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الملخص:
هدفت الدرا�سة اىل التعرف على واقع الأداء الوظيفي و�أهم العوامل التي ت�ؤثر على توظيف الإعالميات من
منظور النوع االجتماعي ،وكذلك املتغريات التنظيمية وال�شخ�صية التي ت�ؤثر على م�ستوى �أداء الإعالميات
العامالت يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني وعالقتها بالنوع االجتماعي.
واعتمدت الباحثة املنهج الو�صفي الذي يعتمد على املالحظة والتحليل وو�صف الواقع ،ويعرب عن الظاهرة
االجتماعية املراد درا�ستها تعب ًريا كم ًّيا ليعطينا و�ص ًفا رقم ًّيا يو�ضح مقدار هذه الظاهرة �أو حجمها ودرجات
ارتباطها مع الظواهر املختلفة الأخرى ،ونوع ًّيا ،حيث التعبري الكيفي ي�صف لنا الظاهرة ويو�ضح خ�صائ�صها.
وللتعرف على الأ�سباب التي حتول دون توظيف الإعالميات ،اعتمدت الباحثة املجموعات املركزة من خالل
م�شاركة  23متعطلة عن العمل �آخذة باالعتبار تنوع ال�سكن والعمر و�سنة التخرج واجلامعة التي تخرجن
منها .كما ا�ستخدمت الباحثة اال�ستبانة ك�أداة للدرا�سة ،وقامت بتطويرها واعتمادها ك�أداة جلمع البيانات
الأولية من عينة الدرا�سة التي ا�ستجابت ومقدارها � 135إعالمية عاملة يف م�ؤ�س�سات �صحافية ،وكذلك
م�صادر املعلومات الثانوية من خالل مراجعة الأدبيات والن�شرات واملقاالت والدوريات وقواعد البيانات .وقد
�أظهرت الدرا�سة النتائج الرئي�سية التالية:
االستخالصات والنتائج الرئيسية:
 -1المجموعات المركزة «المتعطالت عن العمل» واألسباب التي
تحول دون التوظيف:

 زيادة �إقبال الفتيات على االلتحاق بكليات ال�صحافة والإعالم وبت�شجيع من الأهل ،ما يعرب عن نظرة�إيجابية جتاه دور املر�أة ،وزيادة عدد اخلريجات على ح�ساب قدرة اال�ستيعاب.
 �إحباط متزايد لدى ال�صحافيات املتعطالت عن العمل على الرغم من اجلهد املبذول واملكلف �أحيا ًنامن خالل التدريب والتطوع بهدف اكت�ساب اخلربات املهنية واحل�صول على فر�صة عمل ،اال �أن واقع بع�ض
امل�ؤ�س�سات وغياب املهنية يف معايري التوظيف �شكل عائ ًقا حقيق ًّيا �أمام طموحهن.
 هناك �أ�سباب متعددة النعدام فر�ص العمل �أمام ال�صحافيات ،ومن �أبرز تلك الأ�سباب:• الوا�سطة وانعدام املعايري املهنية يف التوظيف وعدم تكاف�ؤ الفر�ص بني ال�صحافيني وال�صحافيات.
• تف�ضيل امل�ؤ�س�سات الإعالمية لل�صحافيني.
• االنتماء ال�سيا�سي عن�صر بارز يف �إتاحة الفر�صة لأبناء الف�صائل.
• االنق�سام والوالء للحكومات.
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• احلجاب واللبا�س واملظهر اخلارجي لل�صحافية عن�صر حا�سم يف عملية التوظيف على ح�ساب الدور.
• امل�ضايقات والتحر�ش.
• ا�شرتاط اخلربة ،فبع�ض امل�ؤ�س�سات ال�صحافية ترف�ض منح �شهادة خربة للمتدربات واملتطوعات.
• �ضعف برامج التدريب والتطبيقات العملية يف اجلامعات ،و�سوء التن�سيق بينها وبني امل�ؤ�س�سات الإعالمية
وغياب برامج التدريب املمنهجة.
 النقابة و�إ�شكالية ع�ضوية املتعطالت عن العمل والدور الأكرب الذي وجب �أن تلعبه. نظرة بع�ض ال�صحافيني لزميالتهم اخلريجات واملتعطالت عن العمل بعيدة عن املهنية وملتب�سة بقدراتها ودورها. �ضعف اهتمام امل�ؤ�س�سات الإعالمية بالإعالميات ،و�سيطرة الذهنية النمطية لدى �صناع القرار فيها.تلم�سا الحتياجات الإعالميات املتعطالت عن العمل.
 امل�ؤ�س�سات الن�سوية �أكرث ً -2النتائج الخاصة بالعامالت في المؤسسات اإلعالمية "عينة الدراسة"

 غالبية الإعالميات يعملن مرا�سالت ومقدمات برامج دون �أن يتقلدن مواقع �صنع القرار. التمييز يف الرواتب ل�صالح الإعالميني وتدين رواتب الإعالميات. تدين تطبيق �أنظمة و�إجراءات التوظيف يف غالبية امل�ؤ�س�سات الإعالمية. للوا�سطة دور �أ�سا�سي يف التوظيف� ،أي تغييب مبد�أ �إتاحة الفر�ص ،ما يتناق�ض ومعايري التوظيف.ً
ارتباطا بدورها املهني ،بل لتدين الراتب و�أ�سباب �أخرى.
 توظيف الإعالميات لي�س �أولويةً
ارتباطا بالدور الإجنابي الذي تقوم به.
 فر�ص املر�أة املتزوجة يف احل�صول على وظيفة �أقل املظهر اخلارجي وطبيعة اللبا�س وال�شكل له دور حا�سم يف عملية التوظيف يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية.المتغيرات التنظيمية في المؤسسات اإلعالمية وأثرها على أداء اإلعالميات

 الأهداف والأنظمة والإجراءات وال�صالحيات وامل�س�ؤوليات وا�ضحة لدى معظم الإعالميات وتتوفر لهنمتطلبات وم�ستلزمات العمل ودون متييز .مع وجود ق�صور على امل�ستوى الإداري والهياكل التنظيمية.
 تناق�ش �أفكار مع ر�ؤ�ساء العمل من خالل اجتماعات دورية اىل حد ما ،وت�شجع الإدارة االت�صاالت ال�صاعدة،ترتق العالقة اىل ال�شراكة يف �صنع القرار.
ولكن مل ِ
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 ال�سيا�سة التحريرية اخلا�صة بق�ضايا النوع االجتماعي يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية وا�ضحة بن�سبة جيدة. امل�ؤ�س�سات الإعالمية تتعاطى بقدر كبري مع تدريب الكادر املهني لديها دون متييز. ت�صرف املكاف�آت ب�شكل عادل ومو�ضوعي ومن منظار النوع االجتماعي اىل حد متو�سط.نقابة الصحافيين الفلسطينيين :األثر والدور من منظور النوع االجتماعي

 ع�ضوية وفعالية الإعالميات يف نقابة ال�صحافيني متدنية ،وكذلك االت�صال مع جلنة �ش�ؤون ال�صحافيات. ت�سعى النقابة اىل بناء قدرات الإعالميات كما الإعالميني من خالل دورات تدريبية. يجب �أن تلعب النقابة دو ًرا �أكرب يف م�ساعدة الإعالميات يف عملية التوظيف للح�صول على فر�ص عمل. نقابة ال�صحافيني تتح�س�س جتاه ق�ضايا النوع االجتماعي يف �إطار �سيا�ساتها ومن وحي نظامها الداخليالذي ي�أخذ باالعتبار النوع االجتماعي ،اال �أن حوايل ثلث املبحوثات يرين عك�س ذلك.
أبرز التوصيات التي توصلت اليها الدراسة

ً
ارتباطا بالدور.
 العمل على ا�ستيعاب عدد �أكرب من الإعالميات وبوظيفة كاملة يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية اعتماد معايري توظيف مهنية وتطوير اليات و�إج��راءات التوظيف لتتواءم ومفاهيم النوع االجتماعيوااللتزام بتطبيقها ،ما يعزز امل�ساواة يف �إتاحة الفر�ص يف �إطار تناف�سي بعيدً ا عن الوا�سطة التي ت�ستوجب
حماربتها يف �إطار قانوين يعتمد معايري الكفاءة يف عملية التوظيف وبتعزيز الرقابة الداخلية وتطوير الياتها.
 العمل على الغاء العوائق كافة �أمام توظيف الإعالميات وتلك املرتبطة باللبا�س وارتداء احلجاب. تطوير الهياكل التنظيمية وتو�ضيح امل�س�ؤوليات وال�صالحيات والأدوار على خمتلف امل�ستويات. حماربة التميز وتعزيز مبادئ امل�ساواة يف النظم واللوائح الداخلية للم�ؤ�س�سات الإعالمية. االلتزام باحلد الأدن��ى للأجور يف القطاع غري احلكومي ،واعتماد �سلم وظيفي موحد للموظفني كافةمرتبط بالهياكل التنظيمية يف �إطار حجم ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات والأدوار ودون متييز ل�صالح الإعالميني.
 اعتماد معايري واليات عادلة ملنح املكاف�آت واحلوافز ًربطا بالإجناز والنوع االجتماعي.
 اعتماد معايري �أكرث ح�سا�سية جتاه ق�ضايا النوع االجتماعي يف تقارير تقومي الأداء. تطوير ال�سيا�سة التحريرية اخلا�صة بق�ضايا النوع االجتماعي.8

 تطوير اليات ت�سهم يف متكني الإعالمية من ال�شراكة يف �صنع القرار ،و�إتاحة الفر�ص �أمامها للو�صول اىلمواقع �صنع القرار يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية (�إدارات ،رئا�سة حترير� )..ضمن معايري تناف�سية عادلة.
 امل�ساواة يف فر�ص التدريب من بوابة االحتياج والأدوار دومنا متييز. اعتماد برامج تدريبية للإعالميني كما �صناع القرار لزيادة حت�س�سهم جتاه ق�ضايا النوع االجتماعي.نقابة الصحافيين

 تطوير النظم واللوائح الداخلية للنقابة مبا يتواءم ومفاهيم النوع االجتماعي ،واعتماد برامج تدريبيةلأع�ضائها لزيادة حت�س�سهم جتاه ق�ضايا النوع.
 اعتماد خطط واليات عمل ت�سهم يف انخراط �أو�سع للإعالميات يف ع�ضوية النقابة وهيئاتها واللجاناملنبثقة و�أن�شطتها املختلفة.
 تفعيل جلنة �ش�ؤون الإعالميات يف نقابة ال�صحافيني وتطوير دورها يف ن�شر مفاهيم النوع االجتماعي يفامل�ؤ�س�سات الإعالمية.
 ت�شكيل جلنة حقوقية قانونية خا�صة مبعاجلة الق�ضايا احلقوقية للإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية. امل�ساهمة يف بناء قدرات الإعالميات وم�ساعدتهن يف احل�صول على فر�ص عمل �أف�ضل. �إيجاد الية منا�سبة ت�ضمن ا�ستيعاب ال�صحافيات املتعطالت عن العمل ،وا�ستحداث دائرة ملتابعة ق�ضاياهنوحقوقهن اىل جانب بناء قدراتهن من خالل الدورات التدريبية وبتكلفة رمزية.
 حماربة امل�ضايقات ب�شتى �أنواعها ،مبا فيها التحر�ش وحما�سبة مرتكبيها كونهم يرتكبون خمالفة تتناق�ضو�أخالقيات املهنة ،وعلى النقابة اعتماد الية متكن ال�صحافيات املتعطالت عن العمل من تقدمي ال�شكاوى،
وحما�سبة مرتكبي املخالفات وفق اللوائح الداخلية للنقابة.
 العمل على �إيجاد نظام مكاف�آت وحوافز تتبناه امل�ؤ�س�سات ملعاجلة اال�ستغالل الذي تتعر�ض له املتدرباتواملتطوعات املتعطالت عن العمل ،وعلى النقابة �أن ت�ضغط بهذا االجتاه.
 ت�شكيل ج�سم لل�صحافيات املتعطالت عن العمل منهن ،للم�ساعدة يف حل امل�شكالت التي تواجههن.توصيات خاصة بالجامعات

 زي��ادة �ساعات التطبيقات العملية ملعاجلة بع�ض جوانب ال�ضعف ،واعتماد م�ؤ�س�سات �إعالمية �ضمن9

بروتوكول ي�ضمن �إك�ساب املتدربات مهارات وخ�برات ،واعتماد اليات متابعة وتقييم للمتدربات ت�سهم
بالك�شف عن مواطن ال�ضعف ومعاجلتها بالتن�سيق بني اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الإعالمية.
 �إدخال برنامج /كور�س متخ�ص�ص يف اجلامعات لطالبات الإعالم حول التوظيف يف �سوق العمل ،بهدف�إك�سابهن املهارات التي متكنهن من التقدم اىل الوظائف واحل�صول على فر�ص عمل تتنا�سب وطموحهن.
 �إيجاد �صيغة تن�سيقية بني كليات ال�صحافة والإعالم وامل�ؤ�س�سات الإعالمية ونقابة ال�صحافيني ،ت�ضمنت�صميم وتنفيذ برنامج تدريبية ووفق االحتياجات الفعلية لل�صحافيات بعد التخرج من اجلامعات.
 على اجلامعات ونقابة ال�صحافيني العمل على تو�سيع دائرة العالقة مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،لأنهافر�صا �إ�ضافية للعمل.
تتجه اىل تو�سيع هياكلها لتت�سع اىل �أق�سام للعالقات العامة والإعالم ،ما ي�شكل ً
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الفصل األول :خلفية ومشكلة الدراسة
 .1خلفية ومشكلة الدراسة

