات محــور أثــر تطبيــق القائــد
لمهــارات اإلنصــات فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفــة كانــت تقــع ضمــن الفتــرة (مــن
 4.20إلــى  )5ممــا يشــير إلــى الموافقــة العاليــة جــداً علــى فقــرات المحــور وبالتالــي فــإن درجــة
تأثيــر تطبيــق القائــد لمهــارات اإلنصــات فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفــة كبيــرة جــداً
مــن وجهــة نظــر الموظفــات ،ويالحــظ أن هــذه النســبة هــي نفســها التــي تحققــت مــع الموظفيــن
ممــا يؤكــد نفــس االســتنتاج الســابق.

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث:
لإلجابــة علــى التســاؤل الثانــي والــذي ينــص علــى «مــا أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات الحــوار
واإلقنــاع فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظــف/ة؟» قــام الباحــث بحســاب المتوســطات
الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة كمــا هــو موضــح فــي الجــداول اآلتيــة:
جــدول( )6المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة حــول أثــر
تطبيــق القائــد لمهــارات الحــوار واإلقنــاع فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

اختيار األسلوب المناسب للحوار

4.71

.61561

2

وضوح موضوع الحوار

4.63

.70101

عالية جداً
عالية جداً

3

القدرة على التحدث الجيد

4.53

.74346

4

استخدام لغة الجسد المناسبة

4.21

.93754

عالية جداً
عالية جداً

العبارة

م
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عبدالعزيز ( ) 246-210
5

االبتسامة والتفاؤل أثناء الحوار

4.70

.54536

6

استخدام الحجج المنطقية لإلقناع

4.61

.73479

عالية جداً
عالية جداً

7

المرونة وتقبل اآلخر أثناء الحوار

4.65

.71170

8

اختيار المكان والزمان المناسب للحوار

4.58

.76776

عالية جداً
عالية جداً

9

إشــعار الطــرف اآلخــر بتقديــر رأيــه فــي
الحــوار

4.62

.78950

عالية جداً

10

عدم التسرع في الحكم على آراء اآلخرين

4.74

.63815

11

البعد عن التهكم والسخرية بآراء اآلخرين

4.78

.56554

عالية جداً
عالية جداً

12

وجود االحترام المتبادل

4.86

.37677

عالية جداً

13

ضــرب األمثلــة والشــواهد إلثبــات وجهــة
النظــر

4.52

.77222

عالية جداً

4.62

0.68457

عالية جداً

المتوسط العام

يتضــح مــن الجــدول ( )6أن متوســط اســتجابات أفــراد العينــة (الموظفيــن) حــول أثــر تطبيــق
القائــد لمهــارات الحــوار واإلقنــاع فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظــف بلــغ ( )4.62وبلــغ
االنحــراف المعيــاري الكلــى ( )0.68457والمتوســط يقــع ضمــن الفتــرة (مــن  4.20إلــى )5
والمتوســط فــي هــذه الفتــرة حســب التــدرج الخماســي يشــير إلــى أن أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات
الحــوار واإلقنــاع فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظــف حســب وجهــة نظــر الموظفيــن عالــي
جــداً .كمــا نجــد أن متوســطات اســتجابات الموظفيــن علــى جميــع فقــرات محــور أثــر تطبيــق القائــد
لمهــارات الحــوار واإلقنــاع فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظــف كانــت تقــع ضمــن الفتــرة
(مــن  4.20إلــى  )5ممــا يشــير إلــى الموافقــة العاليــة جــداً علــى فقــرات المحــور وبالتالــي فــإن
درجــة تأثيــر تطبيــق القائــد لمهــارات الحــوار واإلقنــاع فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظــف
كبيــرة جــداً مــن وجهــة نظــر الموظفيــن.

