الرضا الوظيفي لدى اإلعالميات الفلسطينيات واملعوقات التي تواجههن يف مامرسة عملهن
محمد أحمد إنجاص
أ.د .عزت محمد حجاب  -جامعة الرشق األوسط
امللخص
هدفت الدراسة إىل التعرف عىل املناخات التي تعمل من خاللها اإلعالميات الفلسطينيات ،وتحديد املعوقات التي
تواجه اإلعالميات ،والتعرف عىل درجة الرضا الوظيفي لديهن .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي امل مسحي ،واعتمدت
الدراسة االستبانة أداة لجمع البيانات املتعلقة مبوضوع البحث ،وزعت عىل عينة عشوائية من اإلعالميات)180( :
حسب سجل نقابة الصحفيني الفلسطينني للعام 2020م.
إعالمية ،من أصل ( )206إعالمية ،م
سي لإلعالميات ،ويرى املجتمع أن مهنة اإلعالم
وأظهرت نتائج الدراسة أن مهنة اإلعالم تؤثر عىل االستقرار العائل وال م
السي ،وأن املؤسسات اإلعالمية ال تراعي االحتياجات اإلعالمية للنساء من خالل
تؤثر عىل استقرار الصحفية العائل أو
م
فرض ساعات عمل ومهام ال تتناسب والظروف االجتامعية للمرأة الفلسطينية ،وأن ثقافة املجتمع والنظرة التقليدية
لعمل املرأة تعد واحدة من أهم معوقات عمل املرأة يف مجال اإلعالم.
أما أهم املعوقات اإلدارية التي تواجه اإلعالميات يف عملهن فتتمثل يف عدم وضوح أسس تقييم الداء يف
املؤسسة اإلعالمية ،وهذا قد يؤثر بدوره عىل التقييم العادل والتمييز بني املوظفني ،وخصوصا بني الذكور واإلناث ،إذ
يعد ذلك من نقاط ضعف املؤسسة اإلعالمية.
وأشارت النتائج إىل أن أهم امل معيقات املهنية التي تواجه اإلعالميات هو أن سري العمل يف املؤسسة اإلعالمية مبني
عىل انتامءات مالك املؤسسة اإلعالمية وتوجهاته؛ مام يؤثر عىل مصداقية العمل الصحفي .و أنه ال توجد عدالة فيام
يتعلق بنظام الرتقية لإلعالميات داخل املؤسسات اإلعالمية التي يعمل من فيها .كام أن اإلعالميات يواجه من العديد من
أشكال التمييز عىل أسس جندرية ،وأنهن ال يحصل من عىل تقدير الداء واإلنجاز عند القيام بأداء مميز ،سواء أكان هذا التقدير
ماديا أم معنويا.

وبينت النتائج أن الصحفيات يواجه من عدم عدالة يف تقدير الداء والتميز والرتقية مقارنة مع زمالئهم اإلعالميني ،وذلك
نتيجة التمييز عىل أسس جندرية بني اإلعالميني الذكور واإلعالميات اإلناث ،أو نتيجة عدم وضوح السس التي يتم من
خاللها الحصول عىل ترقية.
وأبرزت النتائج أن اإلعالميات الفلسطينيات راضيات عن الحوافز والرواتب التي ت معطى لهن ،يف حني أظهرت عدم
رضاهن عن نظام العالوات؛ وهذا يعود إىل التمييز وعدم إنصاف اإلعالميات من حيث العالوات؛ وبذلك ال ميكن للمرأة
أن تعتمد عىل العالوات باعتبارها جزءا من دخلها.
وأشارت النتائج إىل أن اإلعالميات راضيات عن مكان العمل داخل مؤسساتهن ،وأن املؤسسة توفر ما تحتاج مه الصحفية
من أدوات وأجهزة؛ لتمكينهن من القيام بعملهن.
وأشارت النتائج  -أيضا – إىل أن درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن امل مهام املوكولة إليهن ،وتتضمنها
وظيفتهن داخل مؤسساتهن ،كانت بدرجة مرتفعة من خالل إتقان عملهن ،وإميانهن بالتحدي الذي يشكله لهن هذا
العمل.
كام أظهرت النتائج أن عدم توفر نظام الحوافز يف املؤسسة يحبط املوظف ،ويجعله ينفذ امل مهام املوكولة إليه؛
لنها مجرد وظيفة يتطلب منه القيام بها فحسب دون وجود ما يدفعه إىل اإلبداع ،ودون كفاءة.
وأخريا ،أوصت الدراسة برضورة توفري الظروف املالمئة لإلعالميات؛ ملامرسة عملهن دون ممعيقات ،وتعزيز دورهن
إداريا بني زمالئهم من خالل إرشاكهن يف دورات تدريبية لزيادة الكفاءة لديهن ،ومنحهن حق الرتقية إذا كان أداؤهن
يستحق ذلك.
الكلامت املفتاحية :الرضا الوظيفي ،اإلعالميات يف فلسطني ،معوقات عمل اإلعالميات.
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Abstract
The study aimed to identify the climates in which Palestinian female media work, identify the
obstacles that female media face, and identify their degree of job satisfaction. The study used the
descriptive survey method, and the study adopted a questionnaire as a tool for collecting data
related to the topic of the research, which was distributed to a random sample of (180) female media
professionals out of (206) female media workers, according to the Palestine Journalists Syndicate
record for the year 2020.
The results of the study showed that the media profession affects the familial and family stability of
female journalists, and the community sees that the media profession affects the family relations or
family stability of the journalist, and that media institutions do not consider the media needs of
women by imposing working hours and tasks that do not fit the social conditions of Palestinian
women, and that the culture of society. The traditional view of women's work is considered one of
the most important obstacles to women's work in the media field.
As for the administrative obstacles facing female media professionals in their work, it is the lack of
clarity in the basis of performance appraisal in the media organization. This, in turn, may affect the

fair evaluation and discrimination between employees, especially between males and females, as
this is considered one of the weaknesses of the media institution.
The results indicate that the most important professional obstacles facing female media workers is
that the workflow in the media organization is based on the affiliations and orientations of the owner
of the media organization, which affects the credibility of the journalistic work. And that there is no
justice regarding the promotion system for female media professionals within the media institutions
in which they work. And that female media professionals face many forms of discrimination on
gender grounds, and that they do not receive appreciation for performance and achievement when
performing a distinguished performance, whether this appreciation is material or moral.
The results indicate also that female journalists face unfairness in evaluating performance,
excellence and promotion compared to their fellow media workers, as a result of discrimination on
gender grounds between male and female media professionals, or because of the lack of clarity on
the basis for obtaining a promotion.
The results indicate that Palestinian female media professionals are satisfied with the incentives and
salaries given to them, while the study showed that Palestinian female journalists are not satisfied
with bonus system, and this is due to discrimination and unfairness of female media professionals in
terms of bonuses, and thus women cannot rely on bonuses as part of their income.