 1.1مقدمة

تطور قطاع الإعالم يف فل�سطني يف العقدين املا�ضيني مع تويل ال�سلطة الفل�سطينية مهامها ،وانعك�س �إيجا ًبا
على تنوع وتو�سيع خارطة وجغرافيا الإعالم ،مع الأهمية اال�ستثنائية لدور امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،وتعاظم
دورها يف تلبية احتياجات املواطن يف ظل تكنولوجيا االت�صال واملعلومات ،دون �إغفال حلجم امل�شكالت
واملعيقات التي تواجه قطاع الإعالم بداية من القوانني الناظمة ،وانتهاء بال�سيا�سات الإعالمية.
تكمن �أهمية امل�ؤ�س�سات الإعالمية لتعاطيها املبا�شر مع املواطن ،حيث ي�ساهم الإعالم وو�سائله املختلفة يف
تعزيز الوعي ال�سيا�سي واالجتماعي ،وت�شكيل القيم وامل�شاركة ال�سيا�سية ،وتوعية النا�س مبا يدور حولهم من
�أحداث ومواقف على امل�ستوى الداخلي املتعلق بالق�ضية الفل�سطينية �أو على امل�ستوى اخلارجي ،وي�ساعد يف
�إحداث تغيري جذري يف حياة املجتمع ،خا�صة عندما ينظم وي�سري وفقا ل�سيا�سة �إعالمية تخدم املجتمع)1( .
�إال �أن هناك ق�صو ًرا يف دور الإعالم جتاه العديد من الق�ضايا� ،أبرزها تلك املتعلقة ب�صورة املر�أة يف الإعالم،
حيث ما زالت ثنائية املر�أة والإعالم حمل جدل ونقا�ش ،رغم اجلهود الدولية والإقليمية والعربية ما زالت تراوح
مكانها دون تعزيز حقيقي تراكمي للجهود والتدخالت كافة ،الرامية لتح�سني �صورتها ،ويف فل�سطني ف�إن �صورة
املر�أة يف و�سائل الإعالم ال تعرب عما و�صلت �إليه املر�أة الفل�سطينية يف م�سرية تقدمها ،وال تعك�س التنوع الثقايف
واالجتماعي والفكري والتنموي الذي و�صلته اليوم .فقد �أر�ست املوروثات االجتماعية والثقافية ال�سائدة �صورة
منطية عن املر�أة الفل�سطينية ك�أ�سطورة ،وكر�ست دورها الإجنابي دون الإنتاجي واملجتمعي وال�سيا�سي)2( .
لذلك يتوجب على امل�شتغلني بالإعالم بذل جهود م�ضاعفة لتطوير ر�سالة الإع�لام ،وبناء قدرات العاملني
على خمتلف م�سمياتهم وم�ستوياتهم .فاملوارد الب�شرية الرافعة الأ�سا�سية للأعمال على اختالفها ،ينعك�س على
خا�صا ،بد ًءا من الت�أهيل والتمكني وبتوفري
جودة اخلدمات املقدمة ،من هنا ال بد من �إيالء العاملني اهتما ًما ًّ
املناخ امل�ؤ�س�سي املنا�سب الذي معه يتمكن الإعالمي من القيام بدوره ومهماته ،و�صو ًال �إىل الر�ضا الوظيفي ،ما
يعني العمل على توفري كل العوامل التي ت�ساعد على حت�سني الأداء .والأخذ باالعتبار معايري النوع االجتماعي
يف مراحل التطوير امل�ؤ�س�سي ،والذي عرفه �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان على �أنه "امل�ساواة للنوع االجتماعي
تعني جمتم ًعا يتحلى فيه الرجال والن�ساء بنف�س الفر�ص واملخرجات ،واحلقوق والواجبات يف مناحي احلياة
كافة .وتتحقق امل�ساواة بينهما عندما يكون كل منهما قاد ًرا على �أن يتقا�سم ب�شكل مت�ساوي القوة والت�أثري،
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فر�صا مت�ساوية لال�ستقالل املايل من خالل العمل �أو ت�أ�سي�س من�ش�أة �أعمال ،ويتمتع بفر�ص مت�ساوية يف
وميلك ً
احل�صول على التعليم وتطوير طموحاته الذاتية ،فيما تعرف منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية امل�ساواة على
�أنها "التمتع املت�ساوي للرجال والن�ساء يف الفر�ص واملوارد ،واملنافع وال�سلع املثمنة اجتماع ًّيا .وامل�ساواة ال تعني
�أن ي�صبح الرجال كالن�ساء �أو العك�س ،لكن �أن تكون فر�صهم يف احلياة واحدة)3( .
 2.1خلفية الدراسة

كان لت�أ�سي�س ال�سلطة الفل�سطينية دور يف تطور واقع املر�أة الفل�سطينية التي ت�شكل  %49.3من تعداد ال�سكان
 ،)4(2010وذلك من خالل الت�شريعات والقوانني وتبني مواثيق دولية �أبرزها اتفاقية "�سيداو".
وعلى الرغم من ذلك ،كثري من املعيقات ما زالت حتول دون م�شاركة املر�أة يف عملية التنمية ،مبا يف ذلك
�آليات تطبيق القوانني والنظرة املجتمعية لأدوارها .ما يعيق تقدمها وم�شاركتها بفاعلية يف �سوق العمل� ،إذ �إن
ن�سبة م�شاركتها  %14مقابل  %66.4للرجل يف الربع الثالث  )5(."2010تدين هذه الن�سبة له عالقة مبختلف
جماالت العمل ،مبا فيها يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية التي ت�شكل ركيزة من ركائز تنمية املجتمع.
مع ت�صاعد املعيقات واالنتهاكات جراء �سيا�سات االحتالل ،وكذلك تزايد االعتداءات على حرية ال�صحافة
لأ�سباب متعددة منها ا�ستمرار االنق�سام ،ومع تنامي االهتمام املجتمعي واحلكومي مبا تقدمه و�سائل
الإعالم ،وزيادة حجم اال�ستثمار يف قطاع الإعالم ويف �إطار تناف�سي ،وظهور تقنيات تكنولوجية متطورة
و�أ�ساليب �إدارية جديدة ،و�آليات عمل وم�ضامني حتكم امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،كل ذلك و�ضع هذا القطاع �أمام
حتديات جديدة .بات معها ،االعتماد جوهر ًّيا على الكادر العامل يف امل�ؤ�س�سة الإعالمية ،ما ي�ستوجب ت�أهيله
وتدريبه وتوفري املناخ املنا�سب واال�ستحقاقات وامل�ستلزمات التي متكنه من �أداء مهماته على �أح�سن وجه ،ما
يعك�س ذاته �إيجا ًبا على �سمعة امل�ؤ�س�سة الإعالمية و�إنتاجها وخدماتها ،ويحقق �أكرب عائد ور�ضا للم�ستهدفني.
 3.1مشكلة الدراسة

ت�شكل الإعالميات وفق تقديرات غري ر�سمية  %17من �إجمايل عدد الإعالميني العاملني يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية يف فل�سطني ،بالرغم من �أن ما ن�سبته  %55من طلبة كليات ال�صحافة والإعالم من الإناث ،ما
يعني �ضعف ت�أثريهن يف �صنع اخلطاب الإعالمي مع �إبعادهن عن املواقع العليا يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية)6( .
وبالتايل ،ف�إن الإعالمية تعاين على م�ستوى التوظيف وا�ستيعابها يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،وكذلك قلة
ح�ضورها يف مواقع �صنع القرار .فهي احللقة الأ�ضعف "فت�سريح العاملني يف ظل الأزمات املالية يبد�أ �أو ًال
بالن�ساء ،باعتبار �أنهن يقمن ب�أعمال هام�شية وبعقود م�ؤقتة ،فتزداد البطالة وتنخف�ض فر�ص العمل اجلديدة
وتكون الأولوية للرجال مللء الفر�ص اجلديدة )7( .ك�أمنا هناك ربط الدور بالأداء.
وعليه ميكن �صياغة م�شكلة الدرا�سة بال�س�ؤال التايل :ما هي �أهم العوامل التي ت�ؤثر على توظيف الإعالميات
يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية؟ وما هي املتغريات التنظيمية والعوامل الأخ��رى التي ت�ؤثر على م�ستوى الأداء
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الوظيفي للإعالميات العامالت يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني؟ وبالتايل ما هي التو�صيات املقرتحة
لتح�سني الأداء من وجهة نظر الإعالميات الفل�سطينيات؟
 4.1أهمية الدراسة

تنبع �أهمية هذه الدرا�سة من الت�أثري احليوي للمتغريات التنظيمية يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،كما العوامل
ال�شخ�صية و�أية عوامل �أخرى يف االرتقاء مب�ستوى الأداء الوظيفي للعاملني ،ال �سيما الإعالميات ومن منظور
النوع االجتماعي .وما يزيد هذه الدرا�سة �أهمية� ،أنها تلفت انتباه �أ�صحاب القرار يف امل�ؤ�س�سة الإعالمية لأهم
املتغريات التنظيمية التي ت�ساهم بتح�سني م�ستوى الأداء ،وتزودهم باملقرتحات الالزمة لر�سم ال�سيا�سات
واتخاذ الإجراءات التي حتقيق التميز يف �أدائهم.
 5.1أهداف الدراسة

�أ -التعرف على �أهم العوامل امل�ؤثرة على توظيف الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني من منظور
النوع االجتماعي.
ب -التعرف على �أهم املتغريات التنظيمية والعوامل ال�شخ�صية و�أية عوامل �أخرى التي ت�ؤثر على م�ستوى �أداء
الإعالميات العامالت يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني وعالقتها بالنوع االجتماعي
ت -التعرف على واقع الأداء الوظيفي للإعالميات العامالت يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني.
ث -التعرف على الفروق ذات البعد اجلندري ودورها يف �أداء الإعالميات العامالت يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية
يف فل�سطني� ،إ�ضافة �إىل املتغريات الدميغرافية (النوع ،العمر ،الوظيفة ،التعليم ،اخلربة).
 .6.1فرضيات الدراسة

 توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني م�ستوى �أداء الإعالميات والعوامل ال�شخ�صية واملتغريات التنظيميةو�أية عوامل �أخرى (قانونية� ،سيا�سية ،جمتمعية ،ثقافية)...
 هناك تدخل للعوامل الثقافية الذكورية التي ت�ساهم يف تهمي�ش دور ال�صحافيات و�إبعادهن عن مواقعالقرار.
 .7.1مصطلحات الدراسة

الإع�لام :تقدمي الأفكار والآراء والتوجهات �إىل جانب املعلومات والبيانات ،بحيث تكون النتيجة املتوقعة
واملخطط لها م�سب ًقا تعلم م�ستقبلي الر�سالة الإعالمية احلقائق كافة ومن جوانبها كافة ،بحيث يكون يف
ا�ستطاعتهم تكوين �أراء �أو �أفكار يفرت�ض �أنها �صائبة ،حيث يتحركون ويت�صرفون على �أ�سا�سها من �أجل
حتقيق التقدم والنمو اخلري لأنف�سهم واملجتمع الذي يعي�شون فيه)8( .
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المؤسسات اإلعالمية :هي كيان اجتماعي من�سق �إدار ًّيا بحدود وا�ضحة ن�سب ًّيا وميار�س وظائف على
�أ�س�س م�ستمرة من �أجل حتقيق �أهداف م�شرتكة)9( .
السياسات اإلعالمية :جمموع املبادئ واملعايري التي حتكم ن�شاط الدولة جتاه عمليات تنظيم و�إدارة
ورقابة وتقييم ومواءمة نظم و�أ�شكال االت�صال املختلفة ،على الأخ�ص منها و�سائل االت�صال اجلماهريي
والأجهزة الرئي�سية للمعلومات،من �أجل حتقيق �أف�ضل النتائج االجتماعية املمكنةيف �إطار النموذج ال�سيا�سي
واالجتماعي واالقت�صادي الذي ت�أخذبه الدولة)10( .
اإلعالم اإللكتروني :هو الإعالم الذي يتم عرب الطرق الإلكرتونية وعلى ر�أ�سها الإنرتنت ،يحظى هذا
النوع من الإعالم بح�صة متنامية يف �سوق الإعالم ،وذلك نتيجة ل�سهولة الو�صول �إليه و�سرعة �إنتاجه وتطويره
وحتديثه كما يتمتع مب�ساحة �أكرب من احلرية الفكرية .تعد الت�سجيالت ال�صوتية واملرئية والو�سائط املتعددة
الأقرا�ص املدجمة والإنرتنت �أهم �أ�شكال الإعالم الإلكرتوين احلديث)11( .
النوع االجتماعي" :الهوية والكيان الإن�ساين الذي يتم ت�شكيله اجتماع ًّيا ،ويت�أثر مبا يتم حتديده
بالإدراك احل�سي االجتماعي للآثار والأدوار الذكورية �أو الأنثوية)12( .
التمييز :يعني م�صطلح التمييز �ضد امل��ر�أة �أي تفرقة �أو ا�ستبعاد على �أ�سا�س اجلن�س ،ويكون من �آثاره
ا�ستحالة حتقق امل�ساواة بني الطرفني يف احلقوق الإن�سانية كافة ،واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية واملدين �أو يف �أي ميدان �آخر �أو �إبطال االعرتاف للمر�أة بهذه احلقوق �أو
متتعها بها وممار�ستها لها بغ�ض النظر عن حالتها الزوجية)13( .
اتفاقية سيداو :هي اتفاقية رفع �أ�شكال الظلم والتمييز عن املر�أة ،مت التوقيع وامل�صادقة عليها من قبل
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عام 2009م)14( .
منظمة األعمال :وحدة اجتماعية من�سقة ومنتظمة ومهيكلة ،تعمل ب�شكل متوا�صل ومتفاعل لتحقيق
�أهداف حمددة من خالل ممار�سة وظائف متعددة)15( .
المناخ التنظيمي :جمموعة من العنا�صر واخل�صائ�ص املميزة للمنظمة والتي يدركها العاملون من خالل
تفاعلهم مع املتغريات التنظيمية يف بيئة العمل ومع الأفراد الآخرين ،وتتمتع هذه اخل�صائ�ص بقدرتها على
الت�أثري على دوافع العاملني و�سلوكياتهم)16( .
الهيكل التنظيمي :يعرف ب�أنه الآلية الر�سمية التي يتم من خاللها �إدارة املنظمة عرب حتديد خطوط
ال�سلطة واالت�صال بني الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني)17( .
اإلجراء :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﺨﻟﻁﻭﺍﺕ ﻭﺍﻤﻟﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ �أﺠل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺔ �ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺭ�ﺽ
ﻤﺤﺩﺩ)18( .
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النظام :جمموعة من املبادئ والت�شريعات والقوانني والإجراءات والأعراف التي تقوم عليها حياة الفرد،
واملجتمع ،واملنظمة ،والدولة .وعرف � ً
أي�ضا ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻤﻥ �أن�شطة و�إجراءات ﻤﺘ�ﺼﻠﺔ ﺒﻌ�ﻀﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻌ�ﺽ ﺍ�ﻵﺨﺭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴ�ﺅﺩﻱ ﺘﻨﻔﻴـﺫﻫﺎ �ﺇﻰﻟ ﺘﺤﻘﻴﻕ �ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ الرئي�سية)19( .
االتصال :ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ نقل وﺗﻠﻘي ا�ﻷﻓﻜﺎر وا�ﻵ راء وﺗﺒﺎدل املهارات واملعلومات للت�أثري على الآخرين.
()20
التغذية الراجعة "العكسية" :تزود املتعلم مبعلومات عن �أدائه وت�ؤدي �إىل �إعادة توجيهه ،ما ي�ؤدي
�إىل تقومي ال�سلوك واحلكم عليه)21( .
أنماط القيادة :هي �أنظمة خمتلفة �أو م�ستويات تفكري ومنطق وتنمية ينظر النا�س ،خا�صة القادة ،من
خاللها �إىل العامل .ف�إن الأف��راد �إما �أن تبقى يف منط واحد يف حياتهم كلها� ،أو تنتقل من منط �إىل �آخر
بالت�سل�سل ،بينما تن�ضج وتتطور .وهناك �أدلة على �أن الأ�شخا�ص املختلفني يبد�أون ب�شكل طبيعي ب�أمناط
خمتلفة ،اعتمادًا على درجة ن�ضجهم)22( .
الحوافز :درجة ال�شعور الإيجابي �أو ال�سلبي لأع�ضاء املنظمة حيال �أعمالهم ومهامهم يف املنظمة" .ويف
كونها تعك�س البعد العاطفي عند املوظفني �إزاء و�ضعية العمل وطبيعة �أجوائه يف املنظمة" .واملكاف�أة التي
متنح للموظف مقابل الأداء املتميز هي حافز)23( .
التدريب :هو ذلك الن�شاط الإن�ساين املخطط له ،ويهدف �إىل �إح��داث تغيريات يف املتدربني من ناحية
املعلومات واملهارات واخلربات واالجتاهات ومعدالت الأداء وطرق العمل وال�سلوك)24( .
األداء :الو�سيلة ﺍ�ﻷ �ﺳﺎ�ﺳﻴﺔ �ﻷﻳﺔ م�ؤ�ﺳ�ﺴﺔ ﺗﺮغب يف بلوغ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻕ والتميز وحتقيق �أهدافها الإ�سرتاتيجية.
()25
األداء الوظيفي :ن�شاط ﻴﻤﻜﹼﻥ ﺍﻤﻟﻭﻅﻑ ﻤـﻥ �ﺇﻨﺠـﺎﺯ ﺍﻤﻟﻬـﺎﻡ �ﺃﻭ ﺍ�ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻤﻟﺤﺩﺩﺓ ﻟﻪ ﺒﻨﺠﺎﺡ ،ﻭﺒﺎﻻ�ستخدام
ﺍﻤﻟﻌﻘﻭل للموارد)26( .
تقويم األداء الوظيفي :هو عملية قيا�س �سلوكيات املوظفني يف حميط العمل وخ�صائ�صهم ذات ال�صلة
بوظائفهم ،ونتائج �أعمالهم ،ب�شكل منتظم ودوري ،وذلك عن طريق �شخ�ص �أو جمموعة من الأ�شخا�ص
يكونون على دراية منا�سبة ب�أدائهم)27( .