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع:
لإلجابــة عــن التســاؤل الرابــع والــذي ينــص علــى «مــا أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات الحــوار
واإلقنــاع علــى زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفــة؟» قــام الباحــث بحســاب المتوســطات
الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة كمــا هــو موضــح فــي الجــداول اآلتيــة:
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فؤاد صدقة مرداد ( ) 246-210
جــدول( )7المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة حــول أثــر
تطبيــق القائــد لمهــارات الحــوار واإلقنــاع فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

اختيار األسلوب المناسب للحوار

4.51

.66270

2

وضوح موضوع الحوار

4.49

.66270

عالية جداً
عالية جداً

3

القدرة على التحدث الجيد

4.44

.68731

4

استخدام لغة الجسد المناسبة

4.28

.75916

عالية جداً
عالية جداً

5

االبتسامة والتفاؤل أثناء الحوار

4.39

.72266

6

استخدام الحجج المنطقية لإلقناع

4.29

.77652

عالية جداً
عالية جداً

7

المرونة وتقبل اآلخر أثناء الحوار

4.45

.75361

8

اختيار المكان والزمان المناسب للحوار

4.38

.81840

عالية جداً
عالية جداً

9

إشــعار الطــرف اآلخــر بتقديــر رأيــه فــي
الحــوار

4.45

.70226

عالية جداً

10

عدم التسرع في الحكم على آراء اآلخرين

4.54

.68882

11

البعد عن التهكم والسخرية بآراء اآلخرين

4.62

.65163

عالية جداً
عالية جداً

12

وجود االحترام المتبادل

4.65

.61389

عالية جداً

13

ضــرب األمثلــة والشــواهد إلثبــات وجهــة
النظــر

4.37

.69333

عالية جداً

4.45

0.70715

عالية جداً

العبارة

م

المتوسط العام

الدرجة

يتضــح مــن الجــدول ( )7أن متوســط اســتجابات أفــراد العينــة (الموظفــات) حــول أثــر تطبيــق
القائــد لمهــارات الحــوار واإلقنــاع فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفــة ( )4.45وبلــغ
االنحــراف المعيــاري الكلــى ( )0.70715والمتوســط يقــع ضمــن الفتــرة (مــن  4.20إلــى )5
والمتوســط فــي هــذه الفتــرة حســب التــدرج الخماســي يشــير إلــى أن أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات
الحــوار واإلقنــاع فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفــة حســب وجهــة نظرهــن عالــي جــداً.
وقــد كانــت متوســطات اســتجابات الموظفــات علــى جميــع فقــرات محــور أثــر تطبيــق القائــد
لمهــارات الحــوار واإلقنــاع فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفــة كانــت تقــع ضمــن الفتــرة
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دور االتصال القيادي عىل تعزيز الرضا الوظيفي لدى املرؤوسني :دراسة ميدانية عىل عينة من موظفي وموظفات جامعة امللك
عبدالعزيز ( ) 246-210
(مــن  4.20إلــى  )5ممــا يشــير إلــى الموافقــة العاليــة جــداً علــى فقــرات المحــور وبالتالــي فــإن
درجــة تأثيــر تطبيــق القائــد لمهــارات الحــوار واإلقنــاع فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفــة
كبيــرة جــداً مــن وجهــة نظــر الموظفــات ،وهــي نفــس النتيجــة تقريبــاً لــدى الموظفيــن ،ممــا يؤكــد
أهميــة هــذه المهــارة كمكــون أساســي لنجــاح القائــد فــي االتصــال بفريــق العمــل.

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الخامس:
لإلجابــة علــى التســاؤل الخامــس والــذي ينــص علــى «مــا أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات
العالقــات اإلنســانية فــي التعامــل مــع فريقــه فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظــف؟» قــام
الباحــث بحســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة كمــا هــو
موضــح فــي الجــداول اآلتيــة:
جــدول( )8المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة حــول أثــر
تطبيــق القائــد لمهــارات العالقــات اإلنســانية فــي التعامــل مــع فريقــه فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