The results indicate that female media professionals are satisfied with the workplace within their
institutions, and that the institution provides the tools and equipment that female journalists need to
enable them to do their work.
As well as the satisfaction rate of Palestinian female media professionals with the tasks assigned to
them that are included in their job, within their institutions was high through the proficiency in their
work and their belief in the challenge posed by this work. The results also showed that the lack of an
incentive system in the institution frustrates the employee and makes him carry out the tasks
entrusted to him; because it is just a job that he just needs to do without creativity and inefficiency.
The study recommends the need to provide appropriate conditions for female media professionals
to practice their work without obstacles, and to enhance their administrative role among their
colleagues by involving them in training courses to increase efficiency and granting them the right to
promotion if their performance is worth it.
Key words: Job satisfaction, Palestainian Female Journalists, Obstacles faced Journalists in
performing their jobs.

مقدمة الدارسة
يعد الرضا الوظيفي أحد أشهر املواضيع التي اهتمت بها البحاث يف مجال علم النفس التنظيمي
( ،)Organizational psychologyوميكن اعتباره من املفاهيم الهامة؛ كونه يؤثر تأثريا مبارشا عىل كل من
الصحفيني واملؤسسات الصحفية ،فالصحفي إذا كان غري راض عن عمله سيفتقر بالتايل إىل عنرص الوالء
( )Loyaltyللمؤسسة الصحفية التي يعمل لديها.
ويعد الرضا الوظيفي من الجوانب الساسية التي تعمل عليها كافة املؤسسات الصحفية؛ نظرا لتأثريه عىل نجاح
املؤسسة وشهرتها؛ فالرضا الوظيفي يلعب دورا أساسيا ( )Integral Roleيف نجاح أي مؤسسة صحفية أو
إعالمية.
بدأ االهتامم مبوضوع الرضا الوظيفي يف مجال العلوم اإلدارية يف العرشينيات من القرن العرشين ،وذلك
بظهور مدرسة العالقات اإلنسانية يف اإلدارة التي ميثل العنرص البرشي فيها ركنا رئيسا عىل يد ألتون مايو ( Alton
 ،)Mayoوهذه املدرسة تقوم عىل افرتاض أن طبيعة العنرص البرشي ميكن أن تؤثر تأثريا كبريا عىل اإلنتاج ،ومن
ثم فإن زيادة اإلنتاج ميكن أن تتحقق من خالل فهم طبيعة الفراد ،وتشجيعهم وتكيفهم مع التنظيم ،وإشباع
حاجاتهم املعنوية واملادية ،كام ركزت هذه املدرسة عىل أهمية بيئة العمل واإلرشاف يف تأثريها عىل الرضا
الوظيفي للعامل (صالح ،2016 ،ص.)107
كام أسهم علم اإلدارة يف ترسيخ مفاهيم الرضا الوظيفي ،وذلك عندما تناول مفهوم اإلدارة الناجحة التي تهدف
إىل تعزيز الثقة املتبادلة ( ،)Mutual Confidenceوتدعيم التعاون بني الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية التي
يعملون لديها.
وقد أكد العديد من الباحثني أنه من امل مهم للمؤسسات اإلعالمية أن تعمل عىل تحسني ظروف العمل الخاصة
بالصحفيني؛ للمساهمة يف خلق مستويات أعىل من الصحفيني الراضني عن عملهم ،الذين سيسهمون بدورهم

يف نجاح املؤسسة اإلعالمية وإنجاز مهامها بقدر أكرب من الكفاءة والروح املعنوية املرتفعة ،كام أن الرضا
الوظيفي يرتبط بشكل مبارش مع القيادة ( ،)Leadershipوالدوافع ،والداء ()Performance؛ فالفراد الذين
يشعرون بالرضا الوظيفي داخل مؤسساتهم ليسوا فقط الكرث قدرة عىل اإلنجاز والداء املتميز ،بل إنهم كذلك
قادرون عىل خلق بيئة عمل أكرث إيجابية ،وأكرث انتامء.
ويف واحد من أكرث التعريفات استخداما للرضا الوظيفي ،عرفه لوك ( )Lockeبأنه " حالة عاطفية ( emotional
 )stateممرضية أو إيجابية ناتجة عن عمل الفرد أو خربته العملية ،. (Anchustigui, 2016, p.16).ويتضح من تعريف
لوك التأكيد عىل أهمية العمليات العاطفية واملعرفية عىل حد سواء ،حيث أشار إىل أن معظم العلامء والباحثني
يف الرضا الوظيفي يعتربون الجانب العاطفي واملعريف من املكونات الهامة يف البناء املعريف الخاص بالرضا
الوظيفي.
يتأثر الرضا الوظيفي بكثري من العنارص ،يتعلق جزء منها بالعمل ومتطلباته ومسؤولياته ،ويتعلق الجزء اآلخر
بالفرد نفسه وشخصيته ودوافعه وانفعاالته ورغباته ،يف حني أن جزءا آخر من هذه العنارص يتعلق بالجوانب
االجتامعية للوظيفة أو املهنة .ومعرفتنا بهذه العنارص وتفهمها متكننا من تحسينها وتطويرها واالرتقاء بها إىل
املستوى الذي يضمن لنا إيجاد الصحفي املنتج املستمتع بأداء عمله ،إذ يرى البعض أن الرضا الوظيفي ينقسم
إىل نوعني ،هام :الرضا العام الذي يعرف بأنه االتجاه العام للفرد نحو عمله ككل ،والرضا النوعي الذي يشري إىل رضا
الفرد عن كل جانب من جوانب عمله ،كل عىل حدة ،وتتمثل فائدته يف متكني الباحثني من أن يضعوا أيديمهم عىل
العنارص التي تسهم يف خفض الرضا أو زيادته.
وقد وجدت الدراسات أن هناك العديد من العنارص التي تؤثر يف الرضا الوظيفي ،منها :الدخل أو الراتب ،وظروف
العمل ( ،)Work conditionsوالعالقات مع الزمالء ،والعالقات مع الرؤساء ،وسياسات اإلدارة ( Administration
 ،)policiesوفرص التقدم (الرتقي) يف املهنة ،كام أن هناك عنارص أخرى تؤثر يف الرضا الوظيفي تتعلق بالجوانب