16

ا

بي
ين
ﻲ
ألد
ﻃﻨ
ط
لس يني
ية
ﻟﻮ
وا
الم
قا
ف
ط
ي
ي
ي
ﻴﺎ
إلع
س
ظر
طين
اة ف فل
اﻟﺴ ت ا
ال
ﺎو
و
س
سا
ﺴ
الم
لن
ﻲ
فل
ﻟﻤ
ي
س
ﻧ
را
وا
م ال ﻘﺎﻧﻮ مؤ
اإلع يف
طا
ة
ظ
ال
ل
ي
ﻟ
يين
ين
ﻠﻤﺮأ
را
را
ي
لو
إلع
ف
مل
اإل
و
ﺎ
اع
ﻃ
ءا
اف
ود
ةﻟ
ت
ا
عا
تم
ﻹ
ح
دا
ي
ينيا
نساني
ال
ا
ص
قع
الج
أل
داء
اع
ال
نا
ط
• وا
ىأ
بة
جتم لنوع ا اﻹ
لس سي
• نقا
ال
لف
عل
ﻮق
ح
ا
ا
ا
•
وت
سة
ت
وع
ﻘ
ت
سا
ية
اﻟﺤ ميا
الن
س
يم
س
ة
أ
ال
مؤ
• م ضعي إلع
تنظ ي
ال
ا
ال
م
ي
• و قع
ت
ف
نظي ي
ا
ا
ر
ية
ت
يم
• و غي
ال
يم
ظ
ت
خ
لم
ظ
منا
تن
لتن
ء
ا
ال
اء ال ألدا ت ا
• ألد
ما
يرا
تغ
• ا قوي
لم
ت
ير ا
• تأث
•

ت

قة
ل
ل ا ساب
ص
ال
الف ت
سا
درا
وال

ثان

ي:

الفصل الثاني:
اإلطار النظري واألدبيات والدراسات السابقة
 .1اإلعالم الفلسطيني
مقدمة

�إذا كان الإعالم جمموعة من الو�سائل الهادفة �إىل حتقيق االت�صال ونقل املعلومات واملعارف واحلقائق �إىل
النا�س ،التي ت�ساعدهم على �إدراك ما يجري حولهم ،وتكوين �آراء ور�أي عام يف كل ما يهمهم من �أمور �إزاء
الق�ضايا املطروحة� .إذا ال بد من �أن ي�ؤثر يف اجتاهات النا�س على طريق التغيري يف جماالت خمتلفة ،ومنها
تلك املتعلقة بق�ضايا املر�أة ونظرة املجتمع �إليها .ال �سيما و�أن الإعالم ي�ساهم يف حتويل الن�شاط الإن�ساين �إىل
مناذج اجتماعية تر�سخ �سلوكيات وقيم ومفاهيم معينة حول املر�أة ،من خالل خلق معايري للأدوار املجتمعية
املختلفة تت�سم بالنجاح �أو الف�شل ،بالإجناز �أو العقاب ،بالت�أكيد �أو اال�ستنكار)28( .
 1.1اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻟﺴﻴﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ

تن�ص املادة  19من الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ل�سنة ( 1948لكل �شخ�ص احلق يف حرية الر�أي والتعبري،
وي�شمل هذا احلق حرية اعتناق الآراء دون تدخل وا�ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها و�إذاعتها ب�أية و�سيلة كانت
دون تقيد باحلدود اجلغرافية .وتن�ص املادة  19من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية ل�سنة
� ،1966أن لكل �إن�سان احلق يف اعتناق �آرائ��ه دون م�ضايقة ،واحلق يف حرية التعبري الذي ي�شمل خمتلف
�ضروب املعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها �إىل الآخرين ،دومنا اعتبار للحدود �سواء على �شكل مكتوب �أو
مطبوع �أو يف قالب فني �أو ب�أي و�سيلة �أخرى يختارها.
وفى التطبيق العملي يالحظ �أن القيود املفرو�ضة على حرية التعبري هي قيود غام�ضة وف�ضفا�ضة ال ميكن تربيرها
بالتوافق مع ال�شرعية الدولية حلقوق الإن�سان ،خا�صة امل��ادة  19من العهد ال��دويل اخلا�ص باحلقوق املدنية
وال�سيا�سية ،وذلك لعدم حتقيقها املتطلبات ال�سابقة لأنها تذهب �أبعد مما هو �ضروري لتحقيق امل�صلحة امل�شروعة
التي تن�شدها الدولة� ،إ�ضافة �إىل �أن املادة  5من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية متنع ا�ستخدام
القيود على احلقوق الواردة فى هذا العهد كو�سيلة ميكن ت�أويلها مل�صادرة احلق املحمي مبوجب �أحكامه)29( .
�شمل القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني عدة بنود ت�ضمن حرية الر�أي والتعيري �أبرزها املادة (" :)4حقوق الإن�سان
�شخ�صا
وحرياته الأ�سا�سية واجبة االحرتام ،ومن �ضمن هذه احلقوق حقه بالتعبري و�إبداء الر�أي �سواء �أكان
ً
عاد ًّيا �أو �صحاف ًّيا �أو �إعالم ًّيا� .إ�ضافة للمادة (" :)18ال م�سا�س بحرية الر�أي ولكل �إن�سان احلق يف التعبري
عن ر�أيه ون�شره بالقول �أو الكتابة �أو غري ذلك من و�سائل التعبري �أو الفن مع مراعاة �أحكام القانون)30( .
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وعليه ،ال بد من �إج��راء مراجعة �شاملة للقيود ال��واردة يف النظام القانوين الفل�سطيني ،ومعاجلة اخللل
يف التطبيقات الواقعية ،وهل ميكن االدعاء ب�أن ال�سلطة الفل�سطينية تلتزم باملعايري الدولية حلماية حقوق
الإن�سان ،خا�صة احلق يف التعبري وما يتطلبه من حماية وما ي�شتمله من متطلبات)31( .
ما ي�ستوجب ردم الفجوة بني ن�صو�ص القانون الأ�سا�سي والقوانني ذات العالقة بالإعالم من جهة ،وبني
املمار�سة الفعلية ،من خالل مراجعة وتعديل الأنظمة والإجراءات املتبعة ،و�صياغة و�إقرار قانون عام للإعالم
يكون بديلاً عن قانون املطبوعات والن�شر ال�ساري ،وعن م�شروع قانون املرئي وامل�سموع وقرار جمل�س الوزراء
رقم  182ل�سنة  .2004وكذلك �إقرار قانون املجل�س الأعلى للإعالم و�ضمان ا�ستقالليته وم�شاركة املجتمع
املدين و�إعالميني م�ستقلني )32( .ي�أخذ باالعتبار مقاربات النوع االجتماعي.
 2.1واقع ودور المؤسسات اإلعالمية الفلسطينية

متنوعا من و�سائل �إع�لام خمتلفة الأ�شكال وامللكية ،لعل �أو�سعها الإعالم
مزيجا ً
ي�ضم الإع�لام الفل�سطيني ً
احلكومي الذي يتكون من الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ،ووكالة الأنباء الفل�سطينية (وفا) ،وجريدة "احلياة
اجلديدة ،وعدد من املجالت الدورية املتخ�ص�صة� .إىل ذلك ف�إن جملة الت�شريعات والأنظمة ال�سارية ال تعيق
التنوع والتعددية يف و�سائل الإعالم مبا يف ذلك االهتمام بحاجات ومتطلبات خمتلف الفئات االجتماعية)33( .
رغم ذلك ،هناك حتديات وعلى م�ستويات خمتلفة ،منها االحتالل �أو ما يدعمه من م�شاريع ثقافية وتنموية
وخدماتية و�إعالمية ،وهي م�شاريع ت�صوّب بدقة ال�ستهداف الذات العربية والفل�سطينية من دون مواربة �أو �أقنعة.
ففل�سطني مثلها مثل البلدان النامية م�سته ِلك ملا تبثّه وكاالت الأنباء الدولية الكربى ،ومراكز �إنتاج الربامج
التلفزيونية يف الدول املتقدمة ،ومل يعد لدينا – ب�شكل عام – �أي دور يف الرقابة والإ�شراف على تلك املواد املرئية
وغري املرئية التي تتدفق �إلينا من خالل و�سائل االت�صال املختلفة من غري عقبات �أو ا�ستئذان)34( .
�أما التحدي الأكرب فهو االنق�سام الفل�سطيني وانعكا�سه على الإعالم ،حيث يعرب ال�صحايف كمال الرواغ
عن ا�ستيائه من الإعالم احلزبي الذي �أدى �إىل تكري�س حالة االنق�سام ،حيث �أ�صبح الإعالم هد ًفا رئي�س ًّيا
للأطراف املتنازعة خلدمة م�صالح كل طرف .ويف �سياق ور�شة العمل ت�ساءل هاين الآغا رئي�س حترير وكالة
النهار عن دور الإعالم يف و�ضع حد لالنق�سام الداخلي ،مو�ضحا �أن الإعالم احلزبي �ساهم يف تعبئة ال�شارع
الفل�سطيني �سل ًبا يف ظل عدم وجود �ضوابط للعمل ال�صحايف ور�ؤية وا�ضحة للم�ؤ�س�سات الإعالمية.
وحول تدخل اجلهات الر�سمية يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية وت�أثريها على حمتوى املواد التي تبث (ا�ستقاللية
التحرير) ،فريى عديد الإعالميني �أن ال تدخل ر�سمي من قبل اجلهات احلكومية والر�سمية الفل�سطينية
يف عمل امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،يف حني ر�أى بع�ض مدراء و�سائل الإعالم الر�سمية ب�أن االلتزام بامل�صداقية
والعمل بطريقة مهنية يجنب �أي تدخل يف العمل ال�صحايف .لكن عابدين يقول :فيما يتعلق بوزارة الإعالم فما
هي �إال و�سيلة �ضغط احلكومة والقوانني اجلاهلة على ال�صحافيني لتقييدهم �أكرث ف�أكرث ،بدل ال�سماح لهم
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وت�شجيعهم على حرية الر�أي والتعبري .كما �أنها تكر�س هيمنة ال�سلطة التنفيذية على و�سائل الإعالم)35( .
�أما التدخل اخلارجي يف امل�ؤ�س�سة ال�صحافية فريتبط بطبيعة و�شخ�صية ال�صحافيني �أنف�سهم ،حيث يرى الإعالمي
ونوعا ال ينتظر ،ويف
نوعا ينتظر (التوجيه) والتلفون من امل�س�ؤولً ،
ح�سن الكا�شف "�أن هناك نوعني من الإعالمينيً :
احلالة الر�سمية الفل�سطينية ال ي�صدر هذا التدخل (التوجيه) من وزارة الإعالم �أو وزير الإعالم ،لأن ال عالقة
للوزارة بامل�ؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية كالتلفزيون والراديو ووكالة وفا ،ولكن التدخل (التوجيه) ي�أتي من خارج
امل�ؤ�س�سة .وي�ضيف الكا�شف "مل �أتعر�ض لأية م�ضايقات من جهات لي�س لها عالقة بال�سلطة ،كما �أنني ال �أ�صلح
للقيا�س على بقية الإعالميني بحكم التجربة الطويلة واملعرفة ال�شخ�صية بعدد كبري من امل�س�ؤولني ل�سنوات طويلة،
و�أدرك �أن ال�شباب الإعالميني يف موقع �آخر ،كما �أن مقاومتي لل�ضغوط حت ًما �ستكون �أعلى و�أ�صلب")36( .
وال تقت�صر التحديات على وجود االحتالل واالنق�سام وقمع احلريات ال�صحافية والتدخالت يف ر�سم �سيا�سة
امل�ؤ�س�سات الإعالمية بالإ�ضافة �إىل جملة املالحظات على القوانني ،وغياب الأج�سام املرجعية والرقابية،
بل قد يكون تعاطي الإعالم مع ق�ضايا املر�أة وعدم ا�ستيعاب القدر الكايف من الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية من التحديات التي ال بد من �أخذها باالعتبار ،حيث تتحمل تلك امل�ؤ�س�سات م�س�ؤولية يف تكري�س
النظرة الدونية للمر�أة ،من خالل طغيان اجلانب التجاري للعمل الإعالمي الذي بات يتعامل مع املر�أة
كرمز للإغراء والإثارة ،خا�صة يف ع�صر العوملة ( )37الذي باتت فيه و�سائل الإعالم العاملية ت�شكل ر�أ�س
حربة للغزو الثقايف واالقت�صادي الهادف لتحطيم القيم الأ�صيلة ،وفتح �أ�سواق جتارية جديدة على ح�ساب
قيم وتقاليد املجتمع ،لهذا تتحمل امل�ؤ�س�سات الإعالمية م�س�ؤولية كبرية يف تغيري ال�صورة النمطية للمر�أة،
وميكنها �أن تقوم بدورها يف عدة اجتاهات منها زيادة ن�سبة العامالت.
تتجلى جمابهة التحديات التي تواجه قطاع الإعالم الفل�سطيني ابتداء من خالل تكوين و�سائل الإعالم
الدميقراطية التي تهدف �إىل م�ساندة ق�ضايا حقوق الإن�سان وحقوق املر�أة ،و�أي�ضا تقوم بر�صد االنتهاكات
التي يتعر�ض لها ال�صحافيون وال�صحافيات التي من �ضمنها حقوق الن�شر والتعبري )38(.و�سنّ قانون �صحافة
جديد ي�ضمن الأ�س�س الدميقراطية يف الإعالم ،وحرية التعبري وحقوق الإن�سان وحقوق ال�صحايف يف العمل
املهني احلر ،والتوعية ب�أهمية دور ال�صحافة احلرّة ك�سلطة رابعة يف بناء جمتمع دميقراطي �سليم ،وم�ساندة
ال�صحافة يف كفاحها من �أجل حرية التعبري)39( .
 3.1نقابة الصحافيين الفلسطينيين :الدور والتحديات