1

االحترام في التعامل مع الموظفين

4.79

.54041

2

استخدام التحفيز اللفظي للموظفين

4.73

.58980

عالية جداً
عالية جداً

3

تفهم مشاعر الموظفين وتقدير مواقفهم

4.68

.65931

عالية جداً

4

المشــاركة الوجدانيــة فــي األفــراح واألحــزان
مــع الموظفيــن

4.68

.67542

عالية جداً

5

وجــود آليــات تواصــل مســتمرة خــارج العمــل
مــع الموظفيــن

4.39

.84520

عالية جداً

6

عدم التعالي في التعامل مع الموظفين

4.75

.63392

4.67

0.65734

عالية جداً
عالية جداً

العبارة

م

المتوسط العام

الدرجة

يتضــح مــن الجــدول ( )8أن متوســط اســتجابات أفــراد العينــة (الموظفيــن) حــول أثــر تطبيــق
القائــد لمهــارات العالقــات اإلنســانية فــي التعامــل مــع فريقــه فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى
الموظــف بلــغ ( )4.67وبلــغ االنحــراف المعيــاري الكلــى ( )0.65734والمتوســط يقــع ضمــن
الفتــرة (مــن  4.20إلــى  )5والمتوســط فــي هــذه الفتــرة حســب التــدرج الخماســي يشــير إلــى أن أثــر
تطبيــق القائــد لمهــارات العالقــات اإلنســانية فــي التعامــل مــع فريقــه فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي
لــدى الموظــف حســب وجهــة نظــر الموظفيــن عالــي جــداً .كمــا نجــد أن متوســطات اســتجابات
236

11/19/19 10:14 AM

ديسمرب 2019م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية

املجلد  16العدد )A( 2

������ 16-2 A .indd 236

فؤاد صدقة مرداد ( ) 246-210
الموظفــي علــى جميــع فقــرات محــور أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات العالقــات اإلنســانية خــال
التعامــل مــع فريقــه فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظــف كانــت تقــع ضمــن الفتــرة (مــن
 4.20إلــى  )5ممــا يشــير إلــى الموافقــة العاليــة جــداً علــى فقــرات المحــور وبالتالــي فــإن درجــة
تأثيــر تطبيــق القائــد لمهــارات العالقــات اإلنســانية خــال التعامــل مــع فريقــه فــي زيــادة الرضــا
الوظيفــي لــدى الموظــف كبيــرة جــداً مــن وجهــة نظــر الموظفيــن.

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة السادس:
لإلجابــة علــى التســاؤل الســادس والــذي ينــص علــى «مــا أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات
العالقــات اإلنســانية فــي التعامــل مــع فريقــه علــى زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفــة؟» قــام
الباحــث بحســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة كمــا هــو
موضــح فــي الجــداول اآلتيــة:
جــدول( )9المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات أفــراد العينــة حــول أثــر
تطبيــق القائــد لمهــارات العالقــات اإلنســانية فــي التعامــل مــع فريقــه علــى زيــادة الرضــا الوظيفــي
العبارة