الشخصية لألفراد ،منها :النوع االجتامعي ،والعمر ،وسنوات الخربة ،وكذلك التوقعات من العمل والوظيفة .وكل
هذه املكونات املعقدة متثل املكون الشامل للرضا الوظيفي (الغانمAlhumaidhi, ،Almuqbil,2011 ،2018 ،
 .)2015, p21وقد أضاف موساديج ويارموهامديان أن الرضا الوظيفي يتأثر بعدة عوامل ،منها :االستقاللية
الوظيفية ،والمن الوظيفي ،ومرونة مكان العمل.
تشكل اإلناث ما نسبته ( )%49من مجموع السكان يف فلسطني وفق إحصاءات رسمية ،إال أن نسبة اإلناث يف
سوق العمل ال تتعدى ( )%14يف مقابل ( )%66لنظرائهن من الرجال (الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،
 .)2021وبالرغم من الشوط الكبري الذي قمطع يف فلسطني عىل مستوى الحقوق املجتمعية للمرأة ،غري أن ذلك
غري كاف؛ لن املجتمع ما زال بحاجة إىل أشواط إضافية للتخلص من النظرة السلبية للمرأة عىل أنها ضعيفة،
والتخلص كذلك من حالة االستقواء التي تتعرض لها من قبل الذكور .أثرت الظروف السياسية واالجتامعية عىل
املرأة اإلعالمية الفلسطينية ،ورافق ذلك واقع اقتصادي صعب ،خصوصا مع استغالل بعض املؤسسات
اإلعالمية لواقع حاجة اإلعالميات إىل العمل ،وإعطاءهن رواتب وامتيازت ضئيلة ال تتناسب مع الجهد والعمل الذي
يقمن به (الغانم.)2018 ،
ويبدو أن قتامة املشهد وسوداوية الصورة بالنسبة لعمل املرأة يف مجال اإلعالم يمفاقمها عدم توفر الفرص
لتدريبها وتعليمها ،ومن ثم منحها الفرصة الكاملة يك تتميز يف العمل اإلعالمي .وإىل جانب ذلك ،فإن عمومية
العمل اإلعالمي ،وشمولية ما تحاول املؤسسات تغطيته وتقدميه ،سواء أكان مطبوعا أم مسموعا أم مرئيا،
وال مبعد عن التخصص ،حيد القضايا النسوية من أولوية العمل اإلعالمي ،فام أندر أن نجد وسيلة إعالمية مخصصة
لشؤون النساء وهمومهن ،وما هو موجود إمنا يتمثل يف برامج محددة ،ومقترصة عىل زوايا رمبا أخذت مساحة
واسعة ومتكررة للنقاش والبحث( .أبوطعيمة.)2016 ،

وعليه ،تحاول هذه الدراسة التعرف عىل بيئة العمل التي تعمل فيها اإلعالميات الفلسطينيات ،وتحديد
املعوقات التي تواجههن يف العمل اإلعالمي ،ومعرفة درجة الرضا الوظيفي ملا يقمن به.
الدراسات السابقة
من الدراسات التي بحثت يف هذا املجال :دراسة ( Almuqabila (2011التي هدفت إىل التعرف عىل مستوى
الرضا الوظيفي لدى محكام كرة القدم العاملني يف الردن ،وكذلك التعرف عىل أثر كل من متغريات (املؤهل
العلمي ،والدرجة التحكيمية ،وسنوات الخربة) يف الرضا الوظيفي لديهم .وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي
لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )125حكام ملوسم كرة القدم  2011-2010تم اختيارهم بالطريقة
العمدية ،حيث أجابوا عىل استبانة تكونت من ( )34فقرة ،موزعة عىل خمسة مجاالت( :ظروف العمل وطبيعته،
املكافأة (املردود املادي) ،العالقة مع الزمالء ،الحوافز ،العالقة مع اإلدارة) .وقد أظهرت النتائج أن املستوى العام
للرضا الوظيفي كان متوسطا ،وأن مستوى الرضا الوظيفي يف مجايل العالقة مع الزمالء ،والعالقة مع اإلدارة ،كان
مرتفعا ،يف حني كان متوسطا يف مجاالت :ظروف العمل وطبيعته ،والحوافز واملكافأة واملردود املادي .كذلك
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف جميع مجاالت الدراسة تعزى إىل متغريات :املؤهل
العلمي ،والدرجة التحكيمية ،وسنوات الخربة.
وقد هدف سوريجاو ( ) Surigao،2013من خالل دراسته Labor Conditions of Young Journalists in
 Romaniaإىل معرفة الصعوبات التي تواجه عمل الصحفيني الشباب يف رومانيا يف املؤسسات اإلعالمية يف
عرص اإلنرتنت معتمدا عىل املنهج الوصفي ،من خالل استبانة وزعت عىل مجموعة من الصحفيني الشباب
الرومانيني الذين يعملون يف املؤسسات اإلعالمية .وقد أظهرت النتائج أن الصحفيني الشباب الرومان يعملون
مقابل أجور منخفضة ،ويعملون لـ  60ساعة يف السبوع ،وال يمعلقون أهمية لالنتامء إىل نقابة مهنية؛ لعدم

التزامها بحقوق الصحفيني .وأوصت الدراسة برضورة مراعاة توافر العمل الالئق للصحفيني ،ورصف رواتب عادلة
لهم ،والتقليل من عدد ساعات العمل السبوعي.

أما العزب ( )2014فقد قام بدراسة حول رؤية الصحفيات املرصيات لنفسهن يف مجال عملهن ،حيث هدفت
سية التي يتعرضن
الدراسة إىل معرفة مستوى تقييم الصحفيات املرصيات للضغوطات املهنية واملجتمعية وال م
لها ،والتعرف عىل مدى رضاهن عن تعامل الرؤساء والزمالء معهن .ومن أهم نتائج هذه الدراسة :أن نسبة
الصحفيات اللوايت يشعرن بالرضا إىل حد ما عن تعامل رؤسائهن معهن بلغت ( ،)%28وبلغت نسبة الصحفيات
اللوايت لديهن رضا عىل اإلطالق عن تعامل رؤسائهن معهن ( ،)%10والنسبة الكربى من الصحفيات لديهن رضا،
بشكل أو بآخر ،عن تعامل زمالئهن معهن ،ومل تتجاوز نسبة عدم رضاهن عن (.)%4
ودرس فكري ( )2014العوامل املؤثرة يف الداء املهني للقامئني باالتصال ىف املواقع اإلخبارية اإللكرتونية.
وقد هدفت هذه الدارسة إىل التعرف عىل العوامل امل ٔوثرة يف الداء املهني للقامئني باالتصال يف املواقع
اإللكرتونية اإلخبارية املرصية ،وذلك من خالل التعرف عىل مستوى الرضا الوظيفي لديهم .ومن أهم نتائج
الدراسة كانت ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي للقامئني باالتصال يف املواقع اإللكرتونية اإلخبارية ،وأن هناك
عالقة عكسية بني مستوى الداء املهني للقامئني باالتصال يف املواقع اإلخبارية ومحور الرضا الوظيفي.
وأجرى عنانزة وآخرون ( )2015دراسة بعنوان :العوامل املؤثرة عىل الداء املهني للصحفيات العامالت يف
مسحية ،هدفت إىل التعرف عىل العوامل املؤثرة عىل أداء الصحفيات العامالت
الصحف اليومية الردنية ،دراسة م
يف الصحف اليومية الردنية ،وبعض الخصائص املهنية للصحفيات .ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدارسة:
يؤثر عامل الرضا عن العمل ثأتريا إيجابيا ،وينعكس عىل الداء الصحفي للصحفيات ،كام يؤثر عامل الرضا عن العالقة
مع الرؤساء والتواصل مع الجمهور تأثريا إيجابيا عىل الداء الصحفي للصحفيات ،وأيضا يؤثر كل من :عامل اللوائح