�إن نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني متثل الإطار النقابي اجلامع وال�شامل لكل ال�صحافيني الفل�سطينيني
داخل فل�سطني وخارجها ،وهي ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة ،مركزها الرئي�سي مدينة القد�س ولها فروع
�أخرى يف املحافظات الفل�سطينية)40( .
يعترب الدفاع عن حقوق ال�صحافيني وتوفري الظروف املهنية والت�شغيلية املنا�سبة التي حتفظ لل�صحافيني
20

كرامتهم ومكانتهم �أمام اجلهات كافة ،وتقدمي اخلدمات الالزمة لالرتقاء باجل�سم ال�صحايف ،وتطوير
�أدائه من �أولويات عمل النقابة .كما جاء يف الباب الثالث من املادة  9من النظام الداخلي للنقابة (،)2011
"الع�ضو كل من اتخذ من ال�صحافة مهنة ومورد رزق �أ�سا�س ًّيا ،ويعمل يف م�ؤ�س�سة �إعالمية (�صحف ،جمالت،
حمطات �إذاعة وتلفزيون ،وكاالت �أنباء) تعنى باحل�صول على املعلومات وحتريرها وبثها �أو ن�شرها ،وي�شمل
هذا التعريف :املرا�سلني ،وامل�صورين ال�صحافيني ،ور�سامي الكاريكاتري ،واملدققني اللغويني ،ومذيعي
ومقدمي ومعدي وخمرجي الأعمال والربامج التلفزيونية والإذاعية"� .إن تعريف الع�ضوية و�شروطها حتول
دون انت�ساب العديد من ال�صحافيني خريجي معاهد وكليات الإع�لام ،كونهم متعطلني عن العمل �أو ال
يعملون يف حقل الإعالم ،بينما ال حتظر ممار�سة ال�صحافة على غري الأع�ضاء� ،أي ال يعترب االنت�ساب لنقابة
ال�صحافيني الفل�سطينيني ً
�شرطا من �شروط مزاولة املهنة ،فهو انت�ساب طوعي( ،)41بينما تعترب نقابة
ال�صحافيني يف قطاع غزة الع�ضوية فيها ً
�شرطا ملمار�سة ال�صحافة ،لكن هناك تغا�ض ًّيا عن هذا ال�شرط.
 1.3.1نقابة الصحافيين واالنقسام:

حت�سن �أداء النقابة يف ال�سنتني الأخريتني بعد طول انقطاع عن اجل�سم ال�صحايف� ،إال �أن االنق�سام ال�سيا�سي
�ألقى بظالله على النقابة ،ففي حني ح�صلت نقابة ال�صحافيني على اعرتاف عربي ودويل ومتكنت من جتديد
�شرعيتها عرب االنتخاب .ال توجد يف فل�سطني وعلى خلفية االنق�سام ال�سيا�سي م�شكلة يف م�س�ألة وجود نقابة
ين�ضوي حتتها العاملون يف احلقل الإعالمي)42( .
رأي الصحافيين في نقاباتهم في ظل االنقسام

لقد �أظهر ا�ستطالع �أجراه مركز العامل العربي للبحوث "�أوراد" عدم ر�ضا ال�صحافيني عن نقابتهم يف
ال�ضفة الغربية �أو يف قطاع غزة ،حيث ر�أى  %63من ال�صحافيني �أن عبارة "نقابة ال�صحافيني متثل م�صالح
ال�صحافيني على �أكمل وجه" غري �صحيحة �أو غري �صحيحة �إىل حدّ ما ( %59يف ال�ضفة ،و %70يف غزة) ،يف
حني ر�أى  %44منهم ب�أنها عبارة �صحيحة �أو �صحيحة �إىل حدّ ما ( %39يف ال�ضفة ،و %26يف غزة).
�إىل ذلك ،ال تقوم النقابة بدور فاعل يف ق�ضايا الأجور والت�أمني وال�ضمان االجتماعي والدفاع عن ال�صحافيني
يف ق�ضايا حرية الر�أي والتعبري )43( .ومن وجهة نظر ال�صحافيات ،ف�إن نقابة ال�صحافيني مهم�شة �أ�ص ًال وال
اهتماما لل�صحافيات ح�سب ر�شا فريحات ،وهذا ما يراه ال�صحايف موفق مطر ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية
تعري
ً
خال من �أي بحث �أو درا�سة حول الإعالميات،
لنقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني عندما ي�ؤكد �أن �أر�شيف النقابة ٍ
كما مل جند يف الأر�شيف وال حتى ن�سخة واحدة من �أية درا�سة حول املو�ضوع)44( .
وبالتايل ،على نقابة ال�صحافيني الإ�سراع باعتماد مدونة �سلوك حتدد �أخالقيات املهنة لل�صحافيني.
و�ضرورة الإ�سراع باعتماد نظام داخلي خا�ص بالنقابة وت�أمني حقوق منت�سبيها ،من ناحية الأجور والت�أمني
وال�ضمان االجتماعي)45( .
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 .2النوع االجتماعي
امل�ساواة للنوع االجتماعي تعني جمتم ًعا يتحلى فيه الرجال والن�ساء بنف�س الفر�ص واملخرجات ،واحلقوق
والواجبات يف مناحي احلياة كافة .وتتحقق امل�ساواة بني الرجال والن�ساء عندما يكون كل منهما قاد ًرا على
فر�صا مت�ساوية لال�ستقالل املايل من خالل العمل �أو ت�أ�سي�س
�أن يتقا�سم ب�شكل مت�سا ٍو القوة والت�أثري ،وميلك ً
من�ش�أة �أعمال ،ويتمتع بفر�ص مت�ساوية يف احل�صول على التعليم وتطوير طموحاته الذاتية.
مبعنى عدم التمييز ،دون �أي تفرقة �أو ا�ستعباد على �أ�سا�س اجلن�س ،وامل�ساواة مع الرجل يف احلقوق الإن�سانية
كافة ،واحلريات الأ�سا�سية يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية واملدنية �أو يف �أي ميدان
�آخر ،بغ�ض النظر عن احلالة الزوجية للمر�أة .ترجمة ملواد يف "اتفاقية �سيداو" ومنها رفع �أ�شكال الظلم
والتمييز عن املر�أة ،والتي وقعها و�صادق عليها رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية عام 2009م)46( .
 1.2مأسسة النوع االجتماعي

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سعت �إىل ت�ضمني النوع االجتماع يف خططها عرب �إقرار وحدات النوع االجتماعي
ان�سجاما مع
يف وزاراتها ،التعريف ب�أ�س�س ومبادئ ومفاهيم �إدم��اج النوع االجتماعي يف اخلطة الوطنية
ً
خ�صو�صا قرار �إدماج النوع االجتماعي يف املوازنات العامة .وامل�ؤ�س�سات ال�شريكة
قرارات جمل�س الوزراء،
ً
خلدمة ق�ضايا النوع االجتماعي واملر�أة الفل�سطينية يف ظل االلتزام احلكومي وبدعم من النظام ال�سيا�سي،
م�شرية اىل �أن االحتالل يقف عائ ًقا �أمام تقدم املر�أة يف حتقيق التنمية امل�ستدامة)47( .
ولعل �أحد احلدود التي حتول دون تطبيق �أف�ضل للإطار القانوين ،التي تكر�س مبد�أ عدم اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻦﻴ اﺠﻟﻨ�ﺴﻦﻴ
تف�ض �إىل اﺗﺨﺎذ �أي �إﺟﺮاءات �أو ﻤﻣﺎر�ﺳﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ا�ﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻟ�ﻀﻤﺎن هذا اﺤﻟﻖ و�إﺗﺎﺣﺔ ﻤﻣﺎر�ﺳﺘﻪ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.
مل ِ
وﻻ ﺗﻘ�ﻀﻲ �أي �أﺣﻜﺎم قانونية ﺑ�ﺈﺟﺮاءات ﻗ�ﺴﺮﻳﺔ �أو عقوبات ﻲﻓ وﺟﻪ اﻟﺘ�ﺼﺮﻓﺎت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ للم�س�ؤولني �أو مديري
امل�ؤ�ﺳ�ﺴﺎت)48( .
ال بد من تطوير برامج توعية وتدريب للأ�شخا�ص املكلفني ب�إنفاذ القانون تت�ضمن ق�ضايا النوع االجتماعي،
ورفع مهاراتهم للقيام مب�س�ؤولياتهم واحرتام حقوق الإن�سان دون �أي �شكل من �أ�شكال التمييز ،وتعزيز مبد�أ
�سيادة القانون� )49( .إىل ذلك� ،إثارة التفكري يف مو�ضوع املر�أة والرجل ﻲﻓ ﺠﻣﺎﻻت اﺤﻟﻴﺎة املختلفة(العمل،
املدر�سة ،اجلامعة ،اﺤﻟﻴﺎة اﺨﻟﺎ�ﺻﺔ) وتكوين كفاءات فيما يتعلق ب�إدماج النوع االجتماعي )50( .وهذا ما
يجب �أن تعمل عليه امل�ؤ�س�سات الإعالمية والنقابة يف �إطار خطة متجددة ووا�ضحة املعامل و�ضمان تطبيقها.
 2.2وضعية اﻟﺤﻘﻮق اﻹنسانية ﻟﻠﻤﺮأة واﻟﻤﺴﺎواة في فلسطين

الت�شريعات التي تطبق على املر�أة الفل�سطينية املعا�صرة هي مزيج من القانون العثماين وقوانني الطوارئ
الربيطانية ،والقانون الفل�سطيني لقطاع غزة ،والقوانني الأردنية بالن�سبة لل�ضفة الغربية� ،إ�ضافة �إىل الأوامر
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الع�سكرية والقانون الإ�سرائيلي بالن�سبة للقد�س املحتلة .وعليه تربز العديد من مظاهر التمييز القانوين �ضد
املر�أة الفل�سطينية ،منها التمييز النا�شئ عن عدم الإقرار بامل�ساواة بني الرجل واملر�أة ،والتمييز يف �أحكام
قوانني اجلن�سية ،واالنتخاب والرت�شيح ،زاملواطنة)51( .
يف �سياق حتليل و�ضع املر�أة يف املواثيق واالتفاقيات الدولية مقارنة بالت�شريعات الفل�سطينية بعد تدقيق
القوانني ال�صادرة عن املجل�س الت�شريعي وم�شروعات القوانني وتلك ال�سارية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
يالحظ �أن امل�شرع الفل�سطيني ينتهج من حيث املبد�أ مبادئ امل�ساواة وعدم التمييز بني اجلن�سني� ،إال �أن ذلك
ال ينفي وجود ن�صو�ص تت�ضمن متيي ًزا �ضد املر�أة على �أ�سا�س اجلن�س االجتماعي ،مع وجود �أخرى حتمل
م�سا�سا مبا�ش ًرا بحقوق املر�أة ،و�إن مل حتمل معنى التمييز على �أ�سا�س اجلن�س)52( .
ً
كما هو احلال يف قانون العمل ،فعلى الرغم من �أهميته يف حتقيق العدالة االجتماعية ومنع ا�ستغالل �أ�صحاب
ر�ؤو�س الأموال للعاملني والعامالت� ،إال �أنه يف احلالة الفل�سطينية ت�ضمن متييزً ا �ضد املر�أة ،حيث مل يذكر
القانون �صراحة عدم جواز ف�صل املر�أة ب�سبب الزواج ،وعدم �إلزام �صاحب العمل بتحمل نفقات الوالدة
والعالج ،بالإ�ضافة �إىل عدم تقلي�صه ل�ساعات العمل للمر�أة احلامل.
التمييز الواقع على الن�ساء يف قطاع العمل ال يعترب فقط انتها ًكا للحقوق الإن�سانية والطبيعية للمر�أة كونها
�إن�سا ًنا ،بل هو خمالفة للقرارات الدولية اخلا�صة بحقوق العامل .ومنها اتفاقية "امل�ساواة يف الأجر عن عمل
ذي قيمة مت�ساوية" رقم  100لعام � ،1951إىل ذلك اتفاقية "التمييز يف اال�ستخدام �أو املهنة" رقم  111ل�سنة
 ،1958والتي ن�صت على الق�ضاء على التمييز يف احل�صول على عمل على �أ�سا�س العرق �أو اللون �أو اجلن�س
�أو الدين �أو �أي �أمور �أخرى ،من خالل تطبيق �سيا�سة وطنية لذلك ،ف�إن �أي متييز يف العمل �أ ٍّيا كان لونه جتاه
الن�ساء� ،إمنا يعترب خمالفة لن�صو�ص هذه االتفاقيات الدولية)53( .
التزام �أحكام املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان كافة ،وينبغي �إعطاء هذه الأحكام �صفة الإلزام القانوين،
والن�ص �صراحة وبو�ضوح "يف القانون الأ�سا�سي �أو الد�ستور" على �إلزامية املعايري الدولية والأحكام الواردة
و�أولوياتها يف االتفاقيات الدولية املقبولة من اجلانب الفل�سطيني ،و�إمكانية التم�سك بها �أمام الق�ضاء عند
التعار�ض مع القانون الوطني باعتبارها متثل معايري احلد الأدنى)54( .
 3.2واقع اإلعالميات الفلسطينيات في اإلعالم الفلسطيني
قرارات األمم المتحدة المتعلقة بالمرأة واإلعالم:

�أق��ر امل�ؤمتر العاملي الأول للمر�أة ال��ذي نظمته الأمم املتحدة عام  ،1975العالقة بني الإع�لام وامل��ر�أة.
فاالت�صال قوة فاعلة يف منح املر�أة القدرة على امل�شاركة الفعلية يف عملية التنمية املجتمعية ،والإعالم قادر
على تطوير م�شاركة املر�أة يف عملية �صنع القرار والت�أثري على ال�سيا�سات العامة ،وتغيري الأفكار واملعتقدات
ال�سائدة حول املر�أة خا�صة فئة ال�شباب.
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�أما بيان بكني  ،1995ف�أو�ضح �أن الإعالم واحد من اثني ع�شر جمال اهتمام� ،أكد �ضرورة و�صول املر�أة �إىل
مراكز �صنع القرار يف قطاعات الإعالم واالت�صال للت�صدي لل�صور النمطية ال�سائدة عن املر�أة وما حتتويه من
متييز وا�ضح �ضدها .واملادة اخلام�سة من اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة "�سيداو" تطرح
تعديل الأمناط االجتماعية والثقافية ل�سلوك الرجل واملر�أة بهدف حتقيق الق�ضاء على التحيزات والعادات
العرفية واملمار�سات القائمة على فكرة دونية �أو تفوق �أحد اجلن�سني �أو على �أدوار منطية للرجل واملر�أة.
وحتت عنوان "املر�أة والإع�لام مدخل �إىل حرية التعبري و�صناعة القرار" ،دعا بيان تورينتو ال�صادر عن
اليون�سكو يف � ،1995إىل ت�سهيل و�صول املر�أة لو�سائل الإعالم من �أجل الرتويج حلقوقها .ومن تلك املبادئ:
• فتح جمال �أو�سع �أمام املر�أة للو�صول والتعبري عن نف�سها من خالل و�سائل الإعالم
• تفعيل دور املر�أة و�إعطا�ؤها امل�ؤهالت مبا ي�ضمن وجودها يف مراكز �صنع القرار يف الو�سائل الإعالمية
حتى ت�ستطيع �أن تعرب عن م�شاركة املر�أة الفعالة يف املجتمع
• ا�ستخدام الإعالم كقوة قادرة على الدفاع عن حقوق املر�أة و�أهمية م�شاركتها يف تنمية املجتمع وتطويره
مع احلفاظ على حرية ال�صحافة والتعبري
• تبني برامج تطويرية يف ق�ضايا النوع االجتماعي يف و�سائل الإعالم لت�شجيع امل�ساواة
• تطوير �سيا�سات �إعالمية من�سجمة مع امل�ساواة يف ق�ضايا النوع االجتماعي
• تثقيف امل�س�ؤولني واخلرباء الإعالميني ب�أهمية زيادة التغطية الإعالمية لوجهات النظر الن�سوية يف
خمتلف الق�ضايا و�أهميتها يف املجتمع
• تنظيم برامج تدريبية للم�س�ؤولني الإعالميني من�سجمة مع ق�ضايا النوع االجتماعي ،مبا يجعلهم �صناع
قرار يقظني �ضد التمييز والأمناط الثقافية ال�سائدة عن املر�أة والإعالم
• ت�أ�سي�س �شبكات حملية و�إقليمية وعاملية من الإعالميات من �أجل معاجلة ق�ضاياهن املهنية واحتياجاتهن
من ت�أهيل وتدريب وتطوير مهني ،والت�أكيد على قدراتهن وكرامتهن املهنية
وت�ؤكد اليون�سكو �أن حرية التعبري واملعلومات تعتمد بدرجة كبرية على ح�صول جميع ال�صحافيني والإعالميني
ذوي الكفاءة على فر�ص مت�ساوية للو�صول �إىل منا�صب ر�ؤ�ساء حترير ومدراء �إعالميني.
�إال �أنه من الوا�ضح قلة تواجد املر�أة يف �أماكن �صنع القرار يف جمال الإعالم ،ما له ت�أثري على ال�سيا�سات
وامل�ضامني والقدرة على التغيري عن وجهات نظر ن�سوية �سواء حمل ًّيا �أو عامل ًّيا ،وهذا ما يعترب م�ؤ�ش ًرا على
عدم امل�ساواة بني اجلن�سني ووجود متييز �صارخ �ضد املر�أة ،وقد جتلى ذلك يف ال�صورة ال�سلبية عن املر�أة يف
الإعالم املرئي وامل�سموع واملكتوب)55(.
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بل يتجاوز التمييز الرتقية والتدريب ليكون عن�ص ًرا ذا �ش�أن يف التوظيف لدى امل�ؤ�س�سة ح�سب الإعالمية �سمر
�شاهني ،حيث �أو�صت بعدم التمييز على �أ�سا�س النوع "اجلن�س" ،و�أن يكون املعيار الوحيد لقبول املتقدم للوظيفة
هو الكفاءة ،و�أن تكون هناك ثقة لدى القائمني على امل�ؤ�س�سات ال�صحافية بقدرة الإعالمية على الإبداع يف
املجاالت كافة )56( .وباتت معايري التوظيف لدى بع�ض امل�ؤ�س�سات كما تقول �إعالمية من قطاع غزة� :إن عدد
الإعالميات العامالت يف و�سائل الإعالم قليل ،وت�شرتط بع�ضها على الإعالمية �أن تكون بال حجاب وهذا جعل
الكثريات يف�ضلن اجللو�س يف املنزل ،ما ي�ؤثر على �صورة املر�أة يف و�سائل الإعالم .وتقول�" :إن �أهم �شرط من
�شروط العمل الإذاعي �أن يكون �صوتها جمي ًال ،ولي�س من ال�ضروري �أن تكون مثقفة ،و�إذا وجدت يف التلفزيون
يجب �أن تكون جميلة بغ�ض النظر عن ثقافتها" ،وثالثة تقول "بع�ض القنوات ت�شرتط �أن تكون متحررة �أو كما يف
قناة الأق�صى يجب �أن تكون حمجبة ،وهذا تنميط للمر�أة وتعامل معها على �أ�سا�س اجل�سد")57( .
وحول �صورة املر�أة يف الإعالم� ،أظهر مدير برامج تلفزيون فل�سطني الدكتور �سعيد عياد معطيات ودرا�سات
بحثية حول �صورة املر�أة يف الإعالم الفل�سطيني واللبناين وامل�صري ،وكيفية التعامل املختلف مع ق�ضايا
الن�ساء ،معر ًبا عن �إميانه العميق بقدرة الإعالم على �إظهار املر�أة ب�صورتها الإيجابية ،وت�سليط ال�ضوء على
احتياجات ومعاناة املر�أة بجانب الإبداعات والن�ضال املتوا�صل لها يف املجتمع)58( .
�إال �أن الإعالم الفل�سطيني يتجه حال ًّيا نحو الإعالم التجاري الذي يربط بني حرية املر�أة االجتماعية وحريتها
يف اختيار م�سحوق غ�سيل معني� ،أو �آلة كهربائية معينة ،فالتعريف يف امل�ساواة هو امل�ساواة اال�ستهالكية
واحلرية ال�شرائية للمر�أة وف ًقا العتبارات دعائية خا�ضعة ل�سوق الإعالن .فالإعالم التجاري له ت�أثري تراكمي
تدريجي ي�ستهدف وعي املجتمع ووعي املر�أة عن نف�سها ،وي�أتي من خالل برامج ترفيهية حتمل يف باطنها
قي ًما و�سلوكيات جمتمعية ،لها ت�أثري �أكرب بكثري من اخلطاب املبا�شر حول حقوق املر�أة)59( .
ومن الأهمية مبكان� ،أن ندرك ب�أن �صورة امل��ر�أة يف الإع�لام املرئي تتطلب معرفة من الذي يرى وي�صور
ويختار ما نرى ،ومعظمنا ال نفكر ب�أنها لغة �أجيال من املخرجني الرجال على مدى تاريخ هذا الإعالم.
واملعرفة يجب �أن نبحث عنها من خالل حفريات داخل هذا املو�ضوع مثل علم الآثار )60( .ال �سيما و�سائل
الإعالم تعترب عوامل و�سيطة يف تكوين املجتمع والفرد ،فهي م�صدر كبري للتوقعات والت�صورات االجتماعية
حول من هو املجتمع؟ ومن هو الفرد؟ ومن هي املر�أة؟ ومن هو الرجل؟ وما هي طبيعة العالقات التي تنظمهم
داخل الأ�سرة ،ومكان العمل ويف الأماكن العامة ويف الدولة؟ ()61
 1.3.2اإلقرار بأن حقوق المرأة هي حقوق إنسان

فر�صا �أكرب مل�شاركة املر�أة يف عامل االت�صاالت والإعالم
على الرغم من �أن تطور تكنولوجيا االت�صال خلق ً
اجلماهريي ،لكن و�سائل الإعالم ا�ستخدمت لرتويج الأمناط الثقافية ال�سائدة عن املر�أة وا�ستغلت لأغرا�ض
الدعاية والإعالن للمنتجات اال�ستهالكية ،وهذا �سي�ستمر �إذا مل ت�شارك املر�أة يف �صناعة القرار يف جماالت
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فر�صا و�إمكانيات
الإعالم ،و�ستبقى غافلة عن حقيقة الدور الذي تلعبه الن�ساء يف املجتمع �إذا مل يتح الإعالم ً
متكن املر�أة من التقدم وحتقيق امل�ساواة بينها وبني الرجل ،عن طريق نقل �صورة حقيقية عن اجلن�سني بعيدة
عن الأمناط الثقافية والفكرية ال�سائدة عن الطرفني ،بالإ�ضافة �إىل احرتام كرامة الإن�سان.
وال بد من قبول مبد�أ التمييز الإيجابي املرحلي بو�صفه �أ�سلو ًبا للإ�سراع يف الق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة،
والإقرار باحلاجة �إىل تدابري خا�صة ملعاجلة �أو�ضاع معينة� )62( .إىل ذلك ،اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ر�ؤﻳﺔ �أﻓ�ﻀﻞ ﻟﻠﻨﻮع
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣ�ﺴﺘﻮى و�ﺳﺎﺋﻞ ا�ﻹﻋﻼم ،ﻟﻠﺤ�ﺼﻮل ﻋﻠﻰ موقف مالئم للحقوق ا�ﻹﻧ�ﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮ�أة واﻤﻟ�ﺴﺎواة ﻋﻠﻰ
�أ�ﺳﺎ�س اﻟﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)63( .
 .3المتغيرات التنظيمية وتحسين األداء الوظيفي
املتغريات التنظيمية متثل الو�سيط بني الر�ضا عن العمل والأداء ،فامل�ستوى املرتفع من الر�ضا يدل على
وجود متغريات تنظيمية �إيجابية تتيح م�ستويات �أداء مرتفعة .وباحلفاظ على املتغريات التنظيمية الإيجابية
ت�ستطيع الإدارة تهيئة املناخ املنا�سب للأداء الإبداعي.
 1.3المتغيرات التنظيمية:

التي ت�ساهم بتح�سني م�ستوى الأداء الوظيفي ،ولكونها متعددة �ستتناول الدرا�سة املتغريات الأبرز والأهم من
وجهة نظر الباحث ،والتي تعترب ذات �أهمية مبو�ضوع الدرا�سة ،ومنها:
�أ -البناء التنظيمي :يت�ضمن وجود الهيكل التنظيمي مبا يكفل و�ضوح الأدوار وامل�س�ؤوليات وال�صالحيات ووجهة
امل�ساءلة واملكاف�أة ،وتكمن �أهميته �أنه ي�ساعد الإدارة على تنظيم وتن�سيق جهود العاملني للو�صول �إىل �أهداف
متفق عليها .ويوفر الإطار الذي يتحرك فيه الأفراد �أو التفاعل بني اجلهود والأن�شطة املختلفة يف املنظمة.
ب� -أنظمة و�إجراءات العمل :متثل �أنظمة العمل جمموعة ال�سيا�سات والقواعد والأ�ساليب والإجراءات التي
حتكم �أن�شطة امل�ؤ�س�سة لتحقيق �أهداف حمددة ،وت�ساهم يف تنمية روح الإبداع لدى العاملني.
أ�سا�سا على االت�صال ،لتحافظ على تدفق وان�سياب املعلومات داخل
ج -االت�صال :تقوم العمليات الإدارية � ً
املنظمة وخارجها ،وكلما كانت هناك �أنظمة جيدة لالت�صاالت زادت كفاءة العمل ،و�أي ق�صور يف نظام
االت�صاالت من �ش�أنه �أن يعطل �أو ي�ؤخر �سري الإدارات الأخ��رى .فقرارات املنظمة و�أهدافها وتوجهاتها
وخططها ترتبط بعملية االت�صاالت)64( .
د -منط القيادة� :إن القيادة متثل حمو ًرا مه ًّما ترتكز عليه خمتلف الن�شاطات يف املنظمات العامة واخلا�صة
على حد �سواء ،فالقيادة احلكيمة والواعية تعمل على تنمية وتعزيز الأداء الإبداعي ،عن طريق تر�شيد �سلوك
الأفراد ،وح�شد طاقاتهم ،وتعبئة قدراتهم ،وتن�سيق وتنظيم جهودهم ،وتوجيههم الوجهة ال�صحيحة نحو
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حتقيق الأهداف والغايات املرجوة)65( .
ح -احلوافز :تعترب احلوافز �إحدى الو�سائل الهامة التي تهدف �إىل حث الأفراد على العمل بكفاءة وفاعلية،
وعلى تنمية وتعزيز الأداء الإبداعي يف املنظمات ،فاحلوافز لها �أثرها على ت�شجيع املوظفني على الإبداع
واملبادرة والتجديد ،وبذل مزيد من اجلهد يف الإجناز وزيادة الطالقة الفكرية والإنتاجية ،وتعترب احلوافز
مقوما رئي�س ًّيا يف املنظمات املبدعة ،بل وركيزة �أ�سا�سية لوجود الإبداع وتنميته)66( .
ً
ط -التدريب :يعترب �أداة التنمية وو�سيلتها ،كما �أنه الأداة التي �إذا �أح�سن ا�ستثمارها وتوظيفها متكنت امل�ؤ�س�سات
أ�سا�سا كل تطوير وتنمية للعن�صر الب�شري
من حتقيق الكفاءة والكفاية يف الأداء والإنتاج ،وتربز �أهميته باعتباره � ً
ومن ثم تقدم املجتمع وبنائه ،كما يعترب التدريب عاملاً م�ستعدًا على الأداء الوظيفي املميز)67( .
 2.2األداء الوظيفي:

مفهوم الأداء :يرتبط بكل من �سلوك الفرد واملنظمة ،ويحتل مكانة خا�صة داخل �أية منظمة باعتباره الناجت
النهائي ملح�صلة جميع الأن�شطة بها ،وذلك على م�ستوى الفرد واملنظمة والدولة ،وقد تعددت تعريفات الباحثني
للأداء حيث عرف (�أندرود) الأداء ب�أنه :تفاعل ل�سلوك املوظف و�أن ذلك ال�سلوك يتحدد بتفاعل جهده وقدرته،.
كما عرف (هاينز) الأداء ب�أنه :الناجت الذي يحققه املوظف عند قيامه ب�أي عمل من الأعمال)68( .
عنا�صر الأداء الوظيفي :من دونها ال ميكن التحدث عن وجود �أداء فعال ،وذلك يعود لأهميتها يف قيا�س وحتديد
م�ستوى الأداء للعاملني يف املنظمات ،وقد اجته الباحثون للتعرف على عنا�صر �أو مكونات الأداء من �أجل اخلروج
مبزيد من امل�ساهمات لدعم وتنمية فاعلية الأداء الوظيفي للعاملني .ومنها عنا�صر الأداء التالية:
�أ -كفايات املوظف :وهي تعني ما لدى املوظف من معلومات ومهارات واجتاهات وقيم ،وهي متثل خ�صائ�صه
الأ�سا�سية التي تنتج �أداء فعا ًال يقوم به ذلك املوظف.
ب -متطلبات العمل (الوظيفية) :وت�شمل امل�س�ؤوليات والأدوار واملهارات واخلربات التي يتطلبها عمل من
الأعمال �أو وظيفة من الوظائف.
ج -بيئة التنظيم وتت�ضمن العوامل الداخلية التي ت�ؤثر يف الأداء الفعال والتنظيم ،وهيكله و�أهدافه وموارده،
ومركزه اال�سرتاتيجي والإجراءات امل�ستخدمة ،والعوامل اخلارجية مثل العوامل االقت�صادية واالجتماعية
والتكنولوجية واحل�ضارية وال�سيا�سية والقانونية.
د .حمددات ومعايري الأداء الوظيفي :يتطلب حتديد م�ستوى الأداء الفردي ومعرفة العوامل التي حتدد هذا
امل�ستوى والتفاعل بينها ،ونظ ًرا لتعدد هذه العوامل و�صعوبة معرفة درجة ت�أثري كل منها على الأداء واختالف
نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت هذا املو�ضوع ،ف�إن الباحثني يواجهون عدة �صعوبات يف حتديد العوامل
امل�ؤثرة على الأداء ومدى التفاعل بينها)69( .
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 :3.2تقويم األداء الوظيفي:

ميثل تقومي الأداء الو�صف املنظم لنواحي القوة وال�ضعف املرتبطة بالوظيفة �سواء كانت فردية �أم جماعية مبا
يخدم غر�ضني �أ�سا�سيني يف املنظمات :تطوير �أداء العاملني بالوظيفة� ،إ�ضافة اىل �إمداد املديرين والعاملني
باملعلومات الالزمة التخاذ القرارات ،ومن ثم جند �أن عملية تقومي الأداء ت�شري �إىل تلك الوظيفة امل�ستمرة
والأ�سا�سية من وظائف �إدارة املوارد الب�شرية التي ت�سعى �إىل معرفة نقاط القوة وال�ضعف للأداء اجلماعي �أو
الفردي خالل فرتة معينة ،واحلكم على الأداء لبيان مدى التقدم يف العمل ،بهدف توفري الأ�سا�س املو�ضوعي
التخاذ القرارات املتعلقة بالكثري من �سيا�سات املوارد الب�شرية يف املنظمة)70( .
 4.2تأثير المتغيرات التنظيمية في المؤسسات على أداء العاملين

عندما نتحدث عن الإعالم وامل�ؤ�س�سات الإعالمية ،ف�إن هناك عوامل ت�ؤثر فيها ويف جناعتها ،كما م�ستوى
التجهيزات والتكنولوجيا والإدارة واملوارد الب�شرية ،و�إن كان العامل الب�شري هو املحدد الأ�سا�س والعن�صر
احلا�سم فيها ،ولهذا ،ت�سعى الإدارة العليا يف �أي منظمة لرفع �أداء العاملني ولال�ستثمار الأمثل للموارد
والإمكانات املتاحة للح�صول على �أح�سن نتيجة.
تواجه املنظمات على اختالف �أنواعها و�أحجامها ومهامها -حتد ًّيا م�شرت ًكا يتمثل يف حاجتها لتح�سني م�ستوى
�أدائها ،حتى يت�سنى لها الت�أقلم مع متطلبات التغري ال�سريع .ومن هنا تربز �أهمية املتغريات التنظيمية التي
متثل جمموعة العوامل املتعلقة بالبيئة الداخلية للمنظمة وت�ؤثر على م�ستوى �أداء الأفراد .لذلك ف�إن جتاه
املنظمات نحو االهتمام باملتغريات التنظيمية ال ينبغي �أن يقت�صر على �إدخال الأدوات والتقنيات املتطورة،
بل ال بد �أن ي�شمل �إحداث تغيريات فعلية يف التوجهات وال�سلوكيات)71( .
فالأفراد هم حجر الزاوية والدعامة الرئي�سية لنجاح املنظمات وحتقيقها لأهدافها ،لذلك ال بد من زيادة
االهتمام والعمل على ا�ستخدامه اال�ستخدام الفعال ،وكذلك االهتمام بالعالقة بني الإدارة والعاملني ،ما
قد يوثر على م�ستوى ر�ضا العاملني ،وبالتايل على �إنتاجيتهم وم�ستوى �أدائهم من خالل �إدراك الأهداف
ال�شخ�صية والطموحات امل�ستقبلية ،والتي قد تكون داف ًعا للأداء املتميز ،فر�ضا الفرد عن عمله يحدث تواف ًقا
نف�س ًّيا واجتماع ًّيا لديه الرتباطه بالنجاح يف العمل ( )72باعتباره العن�صر الوحيد الذي يدير املوارد الأخرى
باملنظمة ،الأمر الذي ا�ستلزم االهتمام به ومتابعة تطور العالقات الإن�سانية التي ت�ؤدي اىل رفع الروح املعنوية
للعاملني ،وبالتايل االرتقاء بالأداء املنظمي.
وهذا ال يت�أتى �إال من خالل توفري بيئة ومناخ ميكن املوظف من القيام بواجبه على �أح�سن وجه ،وعليه يعترب
املناخ التنظيمي عام ًال حا�س ًما يف ت�أثريه على الأداء ،لذلك بد�أت املنظمات الإمنائية الدولية العمل على
تعديل وتكييف منوذج حت�سني الأداء التقليدي ،ال�ستخدامه يف الأماكن التي بحاجة لتطوير �أدائها.
هذا النموذج يحدد خم�سة عوامل رئي�سية ذات عالقة يف الت�أثري على النتائج النهائية :التوقعات الوظيفية
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والأداء وردود الفعل "التغذية الراجعة" ،والبيئة ،والأدوات ،والدافع واحلوافز واملعرفة واملهارات.
�إن تهيئة مناخ املنظمة يرتبط بتوفري هذه العوامل من قبل املنظمة للعاملني فيها ،على اعتبار �أن هذا الدعم
ي�شكل عن�ص ًرا �شام ًال للتحليل .قليلة هي الأبحاث التي �أجريت لدرا�سة الآثار الفعلية للعوامل املذكورة على
نتائج الأداء ،و�إن معظم العاملني يفرت�ضون �أن هناك حاجة �إىل جميع العوامل من �أجل حت�سني الأداء)73(.
�إن كلمة مناخ هي تعبري جمازي يتعلق عادة بالبيئة والطبيعة ملوقع جغرايف متيز ذلك املوقع عن غريه من
املواقع ،وقد طبق هذا اال�صطالح على مكان العمل باعتبار �أن التنظيم كيان م�ؤ�س�سي ع�ضوي يتفاعل مع
عوامل البيئة املحيطة به ،في�ؤثر عليها ويت�أثر بها من ناحية ،كما �أنه كيان حركي تتفاعل عنا�صره الب�شرية
وغري الب�شرية مع بع�ضها فتت�أثر وت�ؤثر على بع�ضها)74( .
للمناخ التنظيمي تعريفات متعددة مت تناولها من وجهات نظر وخلفيات خمتلفة ،فعرفه الك�سيبي ب�أنه حم�صلة
املتغريات والأجواء الداخلية للمنظمة كما يعيها �أفرادها وكما يف�سرونها ويحللونها عرب عملياتهم الإدراكية،
لي�ستخل�صوا منها مواقفهم واجتاهاتهم وامل�سارات التي حتدد �سلوكهم و�أداءهم وانتماءهم للمنظمة)75( .
من هنا تظهر دواعي االهتمام باملناخ التنظيمي من خالل العالقة القائمة بينه وبني املتغريات التنظيمية
الأخرى ،والتي يحددها حموران �أ�سا�سيان:
الأول :يتمثل يف خ�صائ�ص الفرد املتمثلة بالنظام املعريف وخرباته وجتاربه وثقافته وامل�ستوى التعليمي.
الثاين :بيئة العمل الداخلية والتي ت�صف اخل�صائ�ص املميزة للمنظمة عن غريها من املنظمات الأخرى
باختالف الأبعاد املحددة للمناخ التنظيمي ومنها الهيكل التنظيمي ،واالت�صاالت ،ونظم و�إجراءات العمل،
و�أ�سلوب اتخاذ القرار ،وجماعية العمل ،وطبيعة وظروف العمل ،وبيئة العمل اخلارجية ،حيث �إن هذه الأبعاد
ت�شكل الإطار العام التي تعمل من خالله املنظمات وتخ�ضع لت�أثرياته االجتماعية والثقافية واالقت�صادية
وال�سيا�سية والقانونية والتكنولوجية)76( .
 1.4.2أثر المناخ التنظيمي على األداء الوظيفي

ت�شري الدرا�سات �إىل �ﻀﺭﻭﺭﺓ اهتمام ﺍ�ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﻤﻟﻨﺎﺥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ لكونه ﻴ�ﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘـ�ﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭ�ﻀﺎ
ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﻤ�ﺸﺎﺭكة ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻲﻓ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﺠﻟﺩﻴﺩﺓ ،ال �سيما ﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
الأداء واالعرتاف ﺒﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻲﻓ ﻭ�ﻀﻊ ﺍ�ﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻤﻟﺭﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ�ﺴﺎﻫﻡ ﻓـﻲ ﺘﺤﻘﻴـﻕ �ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟ�ﺸﺭكة ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ
ﻨﺤﻭ ﺭﻓﻊ ﻤ�ﺴﺘﻭﻯ ﺭ�ﻀﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ب�إعادة ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻲﻓ ﻨﻅﺎﻡ �ﺴـﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤـل ﻭﺘﺤ�ﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤل)77( .
ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎ�ﺼﺭ ﺍﻤﻟﻨﺎﺥ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ
وجاءت �أبرز التو�صيات ب�ضرورة �ﺃﻥ ﺘﻭﻲﻟ �ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﺠﻟﺎﻤﻌﺔ
ً
ﻫﺎﻤﺎ ﻴ�ﺴﺎﻫﻡ ﻲﻓ ﺍﻟﺘ�ﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ �أداءﺀ العاملني ،ﻤﺎ �ﺴﻴ�ﺅﺩﻱ �ﺇﻰﻟ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻤﻟﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﻻﺌﻬﻡ
ً
ﻤﺘﻐﻴﺭﺍ ًّ
ﻭﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻬﻡ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ .وﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﺔ ﻭﺍﻤﻟﺩﺭك��ة ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﻩ
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ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ،ﻟﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒ�ﺄﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻤﻟﻁﻠﻭﺒﺔ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ �ﺃكمل ﻭﺠﻪ)78( .
ويف نف�س ال�سياق ،ولكن من بوابة مفاهيم ذات عالقة باﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ا�ﻹ دارﻳﺔ و�أﺛرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣ�ﺳﻳن ا�ﻷ داء ،ا�ستهدفت
املوظفني ﻲﻓ اﻟوزارات اﻟﺣﻛوﻣﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻲﻓ ﻣﺣﺎﻓظﺔ نابل�س ،تو�صلت عزة �أبو �شقدم �إىل نتائج يف درا�ستها
بوجود ﻋﻼﻗــﺔ ذات دﻻﻟــﺔ �إﺣ�ﺻــﺎﺋﻳﺔ ﻣــﺎ ﺑــﻳن �أ�ﺳــﺎﻟﻳب و�ﺳﻳﺎ�ﺳــﺎت اﻟﺗﻧﻣﻳــﺔ ا�ﻹ دارﻳﺔ وا�ﻷ داء اﻟوظﻳﻔﻲ ،ﺣﻳث
�إن �إﻋـﺎدة اﻟﻬﻧد�ﺳـﺔ ا�ﻹ دارﻳﺔ ،ﺗﺑ�ﺳـﻳط �إجراءات اﻟﻌﻣــﻝ)79( .
 2.4.2تشجيع اإلبداع والمنافسة ودورها في تحسين أداء العمل