م

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

الدرجة

1

االحترام في التعامل مع الموظفين

4.74

.48086

2

استخدام التحفيز اللفظي للموظفين

4.55

.64610

عالية جداً
عالية جداً

3

تفهم مشاعر الموظفين وتقدير مواقفهم

4.65

.56638

عالية جداً

4

المشــاركة الوجدانيــة فــي األفــراح
واألحــزان مــع الموظفيــن

4.43

.70078

عالية جداً

5

وجــود آليــات تواصــل مســتمرة خــارج
العمــل مــع الموظفيــن

3.87

.98320

عالية جداً

6

عدم التعالي في التعامل مع الموظفين

4.64

.66014

المتوسط العام

4.48

0.67291

عالية جداً
عالية جداً

يتضــح مــن الجــدول ( )9أن متوســط اســتجابات أفــراد العينــة (الموظفــات) حــول أثــر تطبيــق
القائــد لمهــارات العالقــات اإلنســانية فــي التعامــل مــع فريقــه علــى زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى
الموظفــة ( )4.48وبلــغ االنحــراف المعيــاري الكلــى ( )0.67291والمتوســط يقــع ضمــن الفتــرة
(مــن  4.20إلــى  )5والمتوســط فــي هــذه الفتــرة حســب التــدرج الخماســي يشــير إلــى أن أثــر تطبيــق
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دور االتصال القيادي عىل تعزيز الرضا الوظيفي لدى املرؤوسني :دراسة ميدانية عىل عينة من موظفي وموظفات جامعة امللك
عبدالعزيز ( ) 246-210
القائــد لمهــارات العالقــات اإلنســانية خــال التعامــل مــع فريقــه فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى
الموظفــة حســب وجهــة نظرهــن عالــي جــداً .وقــد كانــت متوســطات اســتجابات الموظفــات علــى
جميــع فقــرات محــور أثــر تطبيــق القائــد لمهــارات العالقــات اإلنســانية خــال التعامــل مــع فريقــه
فــي زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفــة كانــت تقــع ضمــن الفتــرة (مــن  4.20إلــى  )5ممــا
يشــير إلــى الموافقــة العاليــة جــداً علــى فقــرات المحــور وبالتالــي فــإن درجــة تأثيــر تطبيــق القائــد
لمهــارات العالقــات اإلنســانية فــي التعامــل مــع فريقــه علــى زيــادة الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفــة
كبيــرة جــداً مــن وجهــة نظــر الموظفــات.
جــدول( )10ترتيــب تأثيــر االتصــال القيــادي فــي تعزيــز الرضــا الوظيفــي لــدى المرؤوســين وفقــاً
للجنــس وبشــكل عــام لــدى عينــة الدراســة

مهارات
اإلنصات

مهارات
الحوار
واالقناع
مهارات
العالقات
االنسانية

الفئات

حجم
العينة

المتوسط االنحراف
المتوسط نسبة
الدرجة
الدرجة
العام الموافقة
الحسابي المعياري

ذكور

94

4.57

0.7706

عالية
جداً

اناث

108

4.42

0.7402

عالية
جداً

ذكور

94

4.62

عالية
 0.68457جداً

اناث

108

4.45

عالية
 0.70715جداً

ذكور

94

4.67

عالية
 0.65734جداً

اناث

108

4.48

عالية
 0.67291جداً

4.50

4.54

4.57

90%

%90.8

90.9%

عالية
جداً

عالية
جداً

عالية
جداً

يتضــح مــن الجــدول ( )10أن أكثــر مهــارات االتصــال القيــادي تعزيــزاً لمســتوى الرضــا
الوظيفــي لــدى الموظفيــن بشــكل عــام كانــت مهــارة العالقــات اإلنســانية بمتوســط ( )4.57وبنســبة
موافقــة ( )90.9%تليهــا مهــارات الحــوار واالقنــاع بمتوســط ( )4.54وبنســبة موافقــة ()90.8%
وفــي المرتبــة الثالثــة مهــارات االنصــات بمتوســط ( )4.50وبنســبة موافقــة ( ،)90%وهــذا يشــير
إلــى اهتمــام الموظفيــن والموظفــات بالجانــب المرتبــط بتوطيــد وتكويــن العالقــات اإلنســانية بشــكل
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فؤاد صدقة مرداد ( ) 246-210
عــام.

كذلــك مــن الجــدول ( )10نجــد أن ترتيــب تأثيــر مهــارات االتصــال القيــادي فــي تعزيــز
مســتوى الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفيــن حســب الجنــس لــم يختلــف عــن الترتيــب بشــكل عــام
لــدى كل مــن االنــاث والذكــور بحيــث كانــت أكثــر مهــارات االتصــال القيــادي تعزيــزاً لمســتوى
الرضــا الوظيفــي لــدى الموظفيــن والموظفــات مهــارة العالقــات اإلنســانية ،تليهــا مهــارات الحــوار
واالقنــاع وفــي المرتبــة الثالثــة مهــارات اإلنصــات.

النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة السابع:
لإلجابــة عــن التســاؤل الرابــع والــذي ينــص علــى «هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة
فــي اســتجابات أفــراد العينــة حــول أثــر االتصــال القيــادي علــى تعزيــز الرضــا الوظيفــي لديهــم
تبعــاً الختــاف الجنــس؟» قــام الباحــث بإجــراء اختبــار ( )Tلعينتيــن مســتقلتين والجــدول اآلتــي
يوضــح النتائــج:
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دور االتصال القيادي عىل تعزيز الرضا الوظيفي لدى املرؤوسني :دراسة ميدانية عىل عينة من موظفي وموظفات جامعة امللك
عبدالعزيز ( ) 246-210
جــدول ( )11اختبــار ( )Tلداللــة الفــروق فــي اســتجابات أفــراد العينــة حــول أثــر االتصــال القيادي
فــي تعزيــز الرضــا الوظيفــي لديهــم تبعــاً الختــاف الجنس
حجم

المتغير

الفئات

أثر االتصال
القيادي على

ذكر

94

تعزيز الرضا
الوظيفي

أنثى

108

العينة

المتوسط

االنحراف
المعياري

4.63

0.4335

4.45

0.5042

درجات
الحرية

200

قيمة
()T

2.611

مستوى
الداللة

0.01

مــن الجــدول الســابق نجــد أن هنالــك فروقــا فــي اســتجابات أفــراد العينــة حــول أثــر االتصــال
القيــادي فــي تعزيــز الرضــا الوظيفــي لديهــم تبعــاً الختــاف الجنــس حيــث بلغــت قيمــة )T) 2.611
وبلــغ مســتوى داللتهــا  0.01وهــي دالــة احصائيــاً ( )P<0.05وبالتالــي فإنــه توجــد فــروق ذات
داللــة إحصائيــة فــي اســتجابات أفــراد العينــة حــول أثــر االتصــال القيــادي فــي تعزيــز الرضــا
الوظيفــي لديهــم تبعــاً الختــاف الجنــس .وهــذه الفــروق لصالــح أو فــي اتجــاه الموظفيــن الذكــور
بمتوســط ( )4.63مقابــل ( )4.45لإلنــاث ،وربمــا يعــزى ذلــك إلــى تكــون المــرأة وطبيعتهــا فــي
تقبــل االنقيــاد والقــدرة علــى التكيــف معــه.
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فؤاد صدقة مرداد ( ) 246-210
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثامن:
لإلجابــة عــن التســاؤل الخامــس والــذي ينــص علــى «هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة
فــي اســتجابات أفــراد العينــة حــول أثــر االتصــال القيــادي فــي تعزيــز الرضــا الوظيفــي لديهــم تبعــاً
الختــاف ســنوات الخبــرة؟» قــام الباحــث بإجــراء اختبــار تحليــل التبايــن ( )ANOVAوالجــدول
التالــي يوضــح النتائــج:
جدول( )12اختبار تحليل التباين ( )ANOVAلداللة الفروق في استجابات أفراد العينة حول أثر
االتصال القيادي في تعزيز الرضا الوظيفي لديهم تبعاً الختالف عدد سنوات الخبرة
المتغير

مصدر التباين

أثر االتصال
القيادي
في تعزيز
الرضا
الوظيفي

بين المجموعات
داخل
المجموعات
الكلي

مجموع

درجات

المربعات

الحرية

متوسط
المربعات

381.160

3

127.053

30837.98

198

155.747

31219.14

201

قيمة
()F

.816

مستوى
الداللة

.487

مــن الجــدول الســابق نجــد أن هنالــك فــروق فــي اســتجابات أفــراد العينــة حــول أثــر االتصــال
القيــادي علــى تعزيــز الرضــا الوظيفــي لديهــم تبعــاً الختــاف عــدد ســنوات خبرتهــم حيــث بلغــت
قيمــة  )F) 0.816وبلــغ مســتوى داللتهــا  0.487وهــي غيــر دالــة احصائيــاً ( )P>0.05وبالتالــي
فإنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة احصائيــة فــي اســتجابات أفــراد العينــة حــول أثــر االتصــال
القيــادي فــي تعزيــز الرضــا الوظيفــي لديهــم تبعــاً لمتغيــر عــدد ســنوات الخبــرة.