اإلدارية والسياسية والتحريرية ،واملنافسة مع الزمالء الصحفيني ،وكرثة العباء وامل مهام الصحفية للمرأة ،تأثريا
سلبيا عىل أدائها الصحفي.
أما العجوري ( )2017فقد قام بدراسة بعنوان :العوامل املؤثرة عىل الرضا الوظيفي لدى الصحفيات
الفلسطينيات يف فلسطني  -دراسة ميدانية .هدفت إىل التعرف عىل مستوى الرضا الوظيفي والعوامل املؤثرة
فيه لدى الصحفيات الفلسطينيات يف فلسطني ،والتعرف عىل الضغوط التي تواجههن ،وتؤثر عىل أدائهن
املهني .وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك رضا وظيفيا بدرجة كبرية لدى الصحفيات الفلسطينيات يف فلسطني،
وبي نت الدراسة كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابة الصحفيات حول الرضا الوظيفي
تعزى إىل (نوع املؤسسة اإلعالمية ،املؤهل العلمي ،سنوات الخدمة ،الحالة االجتامعية ،ملكية املؤسسة).
وخلصت الدراسة إىل رضورة توفري المن واالستقرار الوظيفي للصحفيات الفلسطينيات من خالل إلحاقهن بنظام
التأمني واملعاشات املعمول به يف فلسطني.
دراسة الغانم ( )2018الرضا الوظيفي لدى الصحفيني الرياضيني يف دولة فلسطني ،وقد هدفت إىل التعرف
عىل درجة الرضا الوظيفي لدى الصحفيني الرياضيني يف دولة فلسطني ،وكذلك التعرف عىل أثر كل من متغريات:
املؤهل العلمي ،والعمر ،وسنوات الخربة ،يف الرضا الوظيفي لديهم ،وقد استخدم املنهج الوصفي امل مسحي
لجمع البيانات ،وتكونت عينة الدراسة من ( )47صحفيا رياضيا ،تم اختيارهم بالطريقة العمدية ،حيث أجابوا عىل
استبانة تكونت من ( ) 32فقرة ،موزعة عىل خمسة مجاالت( :ظروف العمل وطبيعته ،املردود املادي ،العالقة مع
الزمالء ،الحوافز ،العالقة مع اإلدارة) .وقد أظهرت النتائج أن املستوى العام للرضا الوظيفي كان متوسطا ،وأن
درجة الرضا الوظيفي كانت مرتفعة يف مجال العالقة مع الزمالء ،وكانت متوسطة يف مجال املردود املادي
والحوافز وظروف العمل وطبيعته ،وكانت منخفضة يف مجال العالقة مع اإلدارة .كذلك أظهرت النتائج عدم وجود

فروق ذات داللة إحصائية يف جميع مجاالت الدراسة تعزى إىل متغريات :املؤهل العلمي ،والعمر ،وسنوات الخربة .
وأوصت الدراسة برضورة عقد دورات صحفية ،داخلية وخارجية ،للصحفيني؛ لالرتقاء بهم.

وأظهرت دراسة زايدة ( )2019حول تقييم واقع عمل الصحفيات يف مؤسسات اإلعالم الردنية ،غياب الصحفيات
الردنيات “بدرجة كبرية” عن املناصب القيادية ومواقع القرار التحريري واإلداري ،التي يهيمن الرجال عليها ،كام
أنهن واجه من أشكاال من التمييز عىل أسس جندرية أدت إىل تحجيم حضورهن عدديا ،ودورهن نوعيا كإعالميات ،وإىل
الحد من فرص تقدمهن وتطورهن يف املهنة .وتتمثل أبرز املعيقات التي تواجه اإلعالميات الردنيات ،كام ظهر
يف إجابات  % 90من املشاركات يف استبانة الدراسة يف التمييز ضدهن يف العمل من حيث الفرص واالمتيازات،
وتقدير الداء واإلنجاز معنويا وماليا؛ مام يسهم يف إعاقة تطور اإلعالميات يف املهنة والوظيفة ،وهيمنة الشعور
باإلحباط نتيجة عدم رضاهن عن واقعهن كنساء يف العمل.
مشكلة الدراسة
تشكل اإلعالميات ما مجمو معه ( )%23من املنتسبني إىل نقابة الصحفيني يف فلسطني ،حيث يبلغ مجموع
العضوات يف النقابة ( )206عضوة من أصل ( )897عضوا (نقابة الصحفيني .)2020 ،ولعل لهذا داللة واضحة عىل
تهميش املرأة ،ومحدودية تأثريها يف املشهد اإلعالمي ،وبمعدها كذلك عن دوائر صنع القرار ،وتشكيل الخطاب
اإلعالمي ،وتبوؤ وظائف عليا يف هذا املجال (مؤسسة فلسطينيات .)2018 ،وإذا استعرضنا واقع حال اإلعالميات،
ض عليهن حني يتعلق المر بالتوظيف والتنافس عىل
أو العامالت يف الحقل اإلعالمي نجد أن ظروفا غري صحية ت مف مر م
فرص العمل ،والرتقي الوظيفي ،واالقرتاب من دوائر صنع القرار .كام نجد أنه يف وقت الزمات ،واضطرار
املؤسسات إىل التخلص من موظفيها وترسيحهم ،تكون النساء العامالت الضحية املفضلة لهذه العملية؛ وذلك
لهامشية ومحدودية أدوارهن ،واضطالعهن عادة بالدوار الثانوية يف العمل ،كام أن ارتباط معظمهن باملؤسسات
يكون عرب عقود مؤقتة ال تحفظ حقوقهن ،وتسهل عىل املؤسسات ترسيحهن دون عناء كبري ،ماديا أو قانونيا،

فيقع من مجددا فريسة للبطالة ،مع صعوبة الحصول عىل فرص عمل جديدة ،وهذا بدوره أثار اهتامم الباحثني؛
ملعرفة املعيقات التي تواجه اإلعالميات االفلسطينيات يف عملهن ،وميكن تحديد مشكلة الدراسة يف التعرف
عىل مستوى الرضا الوظيفي لدى الصحفيات يف دولة فلسطني ،وما يواجهنم مه من مشاكل كثرية ،مثل :االحتالل
اإلسائيل ومامرساته الهمجية التي تتمثل باملضايقات واالعتقال ،وقد تصل حد القتل أحيانا ،باإلضافة إىل تقييد
حرية الراي لدى الصحفيني الفلسطينني ،وأيضا إغالق املدن والحواجز بينها ،وصعوبة التنقل ،وقلة الرواتب
واملوارد املالية بشكل عام .ولوحظت هذه املشاكل والصعوبات التي تواجه الصحفيني الفلسطينيني من خالل
مامرستهم عملهم ،إذ لوحظ أن هناك الكثري من اإلعالميني إما أن يكونوا قد تركوا هذه املهنة ،أو أنهم يتجهون إىل
تركها والبحث عن وظيفة أخرى؛ ولهذا أصبح هناك نوع من التذمر وعدم الرىض الوظيفي لديهم؛ ولهذا أجريت هذه
الدراسة للتعرف عىل درجة الرضا الوظيفي لدى الصحفيات يف دولة فلسطني.
أهداف الدراسة وأسئلتها
تهدف هذة الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
ن به من عمل إعالمي؟
ام يقم م
ما درجة الرضا الوظيفي لدى اإلعالميات الفلسطينيات ل م
وقد انبثق عن هذا السؤال السئلة الفرعية اآلتية:
والسية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات؟
 .1ما املعوقات االجتامعية
م
 .2ما املعوقات اإلدارية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات؟
 .3ما املعوقات املهنية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات؟
 .4ما درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن فرص الرتقية والتقدم داخل مؤسساتهن؟
 .5ما درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن الحوافز والرواتب داخل مؤسساتهن؟
 .6ما درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن مكان العمل داخل مؤسساتهن؟
 .7ما درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن امل مهام املوكولة إليهن وتتضمنها وظيفت مهن داخل
مؤسساتهن؟