تعترب عملية الإبداع واالبتكار ذات دور يف حت�سني �أداء املنظمة حيث ُيع ُّد الإبداع من املتغريات امل�ؤثرة يف
قدرة املنظمة على النمو واال�ستمرار ،وذلك يف ظل ات�ساع املنظمات يف �أن�شطتها وعملياتها رغبة منها يف
تقدمي خدمات �أف�ضل لعمالئها ،خا�صة يف ظل العوملة والتناف�س و�أ�ساليب العمل التقليدية ويف ظل بيئة ال
ت�شجع على الإبداع)80( .
�إن كان الإب��داع واالبتكار كما امل�ساواة وعدم التمييز وت�شجيع التناف�س الهادف داخل امل�ؤ�س�سات ي�سهم
عموما والفل�سطينية خا�صة،
بتح�سني الأداء الوظيفي ،فهذا ما زال بعيد املنال على �صعيد الإعالمية العربية ً
فكيف لها �أن تبدع وهي تعاين من متييز داخل امل�ؤ�س�سات الإعالمية وعلى نطاق وا�سع ويف جوانب خمتلفة،
حيث �أكدت الباحثة هداية �شمعون يف ورقتها بعنوان "نظرة على واقع الإعالمية العربية" �أن هناك بع�ض
مظاهر التمييز يف العمل بني الرجال والن�ساء العاملني يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية وال�صحافية ،وبالذات يف
جماالت الرتقية والتدريب واملهمات اخلارجية ،وهذا يعني عدم توافق القوانني املتخذة ل�صالح املر�أة مع
التطبيق الفعلي والعملي لها.
وت�ست�شهد هداية �شمعون بدرا�سة م�سحية للن�ساء املهنيات العامالت يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية الأردنية ،حيث
تواجه الإعالمية � ً
إحباطا من قبل زمالئها يف العمل ،و�إن ن�سبة كبرية من ال�صحافيني يعتقدون �أن وجود
مناف�سا بالن�سبة لهم ،كذلك ف�إن بع�ض ال�شرائح التقليدية واملحافظة ال تزال ت�شكك يف
الإعالميات ي�شكل
ً
قدرات و�إمكانيات املر�أة ال�صحافية وال تثق بقدرتها)81( .
وتتوافق الإعالمية ر�شا فريحات مع طبيعة عالقة زمالء العمل يف امل�ؤ�س�سة الإعالمية ،حيث اال�ستهانة باملر�أة
الإعالمية كامر�أة ،فقد تعر�ضت الكثري من ال�صحافيات الفل�سطينيات لكثري من �صور اال�ستغالل املادي على
متاما)82( .
يد �إعالميني كبار ممن ال يقدرون عمل املر�أة ،وب�أنها �أ�صبحت جز ًءا ها ًّما من املجتمع كالرجل ً
ف�إذا كانت ثقافة الفرد �أو املجتمع ت�ستند �إىل قيم ومعتقدات فيها من التمييز �ضد املر�أة� ،إال �أنها تتعزز
بت�شريعات �أو قوانني �أو �سوء تطبيق قوانني ،فكلها عوامل تعك�س ذاتها على �أداء العاملني يف املنظمة ال �سيما
الإناث ،وهذا ينطبق � ً
أي�ضا على العامالت الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية وعلى �أكرث من �صعيد ،حيث
ترى الإعالمية املتخ�ص�صة يف ق�ضايا املر�أة لبنى الأ�شقر �ضمن ورقة عمل حول التحديات االجتماعية قدمتها
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يف م�ؤمتر الإعالمية الفل�سطينية وحتديات امل�شهد الإعالمي الأول�" ،أن هناك العديد من العوامل التي حتد
من �إبداع الإعالمية الفل�سطينية ،وعلى ر�أ�سها الرف�ض االجتماعي للظروف املحيطة بعمل الإعالمية والأدوار
العديدة التي تقوم بها ،ومنها رعاية الأ�سرة والأبناء وعدم تفهم الزوج لعمل زوجته)83( .
ويف �إطار املعاجلات للق�ضاء على التمييز �ضد املر�أة والعاملة يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،تو�صي الإعالمية
مريفت �أبو جامع بتوعية الإعالميات بحقوقهن النقابية والقانونية التي تكفل لهن احلماية ومتكنهن من
حماربة �أ�شكال التمييز �ضدهن واالنتهاكات التي تنق�ص من حقوقهن وحتد من ممار�ستهن حلريتهن .وتطالب
ب�سن قوانني وت�شريعات حتمي الإعالميات من اال�ستغالل من قبل القائمني على امل�ؤ�س�سات الإعالمية)84( .
 3.4.2التدريب :األثر على األداء والفرص المتاحة

من امل�ؤكد �أن للبيئة التنظيمية يف املنظمة دو ًرا بار ًزا وم�ؤث ًرا على الأداء ،و�أن من �أبرز العوامل يف ذلك ،تلك
املرتبطة ببناء القدرات والت�أهيل والتدريب ،حيث ت�شري الدرا�سة التي �أجراها الطيب �آدم جديد ،بعنوان:
"�أثر التدريب على حت�سني الأداء و�إجناز الأعمال يف املنظمات التطوعية" درا�سة حالة منظمة رعاية الطفولة
الربيطانية� ،إىل �أن جناح �أي منظمة و�سمعتها يعتمد على مدى اهتمام املنظمة بربامج التدريب .وب�أنها
ت�ساهم يف رفع م�ستوى الأداء الوظيفي وزيادة املهارات وحت�سني الأداء ،و�أنها ترتبط بتحقيق �أهداف املنظمة.
()85
وتو�صلت درا�سة �أحمد غامن�" :أثر التدريب على العاملني يف القطاع اخلا�ص يف مدينة نابل�س" �إىل نتائج
م�شابهة ،حيث تو�صل الباحث �إىل �أنه كلما زاد التدريب حت�سن �أداء العاملني ومهاراتهم وزادت قدراتهم
وحت�سنت نوعية وجودة خدمات امل�ؤ�س�سة وروح االنتماء وامل�س�ؤولية لدى العاملني ،ما يعترب م�ؤ�شرات ذات
داللة مهمة يف تطوير امل�صادر الب�شرية يف امل�ؤ�س�سة ،وعن�ص ًرا من عنا�صر جناحها وزيادة �إنتاجها)86( .
عادة ما يكون بناء قدرات العاملني يف �إطار حتديد احتياجاتهم التدريبية من الأه��داف الإ�سرتاتيجية
للم�ؤ�س�سات ،وهذا ما تو�صلت �إليه الدرا�سة امليدانية يف جامعة �آل البيت الأردنية "�أثر ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية
التدريب على �أداء العاملني لدى الدوائر الإدارية" والتي �أو�صت ب�ضرورة اللجوء �إىل طرق علمية لتحديد
االحتياجات التدريبية للعاملني يف جامعة �آل البيت ودرا�ستها ،وكذلك العمل على بناء برامج تدريبية حتاكي
معيقات الواقع العملي وتعمل على حلها)87( .
 1.3.4.2واقع التدريب في المؤسسات اإلعالمية الفلسطينية

�أظهر اال�ستطالع الذي نفذه مركز العامل العربي للبحوث والتنمية "�أوراد" ل�صالح مركز تطوير الإعالم-
جامعة بريزيت على عينة ممثلة مكونة من � 555صحاف ًّيا و�صحافية يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،عدم ر�ضا
ال�صحافيني عن التدريب وعدم مالءمته الحتياجاتهم.
كاف ومتنوع"
ويف �إجابات املبحوثني على عبارة" :فر�ص التدريب والتعليم متنوعة ومتاحة للإعالميني ب�شكل ٍ
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�صرح  %54من ال�صحافيني �أن هذه العبارة غري �صحيحة �أو غري �صحيحة �إىل حدّ ما ( %52يف ال�ضفة و%58
يف غزة) ،يف حني �صرح  %44من عموم امل�ستطلعني ب�أن العبارة ذاتها �صحيحة �أو �صحيحة �إىل حدّ ما (%48
يف ال�ضفة و %42يف غزة).
ومن اجلدير ذكره �أن هناك ندرة يف فر�ص املبادالت يف الربامج املحلية والدولية ،و�ضع ًفا يف فر�ص دعم
ال�صحافيني الذين يحتاجون �إىل التخ�ص�ص يف جماالت حمددو ،كما �أن هناك �سو ًءا يف ا�ستثمار ال�صحافيني
للتعليم والتدريب عن بعد ،كما �أن �أغلب الربامج التدريبية تنحاز ملراكز املدن وهو ما تنبهت �إليه م�ؤخ ًرا
بع�ض امل�ؤ�س�سات التدريبية وعملت على �صياغة برامج تدريبية يف املناطق املهم�شة والبعيدة مثل اخلليل
وجنني)88( .
�إذا كانت فر�ص التدريب غري متاحة بالقدر الكايف لعموم ال�صحافيني ،ف�إنها تتناق�ص �أكرث �-أي الفر�ص-
�أمام الإعالميات ،وهذا ما ت�ؤكده الإعالمية لبنى الأ�شقر ،حيث ترى �أن العديد من الإعالميات الفل�سطينيات
ال يحظني بفر�ص التدريب التي متنح للذكور ،ففي كثري من الأحيان ال يتنا�سب موقع هذه التدريبات وتوقيتها
معهن ،كما التدريبات وال��دورات التي تعقد خارج الوطن ،فالكثري منهن مينعن من ال�سفر بحجة البيت
والأوالد ،كذلك بحجة �أنها فتاة لذلك تذهب غالبية هذه الدورات ل�صالح الذكور ( ،)89كما �أن الإعالمية
ر�شا فريحات ت�ؤكد عدم توفر فر�ص كافية للتدريب و�أماكن مميزة بحيث ت�ستفيد اخلريجات الإعالميات من
كاف)90( .
تدريبهن ب�شكل ٍ
ويف ال�سياق ذات��ه ،ف��إن عملية التمكني والتدريب و�صو ًال لتح�سني الأداء ،ال تتحمل م�س�ؤوليتها امل�ؤ�س�سة
الإعالمية فقط ،بل الإعالمية كما نقابة ال�صحافيني ،وترى الإعالمية �أمل جمعة :هناك طبيعة �شخ�صية يف
كل �شخ�ص تتحكم يف اختياره للمهنة التي يريدها ،ومهنة ال�صحافة غري منطية وغري تقليدية يف املجتمع ،ما
يتطلب من الإعالمية بذل جهد �أكرب لإثبات نف�سها ،لت�ستطيع �أن ت�صنع ا�س ًما الم ًعا وح�ضو ًرا مميزًا.)91( .
 4.4.2األجور والحوافز وأثرها على األداء الوظيفي