التوصيات:
من خالل نتائج الدراسة السابقة توصل الباحث إلى عدد من التوصيات من أهمها:
1 .1ضــرورة إعــداد برامــج تدريبيــة احترافيــة للقيــادات فــي مجــال االتصــال بمــا يحقــق
الكفايــات الالزمــة فــي مجــال عملهــم.
2 .2تصميم أدلة إجرائية بمؤشرات عملية حول المهارات االتصالية الالزمة في العمل القيادي.
3 .3إمكانيــة اجــراء دراســات نوعيــة فــي مجــال االتصــال القيــادي علــى مســتوى األســرة
والتربيــة ونحوهــا مــن الموضوعــات ذات العالقــة.
4 .4االهتمام بتطبيق مهارات االتصال القيادي كونها من أساسات هذا الدين المبارك.
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دور االتصال القيادي عىل تعزيز الرضا الوظيفي لدى املرؤوسني :دراسة ميدانية عىل عينة من موظفي وموظفات جامعة امللك
عبدالعزيز ( ) 246-210

قائمة المصادر والمراجع:
1 .1ساسـي ،بلال  -فعاليـة االتصـال التنظيمـي للقيادة اإلداريـة وعالقته بتنميـة المنظمة االقتصاديـة 2015م – مجلة
الحكمـة للدراسـات االجتماعيـة مؤسسـه كنوز الحكمة للنشـر والتوزيع الجزائـر العدد .31
 2 .2قواسـم ابـن عيسـى ،االتصـال القيـادي ودوره فـي تنميـة المؤسسـات 2014م ،مجلـة الحكمـة ،مؤسسـة كنـوز
الحكمـة للنشـر والتوزيـع – الجزائـر ع . 24
 3 .3مهنـد بـن أحمـد الشـعالن ،مواجهـة االحتـراق الوظيفـي :نحو نمـوذج مقترح لمسـؤولية الفرد والقيـادة2016 ،م-
المجلـة العربيـة للدارسـات األمنيـة والتدريب ،السـعودية مـج  ،32ع . 65
 4 .4العواشز ،عبداهلل ،القيادة متكاملة الجودة ،اإلبداع الفكري ،الكويت 2010م .
 5 .5محافظـة ،سـامح محمـد ،الفاضـل ،محمـد محمـود ،أنمـاط االتصـال اإلداري السـائدة وعالقتهـا بأسـاليب القيـادة
اإلداريـة لـدى مديـري المـدارس الحكوميـة محافظـة جـرش مـن وجهـة نظـر المعلميـن ،المجلـة العربيـة للتربية،
تونـس مـج  ،26ع 2006 1م
 6 .6ياغي ،عبدالفتاح ،تنمية القوى العاملة في المجتمع الغربي ،مركز المنارة للكتاب جدة 1999م ص 79
7 .7العدينـي ،ناصـر بـن محمـد ،دوافـع العاملين فـي األجهزة الحكومية فـي المملكـة العربية السـعودية ،معهد اإلدارة
العامة 1986م .
 8 .8سلطان ،محمد صاحب -مبادئ االتصال األسس والمفاهيم – عمان – دار المسيرة – 2014م .
9 .9نهر ،هادي ،الخطيب ،أحمد محمد – إدارة االتصال والتواصل – األردن – عالم الكتب الحديث – 2009م .
1010دحالن ،عبداهلل صادق – القيادة اإلدارية – مكتبة الملك فهد الوطنية – 1435هـ .
 1111زيان ،محمود – ثالثية القيادة الفعالة ،ريتاج للنشر والتوزيع ،مصر 2010م .
 1212محمد ،محمد عبدالمقصود – القيادة اإلدارية – مكتبة المجتمع العربي – عمان 2006م .
1313دمبـري ،لطفـي – القيـادة اإلداريـة ومهـارات القائـد للحكـم الراشـد فـي المؤسسـات ،مجلـة العلـوم اإلنسـانية –
الجزائـر ع 2012 38م .
1414علي ،أماني عبد الفتاح علي – مهارات االتصال والعالقات اإلنسانية – القاهرة – مكتبة .
1515الشهري ،نوح وآخرون – مهارات االتصال – جدة – دار حافظ1431هـ ص – 21االنجلو المصرية 2012م
1616نصـر اهلل ،عمـر عبـد الرحيـم – مبـادئ االتصـال التربـوي واإلنسـاني – األردن – دار وائـل للنشـر والتوزيـع –
2010م .
1717الحمادي ،علي ،قواعد وفنون التعامل مع اآلخرين – دار ابن حزم – السعودية 1418هـ .
1818الفقي ،إبراهيم – سحر القيادة – دار اليقين – مصر 2008م .
1919توفيق ،عبد الرحمن – تنمية مهارات االتصال الفعال  -بمبك – القاهرة 2013م
2020شيبد ،ستيف – التواصل الفعال – مكتبة لبنان ناشرون ،بيروت 2009م
2121الحمادي ،علي – التفكير اإلبداعي – الكويت 2010م .
2222المطيري ،مطلق مسعود – استراتيجيات اإلقناع السياسي
2323الطائي ،حميد ،العالق ،بشير – أساسيات االتصال نماذج ومهارات – دار البازوري – األردن – 2009م .
2424أبـو سـيف ،حسـام أحمـد – فعاليـة برنامـج قائـم علـى مهـارة االقنـاع لتنميـة القـدرة علـى العفـو كمدخـل لتحسـين
السـعادة لـدى عينـة مـن المراهقيـن المكفوفيـن  -مجلـة كليـة اآلداب – جامعـة القاهـرة – مصـر 2016م .
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) 246-210 ( فؤاد صدقة مرداد
. م-2012  مهارات التعامل وفن االقناع الناجح والتفاوض- ليوناردو،وانيكل2525
.م2006  مبدأ القيادة األكثر فعالية في العالم – جرير – السعودية- جمس سي،هانتر2626
.2012 فكرة للقيادة الفعالة – جرير – الرياض م100  جون – أعظم،آدير2727
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م2004 اإلدارة المدرسـية – المؤتمـر العلمـي السـنوي لقسـم أصول التربيـة – مصر
. م1996  مطابع جامعة الملك سعود الرياض، السلوك اإلداري، سعود بن محمد،النمر3030
 العالقـة بيـن ضغـوط العمـل والـوالء التنظيمـي واألداء والرضـا الوظيفـي، حمـد بـن عبـد الرحمـن، الصمانـي3131
.هــ1420 - 88  مجلـة اإلدارة العامـة والعـدد،والصفـات الشـخصية
 دار الفكر للنشـر، السـلوك التنظيمـي مفاهيـم وأسـس سـلوك الفـرد والجماعة فـي التنظيم، كامـل محمـد،المغربـي3232
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 المتغيـرات اإلداريـة المرتبطـة بمسـتوى الرضـا الوظيفـي ومـن دورهـا علـى إنتاجيـة رجال، هنـد حسـن،يحيـى3333
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 دراسة ميدانية عىل عينة من موظفي وموظفات جامعة امللك:دور االتصال القيادي عىل تعزيز الرضا الوظيفي لدى املرؤوسني
) 246-210 ( عبدالعزيز