أهمية الدراسة
تحددت أهمية الدراسة يف التأثري الحيوي للمتغريات التنظيمية يف املؤسسات اإلعالمية والحياة االجتامعية
وعوامل ارتقاء الداء الوظيفي للعاملني يف الحقل اإلعالمي ،مبا يف ذلك العوامل الشخصية .ولعلنا نخصص هنا
اإلعالميات أو العامالت يف الحقل اإلعالمي من منظور النوع االجتامعي .إن هذه الدراسة تسعى جاهدة إىل لفت
أنظار أصحاب القرار يف املؤسسات اإلعالمية إىل تحسني مستوى أداء كوادرها ،ورفع كفاءة املنتج اإلعالمي
الصادر عن هذه املؤسسات واملقدم إىل الجمهور.
وتعد هذه الدراسة من الدراسات املوسعة من نوعها يف فلسطني؛ إذ تناولت املناخات التي تعمل من خاللها
اإلعالميات الفلسطينيات ،وتحديد املعوقات التي تواجههن ،والتعرف عىل درجة الرضا الوظيفي ملا يقمن به يف
والسية ،واإلدارية ،والقانونية .ويتوقع منها تسليطها الضوء عىل مستوى الرضا
شتى املجاالت االجتامعية،
م
الوظيفي لدى اإلعالميات الفلسطينيات ،وهذا ميثل االتجاه الصحيح يف تذليل هذه املعوقات ،وتسهم يف
تحسني أدائهن املهني ،إضافة إىل إثراء الدب النظري واملكتبات الجامعية بالبحوث الكادميية املتصلة مبوضوع
درجة الرضا لدى اإلعالميات عام يقم من به.
حدود الدراسة
اقترصت الدراسة عىل الحدود اآلتية:
 الحدود الزمانية :أجريت الدراسة يف النصف الثاين من العام (.)2020 الحدود املكانية :محافظة رام الله والبرية يف فلسطني. الحدود البرشية :طبقت هذه الدراسة عىل اإلعالميات الفلسطينيات يف محافظة رام الله والبرية يففلسطني ،والبالغ عددهن ( )206إعالمية (وفقا إلحصائية نقابة الصحفيني الفلسطينية للعام .)2020

مصطلحات الدراسة
متثلت مصطللحات الدراسة يف اآليت:
الرضا الوظيفي :ميكن القول إن الرضا الوظيفي مفهوم متعدد البعاد ،يتمثل يف الرضا الكل الذي
يستمده الفرد من وظيفته ،ومن جامعة العمل التي يعمل معها ،ومن الذين يخضع إلرشافهم ،وكذلك من
املنظمة والبيئة التي يعمل فيها ،وباختصار فإن الرضا الوظيفي هو دالة عىل سعادة اإلنسان واستقراره يف
عمله وما يحققه له هذا العمل من وفاء وإشباع لحاجاته ،وميكن القول  -بشكل عام  :-إن الرضا الوظيفي
يتكون من الرضا عن الوظيفة ،والرضا عن عالقات العمل ،والرضا عن زمالء العمل ،والرضا عن الرؤساء،
والرضا عن بيئة العمل ،والرضا عن سياسات الفراد (عمر.)2018 ،
ويقصد بالرضا الوظيفي يف الدراسة الحالية :شعور اإلعالميات الفلسطينيات بخصوص عملهن الصحفي
ومدى رضاهن عنه.
املعوقات :هي الحبس والرصف والتثبيط ،والعوق :المر الشاغل .وعوائق الدهر :الشواغل من أحداث (املعجم
الوسيط .)2004 ،ويقصد باملعوقات يف الدراسة الحالية :التحديات والصعوبات التي تواجهها اإلعالمية
الفلسطينية نتيجة عملها يف املجال اإلعالمي.
اإلعالميات الفلسطينيات :هن جميع اإلعالميات العضوات يف نقابة الصحفيني الفلسطينيني.
منهج البحث املستخدم
تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية امل مسحية ،وتهدف البحوث يف هذا املنهج إىل وصف واقع املشكالت
والظواهر كام هي ،وتحديد الصورة التي يجب أن تكون عليها يف ظل معايري محددة ،مع تقديم توصيات أو
اقرتاحات من شانها تعديل الواقع؛ للوصول إىل ما يجب أن تكون عليه هذه الظواهر.

مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من جميع اإلعالميات العضوات يف نقابة الصحفيني الفلسطينني ،البالغ عددهن ()206
صحفيات ،واعتمدت الدراسة العينة العشوائية البسيطة ،حيث تم اختيار عينة من ( )180صحفية.
أداة الدراسة (االستبانة)
اعتمدت الدراسة االستبانة أداة لجمع البيانات املتعلقة مبوضوع البحث ،وتم استخدام مقياس الرضا الوظيفي،
ومناسبة بيئة العمل .ومن أجل إعداد هذه الدراسة متت االستعانة بدراسة  )2011( Almuqabilaحيث تم اختيار
بعض الفقرات التي تتالءم مع أهداف الدراسة ،وتم إجراء تعديل عليها ،وأصبحت الداة مكونة من ( )89فقرة،
موزعة عىل سبعة مجاالت ،هي( :املعوقات االجتامعية ،واملعوقات اإلدارية ،واملعوقات املهنية ،وفرص التقدم
والرتقية ،والحوافز والرواتب ،وظروف العمل وطبيعته ،واملهام املوكلة إليهن).

صدق األداة
تم اختبار صدق أداة الدراسة عن طريق عرضها عىل أهل االختصاص والخربة من أساتذة الجامعات املتخصصني
يف الصحافة واإلعالم ومناهج البحث العلمي ،وبعض الخرباء يف املجال اإلعالمي ،وبعد تلقي املالحظات منهم
تم تعديل صحيفة االستقصاء لتصبح صالحة للتطبيق العمل.
ثبات األداة
الثبات  -يف أبسط معانيه  -هو املوثوقية ( ،)Reliabilityولحساب ثبات أداة الدراسة قام الباحثان باستخدام
طريقة معادلة االتساق الداخل باستخدام اختبار كرونباخ ألفا  .Cronbach Alpha Testحيث تم إيجاد معامل
االتساق الداخل (كرونباخ ألفا) لكل مجال عىل حدة .وقد بلغ معامل االتساق الداخل (كرونباخ ألفا) ,00-79,0083
وهي تدل عىل ثبات الداة ،وهي قيم مقبولة لغراض تطبيق الدراسة.