The Role of Leadership Communication in Promoting
Job Satisfaction among Subordinates A Field Study on
a Sample of King Abdulaziz University Staff
Fuad Sadaqa Merdad
Faculty of Communication and Media - King AbdulAziz University
Jeddah - Kingdom of Saudi Arabia
Abstract:
The problem of the study emerged through a monitoring process
conducted by the researcher for negative and positive practices in the
communication field between the leader and the team, through different
leadership positions occupied among governmental sector, the private
sector and civil society institutions in the last two decades. In all negative
and positive cases, the researcher noticed the presence of employees’
reactions towards work in the organization employing them, whether by
increasing their satisfaction in that organization and thus increasing their
loyalty, or in contrast with the negative communication where he noticed
the presence of extremely negative reactions resulting in poor productivity,
employee’s slacking or job rotation. Thus, the study aimed to know the
impact of the leader ability to communicate effectively with his team to
increase their job satisfaction. The study sample consisted of 202 male and
female employees from King Abdul-Aziz University, and the researcher has
used the descriptive method that aims to describe and analyze the impact
of communication. After using statistical tools, the researcher concluded
that there is an obvious correlation between the leader’s achievement
of communication skills through dialogue and human relations, and the
impact of those skills on the employees’ job satisfaction.
Keywords: Leadership, Communication Skills, King Abdul-Aziz
University, Job Satisfaction
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