جدول رقم ( :)1معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا الخاصة مبجاالت الدراسة واملجال الكيل
املجال

معامل كرونباخ ألفا

مجال املعوقات االجنامعية

80,00

مجال املعوقات اإلدارية

82,00

مجال املعوقات املهنية

83,00

فرص الرتقية والتقدم

80,00

الحوافز والرواتب

79,00

بيئة العمل

83,00

العالقة مع اإلدارة

80,00

الدرجة الكلية للمقياس

81,00

تصحيح املقياس
تم ا عتامد مقياس ليكرت الخاميس يف اإلجابة عن فقرات أداة الدراسة ،حيث تم إعطاء اإلجابة أوافق بشدة5( :
درجات) ،واإلجابة أوافق 4( :درجات) ،واإلجابة محايد 3( :درجات) ،واإلجابة ال أوافق( :درجتني) ،واإلجابة ال أوافق
بشدة( :درجة واحدة) ،واعتامد التدريج التايل للحكم عىل املتوسط الحسايب:

-

املتوسط الحسايب :أقل من ( 33.2درجة رضا منخفضة)

-

املتوسط الحسايب :من ( 66.3 – 33.2درجة رضا متوسطة)

-

املتوسط الحسايب :أعىل من ( 66.3درجة رضا مرتفعة)

نتائج الدراسة ومناقشتها
أوالً :ما املعوقات االجتامعية واألرسية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات؟
جدول رقم ( :)2املعوقات االجتامعية واألرسية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات يف عملهن مرتبة تنازلياً
الرتبة
1
2
3

الفقرة
يرى املجتمع أن مهنة اإلعالم لإلعالمية تؤثر عىل
السي.
استقرارها العائل أو
م
ال يشجع صناع القرار املرأة اإلعالمية عىل توليها
مناصب إدارية.
ال تتعارض مهامي كإعالمية مع مسؤوليايت
السية.

املتوسط

االنحراف

الحسايب

املعياري

3.63

0.747

مرتفعة

3.51

1.038

متوسطة

3.43

1.031

متوسطة

الدرجة

4
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

تعد نظرة املجتمع معيقا كبريا لعمل اإلعالمية.
ت معرض التغطية الصحفية الليلية اإلعالمية إىل
االنتقاد املجتمعي.
نجاح املرأة وتكرميها موضوع صوري ال يشمل
قرارات فاعلة تقدمية.
تفضل املؤسسات اإلعالمية اإلعالمي عىل
اإلعالمية يف التغطيات الصحفية.
يقلل العمل اإلعالمي من شبكة العالقات
االجتامعية لإلعالمية.
يقترص جوهر العمل اإلعالمي عىل الذكر من وجهة
نظر املسؤول.
ال تحظى اإلعالمية بالثقة مثل اإلعالمي يف
التغطيات امليدانية.
ال يشارك الزوج يف مسؤوليات العائلة يف حياة
املرأة اإلعالمية العاملة
العالقة متوترة بني اإلعالمية ومسؤولها يف العمل.
يصعب وصول اإلعالمية إىل منصب إداري مرموق
يف املؤسسة اإلعالمية.
تعد املرأة اإلعالمية عنرصا ضعيفا إداريا أمام
طاقمها.

املتوسط الكيل ملحور املعوقات االجتامعية واألرسية

3.39

1.038

متوسطة

3.39

1.065

متوسطة

3.11

1.151

متوسطة

3.09

1.193

متوسطة

3.04

1.176

متوسطة

2.95

1.032

متوسطة

2.88

1.085

متوسطة

2.71

0.901

متوسطة

2.59

0.761

متوسطة

2.56

1.300

متوسطة

2.16

1.186

منخفضة

3.03

0.539

متوسطة

أشارت نتائج الجدول رقم ( )2إىل أن املتوسط الكل ملحور املعوقات االجتامعية والسية التي تواجه
اإلعالميات الفلسطينيات كان بدرجة متوسطة ،وترواحت قيم املتوسطات الحسابية بني ( ،)3.63-2.16إذ حصلت
السي) عىل أعىل متوسط حسايب،
الفقرة (يرى املجتمع أن مهنة اإلعالم لإلعالمية تؤثر عىل استقرارها العائل أو
م
السية التي ال يتناسب معها العمل
وقيمته ( ،)3.63وبدرجة مرتفعة ،وقد يعود ذلك إىل طبيعة املرأة والتزاماتها
م
اإلعالمي الذي قد يتطلب التغطية الصحفية ليال ،أو التعرض للخطر ،وغريها من المور ،بينام حصلت الفقرة (تعد
املرأة اإلعالمية عنرصا ضعيفا إداريا أمام طاقمها) عىل أقل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)2.16وبدرجة متوسطة؛
لنه قد تكون املرأة من أعضاء الطواقم الصحفية الفاعلة ،وذات كفاءة وإبداع يف العمل أكرث من الرجل.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة زايدة ( )2019من أن املؤسسات اإلعالمية ال تراعي االحتياجات اإلعالمية للنساء،
وذلك من خالل فرض ساعات عمل ومهام ال تتناسب وظروف اإلعالميات االجتامعية ،وأن ثقافة املجتمع والنظرة
التقليدية لعمل املرأة تعترب واحدة من أهم معوقات عمل املرأة يف مجال اإلعالم ،فيام اختلفت هذه النتائج مع
دراسة العجوري ( )2017من حيث وجود رضا وظيفي بدرجة كبرية لدى الصحفيات الفلسطينيات يف فلسطني،
أسية لعمل املرأة كإعالمية ،وإذا وجدت قد تكون ضئيلة.
وأنه ال توجود معوقات م
ثانياً :ما املعوقات اإلدارية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات؟
جدول رقم ( :)3املعوقات اإلدارية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات مرتبة تنازلياً
الرتبة
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

الفقرة
عدم وضوح أسس تقييم اآلداء يف
املؤسسة اإلعالمية.
ال يوجد نظام تقييم لنواقص املؤسسة
اإلدارية.
يعد دور "املظهر الخارجي" لإلعالمية أساسيا
يف تطورها.
لطبيعة اللباس لإلعالمية دور يف عملية
التوظيف.
تشعر اإلعالمية بضغط العمل بسبب طول
ساعات الدوام.
تشجع اإلدارة اإلعالميات عىل إبداء
مقرتحاتهن دون متييز.
يعد توظيف اإلعالمية أولوية لدى
املؤسسات اإلعالمية؛ لتدين الراتب.
تعد السياسة التحريرية أمرا غري منوط بنظام
مؤسيس.
تتوفر لإلعالميات تسهيالت كام تتوفر
لإلعالميني.
تشعر اإلعالمية بعدم اإلنجاز؛ بسبب تغيري
املهام املطلوبة.
تجرب اإلعالمية عىل إجراءات مجحفة.
تعد السياسة التحريرية معوقا يف تطور
اإلعالمية إداريا.

املتوسط

االنحراف

الحسايب

املعياري

3.76

0.919

مرتفعة

3.63

1.068

متوسطة

3.50

1.160

متوسطة

3.49

1.160

متوسطة

3.48

1.174

متوسطة

3.44

0.763

متوسطة

3.33

1.176

متوسطة

3.24

0.843

متوسطة

2.94

1.272

متوسطة

2.88

1.023

متوسطة

2.79

0.992

متوسطة

2.72

0.821

متوسطة

الدرجة

27
28
29

الهداف املراد تحقيقها يف العمل غري
واضحة.
تتسم املسؤوليات املنوطة لإلعالمية بعدم
الوضوح.
تعد الطبيعة البيولوجية لإلعالمية معوقا يف
مجال عملها.
املتوسط الكل ملحور املعوقات اإلدارية

2.49

0.977

متوسطة

2.46

1.169

متوسطة

2.42

1.143

متوسطة

3.10

0.408

متوسطة

أشارت النتائج إىل أن درجة املعوقات اإلدارية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات كانت بدرجة متوسطة.
وترواحت قيم املتوسطات الحسابية بني ()3.76-2.42؛ إذ حصلت الفقرة (عدم وضوح أسس تقييم اآلداء يف
املؤسسة اإلعالمية) عىل أعىل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)3.76وبدرجة مرتفعة ،وهذا قد يؤثر بدوره عىل التقييم
العادل ،والتمييز بني املوظفني ،وخصوصا بني الذكور واإلناث ،حيث يعترب ذلك من نقاط ضعف املؤسسة
اإلعالمية ،بينام حصلت الفقرة (تعد الطبيعة البيولوجية لإلعالمية معوقا يف مجال عملها) عىل أقل متوسط
حسايب ،وقيمته ( ،)2.42وبدرجة متوسطة .وتتفق هذه النتائج مع دراسة زايدة ( )2019التي أظهرت غياب
اإلعالميات عن املناصب القيادية يف املؤسسات اإلعالمية ،وأنهن يواجه من العديد من أشكال التمييز عىل أسس
جندرية.
ثالثاً :ما املعوقات املهنية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات؟
جدول رقم ( :)4املعوقات املهنية التي تواجه اإلعالميات مرتبة تنازلياً
الرتتيب
37
38
39

الفقرة
وجود متييز عىل أساس جندري
عدم وجود تقدير لألداء واإلنجاز
معنويا أو ماديا.
يفضل اإلعالمي يف تغطية الحداث
عىل اإلعالمية .
تكليف

40

اإلعالميات

الحسايب

املعياري

3.69

0.635

مرتفعة

3.60

0.949

متوسطة

3.37

1.104

متوسطة

بتغطية

املواضيع االجتامعية والثقافية
البسيطة فقط.

املتوسط

االنحراف

الدرجة

3.34

0.628

متوسطة

41

السياسة التحريرية

للمؤسسة

اإلعالمية

3.32

1.175

متوسطة

تختلف التوجهات الفكرية لإلعالمية
42

عن توجهات املؤسسة التي تعمل

3.26

1.114

متوسطة

فيها.
تختلف أسس العمل يف املؤسسة
43

بحسب توجهات أصحاب املؤسسة

3.22

1.188

متوسطة

اإلعالمية.
44
45
46
47

يستثنى املجال امليداين من
التغطية لإلعالميات.
ال تحظى اإلعالميات مبساحة
لتغطية اهتامماتهن صحفيا.
ال

تراعي

الدورات

املطروحة

احتياجات اإلعالميات.
سياسات وإجراءات العمل الخاصة
باإلعالميات.

املتوسط الكل ملحور املعوقات املهنية

3.11

1.155

متوسطة

3.04

.944

متوسطة

2.89

0.933

متوسطة

2.80

1.075

متوسطة

3.24

0.562

متوسطة

أشارت النتائج إىل أن درجة املعوقات املهنية التي تواجه اإلعالميات الفلسطينيات كانت بدرجة متوسطة.
وترواحت قيم املتوسطات الحسابية بني ()3.69-2.80؛ إذ حصلت الفقرة (وجود متييز عىل أساس جندري) عىل
أعىل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)3.69وبدرجة مرتفعة ،ومن ثم جاء يف املركز الثاين عدم وجود تقدير لألداء
واإلنجاز (ماديا أو معنويا) ،وتتفق هذه النتائج مع دراسة زايدة ( ،)2019ودراسة العجوري ( )2017من أن اإلعالميات
يواجه من العديد من أشكال التمييز عىل أسس جندرية ،وأنهن ال يحصل من عىل تقدير الداء واإلنجاز عند القيام بأداء
مميز ،سواء أكان هذا التقدير ماديا أم معنويا.

رابعاً :ما درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن فرص الرتقية والتقدم داخل مؤسساتهن؟
جدول رقم ( :)5درجة الرضا لدى اإلعالميات الفسطينيات عن فرص الرتقية والتقدم داخل مؤسساتهن مرتبة
تنازلياً
املتوسط

االنحراف

الحسايب

املعياري

3.57

0.725

متوسطة

3.43

1.114

متوسطة

3.15

1.131

متوسطة

51

توجد حوافز تشجيعية بشكل مستمر.

2.50

1.049

متوسطة

52

أشعر بوجود عدالة يف الحصول عل ترقية.

2.19

1.147

منخفضة

املتوسط الكل ملحور الرضا عن فرص الرتقية والتقدم

2.96

0.759

متوسطة

الرتتيب
48
49
50

الفقرة
يوجد نظام وظيفي معمول به يف
مؤسستي
ت معد املهنية يف العمل أساس الرضا يف
العمل بعيدا عن النوع االجتامعي.
أرى أن فرصة الرتقية يف مؤسستي تخضع
ملعايري واضحة.

الدرجة

أشارت النتائج إىل أن يف درجة الرضا لدى اإلعالميات الردنيات عن فرص الرتقية والتقدم داخل مؤسساتهن
كانت بدرجة متوسطة .وترواحت قيم املتوسطات الحسابية بني ()3.57-2.19؛ إذ حصلت الفقرة (يوجد نظام
وظيفي معمول به يف مؤسستي) عىل أعىل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)3.57وبدرجة متوسطة ،بينام حصلت
الفقرة (أشعر بوجود عدالة يف الحصول عل ترقية) عىل أقل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)2.19وبدرجة منخفضة؛
وذلك نتيجة التمييز عىل أسس جندرية بني اإلعالميني الذكور واإلعالميات اإلناث ،أو نتيجة عدم وضوح السس
ن
التي يتم من خاللها الحصول عىل ترقية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة زايدة ( )2019من أن اإلعالميات يواجه م
عدم عدالة يف تقدير الداء والتميز والرتقية مقارنة مع زمالئهم اإلعالميني.
خامساً :ما درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن الحوافز والرواتب داخل مؤسساتهن؟
جدول رقم ( :)6درجة الرضا لدى اإلعالميات عن الحوافز والرواتب داخل مؤسساتهن مرتبة تنازلياً
املتوسط

االنحراف

الحسايب

املعياري
.898

مرتفعة

1.285

مرتفعة

الرتتيب

الفقرة

53

أعتمد عىل دخل الشهري لسد احتياجايت.

3.82

54

راتبي وسيلة لتحقيق أحالمي.

3.73

الدرجة

55
56
57
58
59
60
61
61

ال يوجد محفزات مالية يف املؤسسات
اإلعالمية.
أشعر بأن راتبي يتساوى مع زماليئ.
ت معد معايري نسب الزيادة يف املؤسسات
اإلعالمية واضحة
يحقق نظام الرواتب الذي أحصل عليه لسد
احتياجايت.
تحرتم مؤسستي جهدنا عند طرح
املكافآت.
متوسط الرواتب يف جميع املؤسسات
اإلعالمية متساو.
يتناسب الجر الذي أتلقاه مع الجهد الذي
أبذله يف عمل اإلعالمي.
ت معد العالوات جزءا من دخل أعتمد عليه.

املتوسط الكل ملحور الرضا عن الحوافز والرواتب

3.24

1.234

متوسطة

3.21

1.231

متوسطة

2.97

1.148

متوسطة

2.87

1.193

متوسطة

2.75

1.113

متوسطة

2.50

.868

متوسطة

2.43

1.094

متوسطة

2.43

1.119

متوسطة

0.456

متوسطة

2.99

أشارت النتائج إىل أن درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن الحوافز والرواتب داخل مؤسساتهن كانت
بدرجة متوسطة ،وترواحت قيم املتوسطات الحسابية بني ()3.82-2.43؛ إذ حصلت الفقرة (أعتمد عىل دخل
الشهري لسد احتياجايت) عىل أعىل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)3.82وبدرجة مرتفعة ،وهذا يدل عىل رضا
اإلعالميات عن الراتب الذي يحصلن عليه ،بينام حصلت الفقرة (ت معد العالوات جزءا من دخل أعتمد عليه) عىل أقل
متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)2.43وبدرجة متوسطة؛ وهذا يعود إىل التمييز وعدم إنصاف اإلعالميات من حيث
العالوات ،وبذلك ال ميكن للمرأة أن تعتمد عىل العالوات كجزء من دخلها .وقد اتفقت النتائج السابقة مع النتائج
التي توصلت إليها دراسة  ،)2013( Surigaoحيث جاءت درجة الرضا الوظيفي عن املهنة مرتفعة ،كام اختلفت
الدراسة نفسها مع نتيجة أخرى ،حيث تبني عدم اإلنصاف يف فرص الرتقي ،وتدين الجور والحوافز واملكافآت،
ورضورة تحسني الوضاع املادية لإلعالميات.

سادساً :ما درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن مكان العمل داخل مؤسساتهن اإلعالمية؟
جدول رقم ( :)7درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن مكان العمل داخل مؤسساتهن مرتبة تنازلياً
املتوسط

االنحراف

الحسايب

املعياري

76

توفر املؤسسة ما أحتاجه من أجهزة.

3.61

.849

متوسطة

77

ت معد ظروف العمل مناسبة.

3.57

.812

متوسطة

78

تتوفر السالمة املهنية يف مؤسستي.

3.44

.987

متوسطة

79

يتناسب تصميم املؤسسات مع

3.24

.855

متوسطة

3.17

.927

متوسطة

3.11

.868

متوسطة

3.356

.717

متوسطة

الفقرة

الرتتيب

احتياجايت كإعالمية.
80

متتاز أساليب العمل املستخدمة يف
إنجاز العمل بالسهولة.

81

يساعدين تصميم املكاتب عىل أداء
عمل بسهولة.

املتوسط الكيل ملحور الرضا عن مكان العمل

الدرجة

أشارت النتائج إىل أن يف درجة الرضا لدى اإلعالميات عن مكان العمل داخل مؤسساتهن كانت بدرجة متوسطة،
وترواحت قيم املتوسطات الحسابية بني ()3.61-3.11؛ إذ حصلت الفقرة (توفر املؤسسة ما أحتاجه من أجهزة)
عىل أعىل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)3.61وبدرجة متوسطة؛ وقد يعود السبب يف ذلك إىل عدم توفر املبلغ
الكايف للميزانية املخصصة لتوفري الجهزة اإللكرتونية ،بينام حصلت الفقرة (يساعدين تصميم املكاتب عىل أداء
عمل بسهولة) عىل أقل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)3.11وبدرجة متوسطة؛ وذلك أيضا قد يكون عائدا إىل
طبيعة تصميم مبنى املؤسسة ،أو نتيجة تدين حجم امليزانية املخصصة لتصميم املكاتب مبا يناسب املوظف
وطبيعة عمله .وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة التل ( )2013من حيث استخدام الوسائل التكنولوجية لالتصال،
وهذا يدل عىل مستوى أهمية توفر الجهزة اإللكرتونية يف املؤسسات اإلعالمية.

سابعاً :ما درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن املهام املوكلة إليهن؟
جدول رقم ( :)8درجة الرضا لدى اإلعالميات االفلسطينيات عن املهام املوكلة إليهن مرتبة تنازلياً
املتوسط

االنحراف

الحسايب

املعياري

4.34

0.792

مرتفعة

3.98

0.957

مرتفعة

3.97

0.884

مرتفعة

3.88

0.695

مرتفعة

3.83

0.751

مرتفعة

3.62

0.719

متوسطة

3.44

0.998

متوسطة

أشعر بالسعادة؛ لن عمل يقدر مهارايت.

3.33

1.046

متوسطة

املتوسط الكيل ملحور الرضا عن املهام املوكلة

3.79

0.539

الرتتيب
82
83
84
85
86
87
88
89

الفقرة
أتقن عمل؛ إلمياين بأن كل يوم يشكل تحديا
جديدا.
أشعر بقيمة العمل الذي أقوم به.
يجعلني حبي لعمل مواظبة عىل إثبات
قدرايت.
تتناسب طبيعة عمل مع طبيعتي كامرأة.
أرى أن الهداف املتعلقة بعمل يف اإلعالم
واضحة.
تتوافق قيمي مع قيم العمل اإلعالمي.
تتيح وظيفتي يف اإلعالم فرصا البتكار طرق
جديدة يف التعبري.

الدرجة

مرتفعة

أشارت النتائج إىل أن درجة الرضا لدى اإلعالميات الفلسطينيات عن املهام املوكلة إليهن وتتضمنها وظيفتهن
داخل مؤسساتهن كانت بدرجة مرتفعة ،وترواحت قيم املتوسطات الحسابية بني ()4.34-3.33؛ إذ حصلت الفقرة
(أتقن عمل؛ إلمياين بأن كل يوم يشكل تحديا جديدا) عىل أعىل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)4.34وبدرجة مرتفعة؛
فالتحدي لدى املوظف يخلق لديه درجة كبرية من القناعة والرضا عن العمل ،وبذلك يقومون بتنفيذ العامل
املوكلة إليهم ،سواء أكانت ميدانية أم مكتبية ،بينام حصلت الفقرة (أشعر بالسعادة؛ لن عمل يقدر مهارايت) عىل
أقل متوسط حسايب ،وقيمته ( ،)3.33وبدرجة متوسطة ،وقد يكون ذلك ناجام عن عدم توفر نظام الحوافز يف
املؤسسة ،وذلك يحبط املوظف ،ويجعله ينفذ املهام املوكلة إليه؛ لنها مجرد وظيفة تتطلب منه القيام بها
فحسب ،دون إبداع ،ودون كفاءة .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة فكري ( )2014والعجوري ( )2017من أن هناك
درجة رضا وظيفي عالية لدى اإلعالميات الفلسطينيات ،وقد اختلفت هذه النتيجة مع النتيجة التي توصلت إليها

دراسة العزب ( ،)2014ودراسة زايدة ( )2019من عدم وجود رضا لدى اإلعالميات عام يقم من به ،وأن الصحفيات
يرغنب يف ترك وظيفتهن.
التوصيات
 .1توفري الظروف املالمئة ملساعدة اإلعالميات عىل مامرسة عملهن دون معوقات.
 .2تطوير سياسات تسهم يف تعزيز التوازن الجندري.
 .3تعزيز دور املرأة اإلعالمية من خالل دعمها وتطويرها مهنيا.
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