ﺗﻘﻠﺒﺎ وتعقيدً ا ،ﻛﻮنه يﺘﻤيﺰ ﺑﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻤﻟ�ﺸﺎﻋﺮ وا�ﻷﺣﺎ�سي�س
يعد اﻟﻌﻨ�ﺼﺮ اﻟﺒ�ﺸﺮي �أﻛﺮﺜ ﻋﻨﺎ�ﺻﺮ ا�ﻹﻧﺘﺎج ً
واﻻﺣﺘيﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ تﻌﺮﺒ عنها بطرق ﺨﻣﺘﻠﻔﺔ ،تنعك�س ﻋﻠﻰ �أداء ا�ﻷﻋﻤﺎل ﻲﻓ املنظمات .ﻛﻤﺎ اهتمامات
ا�ﻷﻓﺮاد واﻟﺘﺰامهم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ تختلف ﻣﻦ �شخ�ص �إﻰﻟ �آﺧﺮ ،ﻧﺘيﺠﺔ اﺧﺘﻼف دواﻓﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠيﻦ وﺣﺎﺟﺎتهم.
يف درا�سة �أن�س حمادي التي تهدف �إﻰﻟ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واقع نظام اﺤﻟﻮاﻓﺰ ﻲﻓ هيئة ا�ﺳﺘﻜ�ﺸﺎف و�إﻧﺘﺎج النفط
اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ و�أثرها يف ﺤﺗ�ﺴيﻦ ا�ﻷ داء ،جاءت نتائج الدرا�سة لت�ؤكد �ﺿﻌف ﻣ�ﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠيﻦ ﺑﺎﺗﺨﺎذ القرار،
اهتماما ﻤﺎ انعك�س ﻋﻠﻰ معنوياتهم .و�أن ﻓﺮ�ص اﻟﺮﺘﻗيﺔ ﻻ ﺗﺮتبط
ﻛﻤﺎ �أن ر�ؤ�ﺳﺎءلﻢ ﻻ يعريون ﻣﻘﺮﺘﺣﺎتهم
ً
ﺑﺘﻘﺎريﺮ ﺗﻘييﻢ ا�ﻷ داء ،وﻣﻦ ثم ال تعتمد على الكفاءة بالعمل .ﻛﻤﺎ �أن معظم العاملني ي�شكون من تدين
احلوافز اﻤﻟﺎديﺔ اﻤﻟﺘﻤﺜﻠﺔ ﻲﻓ ا�ﻷﺟﻮر واملكاف�آت)29( .
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ويف نف�س ال�سياق جاءت درا�سة العك�ش :نظام احلوافز واملكاف�آت و�أث��ره على الأداء الوظيفي يف وزارات
ال�سلطة الفل�سطينية يف قطاع غزة ،التي ﻫﺩﻓﺕ �ﺇىل ﺍلتعرﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍحلوﺍﻓﺯ ﻭﺍملكاﻓ�ﺂﺕ ،ﻭ�ﺃﺜﺭﻩ ﻓـﻲ
ﺘﺤـ�ﺴﻴﻥ الأداء ﺍل��وﻅﻴﻔﻲ ﻲﻓ ﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍل�سلطة ﺍلفل�سطينية ﻲﻓ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ،ﻭﺫلك ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍ�ﺴـﺔ ﻨﻅـﺎﻡ
�ﺃﺜﺭا �ﻀﻌﻴ ًفا
ﺍحلوﺍﻓﺯ احلكومي ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﻓﻌﺎليته ﻭ�ﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ الأداءﺀ .وجاءت �أبرز النتائج لت�ؤكد �أن هناك ً
لفعالية ﻨﻅﺎﻡ احلوافز ﻭاملكاﻓ�ﺂﺕ ﻲﻓ ﺘﺤ�ﺴﻴﻥ �أداء ﺍلعاﻤﻠﻴﻥ ﻲﻓ ﺍلوﺯﺍﺭﺍﺕ الفل�سطينية ﻲﻓ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ .ب�سبب
ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠل ﻲﻓ ﻁﺭﻕ ﻭ�ﺁلياﺕ الرتقية ،ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ �ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ملنح ﺍحلوﺍﻓﺯ.
�إﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍملكاﻓ�ﺂﺕ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﻋل ومتدنٍ  ،ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍملوﻅﻔﻴﻥ لي�س لدﻴﻬﻡ ﻋﻠﻡ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﺢ ﺍملكاﻓ�ﺂﺕ .ال �سيما �أن
ﺍلوﺯﺍﺭﺍﺕ ﻻ ﺘ�ﺴﺘﺨﺩﻡ �ﺃ�ﺴﺎليب ﺍملناﻓ�ﺴﺔ (ﺍمل�ساﺒﻘﺎﺕ ﻭﺍﻻختبارات) ﻲﻓ ﻤﻨﺢ ﺍحلوﺍﻓﺯ ،وﻻ يتم الرﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺘﻘﻴﻴﻡ الأداء ك�أ�سا�س ملنح احلوافز� ،إىل ذلك ﻻ ﻴﻭﺠﺩ �ﺇﻨ�ﺼﺎﻑ ﻲﻓ منحها .وعليه �أو�صت الدرا�سة ب�ضرورة
ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﻨﻅﺎﻡ ﺍحل��وﺍﻓﺯ ﺍحلكوﻤﻲ ﻭﺘﻁ��ﻭﻴﺭﻩ ﺒ�ﺸﻜل ﻴﺘﻨﺎ�ﺴﺏ ﻭﺘﻭﻗﻌـﺎﺕ ﺍملوﻅـﻑ ﺍلعاﻡ ،ﻭفق �ﻀﻭﺍﺒﻁ
ﻭمعاﻴﻴﺭ ،وﺍلرﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﻴﻴﻡ الأداء ﺍل�سنوﻱ ﻲﻓ ﻤﻨﺢ ﺍحلوﺍﻓﺯ ﻭﺍملكاﻓ�ﺂﺕ)93( .
ً
ارتباطا بتوفري
كثرية هي مراكز الأبحاث واجلامعات والهيئات الدولية التي �سعت �إىل تطوير �أداء املوظفني
املناخ امل�ؤ�س�سي املنا�سب ،وللم�ساهمة يف �إيجاد حلول ذات عالقة ،بد�أت املنظمات الإمنائية الدولية العمل
على تعديل وتكييف منوذج حت�سني الأداء املحدد بعدة عوامل رئي�سية ذات عالقة يف الت�أثري على النتائج
النهائية :التوقعات الوظيفية ،والأداء ،وردود الفعل "التغذية الراجعة" ،والأدوات ،والدافع واحلوافز واملعرفة
واملهارات)94( .
وهذا ما �أكدته عديد �أوراق العمل والدرا�سات ،فريى د� .صالح ديب "�أن هناك عالقة بني عمليّة الإبداع
واالبتكار وما بني نظام الأجور واحلوافز املاديّة واملعنوية وبني درجة الر�ضا عن العمل لدى العاملني (،)95
ويف نف�س ال�سياق لي�س فقط احلوافز والأجور ت�سهم يف تطوير الأداء ،بل �إن العامل الثقايف ذو مغزى كما يراه
الكاتب ال�صحايف حممد هوا�ش ،حيث ي�شري �إىل �أنه ال يوجد لدى امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية ما يكفي من الت�شجيع
لتطوير �أداء الإعالميات لأ�سباب مادية �أو �سو�سيولوجية ،كما �أنه ال توجد و�سائل �إعالم متخ�ص�صة جلهة
التعامل مع ق�ضايا املر�أة يف بعدها الفل�سفي والثقايف العميق)96( .
مت حتديد احلد الأدنى للأجور باالتفاق ما بني النقابات ووزارة العمل� ،إال �أن هناك تباي ًنا بني الأجور التي
يتقا�ضاها الذكور والإناث ،حيث يختلف �سلم الأجور يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية بح�سب طبيعة العمل ال�صحايف،
فهناك و�سائل �إعالم ر�سمية والأجور فيها تتبع ملالية احلكومة ،وو�سائل �إعالم تتبع الأحزاب وتختلف فيها
الأجور باختالف �إمكانيات احلزب ،و�أخرى خا�صة وهي متنح �أقل الأجور� ،أما و�سائل الإعالم الأجنبية تعترب
فيها الأجور الأف�ضل وتخ�ضع لآليات عمل دولية ،كما يتمتع العاملون يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ب�أمن وظيفي
�أكرث من غريهم)97( .
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الإعالميات اللواتي يعملن يف الغالب ب�أجور زهيدة يتعر�ضن لال�ستغالل ،وال يجدن فر�ص عمل منا�سبة،
خ�صو�صا اللواتي يعملن يف الإذاعات املحلية ،وت�ؤكل حقوقهن الإعالمية والأدبية واملادية ،ومل تربز امر�أة
ً
منهن يف مركز قيادي �إال بال�شكل الذي ي�سمح به الرجل ،فكيف ميكن لن�ساء غري متمكنات يف مهنهن �أن
يعك�سن �صورة �أكرث �إيجابية للن�ساء �أو �أن يبدعن يف عملهن يف قطاع ذكوري الطبيعة وال�سيطرة)98( .
 5.4.2أنماط القيادة وأثرها على أداء الموظفين

ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍ�ﺴﺔ ب�شري عربيات �ﺇﻰﻟ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ �ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟ�ﺴﺎﺌﺩﺓ ﻟﺩﻯ ر�ؤ�ساء ﺍ�ﻷﻗ�ﺴﺎﻡ ﺍ�ﻷ كاﺩﻴﻤﻴﺔ
ﻲﻓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠقاء التطبيقية ﻭ�ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍ�ﻷﺩاء ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ لأع�ضاء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴ�ﺱ ﻲﻓ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎء ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
/كلية ﺍﻟﻬﻨﺩ�ﺴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﺘﻭ�ﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍ�ﺴﺔ �ﺇﻰﻟ ﻭﺠـﻭﺩ ﻤ�ﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍ�ﻷﺩﺍء ﻟﺩﻯ �ﺃﻋ�ضاء ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺘﺩﺭﻴ���ﺱ ،ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ �ﺃﺜﺭ ﻟﻨﻤﻁﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ (ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭ�ﺴﻠﻲ) ﻋﻠﻰ �ﺃﺩاء العاملني ،ﻭﻋﺩم ﻭﺠﻭﺩ �ﺃﺜﺭ
ﻟﻨﻤﻁﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ (ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘ�ﺴﻠﻁﻴﺔ) على �أداء العاملني ،ﻭﻲﻓ �ﻀﻭء ﻫﺫﻩ النتائج �ﺃﻭ�ﺼـﺕ الدرا�سة ﺒ�ﻀﺭﻭﺭﺓ
�ﺇﺠﺭﺍء ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺨﺎ�ﺹ ﻭﻤﻜﺜﻑ ﻟﺭ�ﺅ�ﺴﺎء ﺍ�ﻷﻗ�ﺴﺎﻡ ﺍ�ﻷ ك��اﺩﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍ�ﺴﺘﻼﻤﻬﻡ ﻤﻟﻨﺎ�ﺼﺒﻬﻡ؛ ﻤﻥ �ﺃﺠل ﻨ�ﺸﺭ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻤﻟﻌﺭﻓﺔ ﺒ�ﺄﻫﻤﻴﺔ ﺍ�ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍ�ﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻴﺔ املختلفة ،ﻭ�ﺃﺜﺭ كل ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠـﻰ �أداء ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺘﺤﺕ ﻗﻴﺎﺩﺘﻬﻡ)99( .

34

مي

عي

نة

ال

درا

سة

و

اإل

ارا

ية
الق
ألخ

تا

ج

را

ءا

ت

داة

و

سة

داة

ية

صائ

م
1
ص
ب
ع
ا
ت
أل
أل
ر
إلح
الع
ت
تم
 2 .3ت
لد
تا
ا
ا
ا
ق
ج
تا
وم
.3
ت
م
 1.ا صد
ثبا
عل
او
3.
4.
جا
ر
د
3
3
م
ا
عال
2.
ختب
4أ
وال لم
 3 4.3ا
.3
سة ت
وا
 .4.درا
انا
ت
3
بي
ال
انا
ت
ع ال لبي
ا
راء
جم ل ا
إج
حلي
ق
5.
طر ق ت
3
6
طر
.3
7.
3

قد

مة

م

ال

بح

ث

ال

هج
من

ا

لف

ص

ل

ال

ثال

ث

الفصل الثالث :المنهج واإلجراءات
 1.3مقدمة
يت�ضمن ه��ذا الف�صل ً
عر�ضا لت�صميم البحث وحتديد عينة الدرا�سة و�أداة ودالالت ال�صدق والثبات
امل�ستخدمة ،بالإ�ضافة اىل �أدوات البحث التي ا�ستخدمت بالدرا�سة وتطويرها وطرق جمع البيانات وحتليها
واملعاجلات الإح�صائية.
 2.3تصميم البحث
اعتمدت الباحثة املنهج الو�صفي ملالءمته لأغرا�ض هذه الدرا�سة ،وهو املنهج الذي يعتمد على املالحظة
والتحليل الو�صفي للواقع ،ويعرب عن الظاهرة االجتماعية املراد درا�ستها تعب ًريا كم ًّيا ليعطينا و�ص ًفا رقم ًّيا
يو�ضح مقدار هذه الظاهرة �أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر املختلفة الأخرى ،ونوع ًّيا حيث التعبري
الكيفي ي�صف لنا الظاهرة ويو�ضح خ�صائ�صها.
�إىل ذلك ،ويف �إطار ت�صميم البحث ت�ضمنت الدرا�سة املتغريات التالية:
 -1املتغريات امل�ستقلة :وت�شمل احلالة االجتماعية ،وامل�ستوى التعليمي ،وعدد �سنوات العمل الإجمايل،
والراتب ال�شهري.
 -2املتغريات التابعة :وت�شتمل على املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املئوية والن�سب املئوية ال�ستجابات
عينة الدرا�سة على �أ�سئلة اال�ستبانة املتعلقة بالعوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية يف فل�سطني من منظور النوع االجتماعي.
 3.3مجتمع الدراسة والعينة
يت�شكل جمتمع الدرا�سة من الإعالميات الفل�سطينيات يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،العامالت منهن يف
امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني ،وكذلك ال�صحافيات املتعطالت عن العمل.
بالرجوع �إىل �سجالت نقابة ال�صحافيني وامل�صادر الثانوية والإح�صاءت املركزية ،ال توجد �إح�صائيات وافية
ودقيقة عن عدد ال�صحافيات الفل�سطينيات العامالت واملتعطالت عن العمل يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة،
وعليه مت اختيار عينة ممثلة وع�شوائية مقدارها � 150إعالمية ،منهن  94يعملن يف ال�ضفة الغربية ،و56
يعملن يف قطاع غزة ،لدى م�ؤ�س�سات �إعالمية متنوعة من حيث النوع وامللكية ،ويف مناطق جغرافية خمتلفة.
وزعت اال�ستمارة على ( )150من الإعالميات العامالت يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني لي�شكلن عينة الدرا�سة،
وقد متت ا�ستعادة (( 135ا�ستبانة متت الإجابة عليها من قبل املبحوثات� ،أي �أن ن�سبة اال�سرتداد بلغت .%90
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واختريت جمموعة ب�ؤرية غري متجان�سة من � 13إعالمية متعطلة عن العمل يف ال�ضفة الغربية (مرفق رقم )4
وجمموعة �أخرى من � 9صحافيات يف قطاع غزة (مرفق رقم  )5من مناطق جغرافية وفئات عمرية ودرجات
علمية خمتلفة جلمع معلومات �أكرث �شمولية.
 4.3أدوات البحث
ا�ستخدمت املجموعات الب�ؤرية املركزة ك�أداة جلمع البيانات حول واقع الإعالميات املتعطالت عن العمل،
والأ�سباب التي حتول لعدم ح�صولهن على وظائف يف كل من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
و�صممت ا�ستبانة (ملحق رقم  )1خا�صة بالدرا�سة ك�أداة جلمع البيانات من الإعالميات عينة الدرا�سة
العامالت يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني ،ومبا يتوافق و�أهداف الدرا�سة و�أبعادها ،وذلك بعد مراجعة
الأدبيات والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة باملو�ضوع ،والأخذ ب�آراء املحكمني الذين قاموا بتحكيم اال�ستبانة
و�إجراء التعديالت الالزمة.
وتكونت الأداة يف �صورتها النهائية من (� )97س�ؤا ًال ،ت�ضمنت الأجزاء التالية:
 اجلزء الأول :معلومات عامة �شخ�صية. اجلزء الثاين :التح�صيل العلمي واخلربات املهنية ،مكان العمل وامل�سمى الوظيفي. اجلزء الثالث :التوظيف ومعايري التوظيف. اجلزء الرابع :واقع الأداء الوظيفي وما له عالقة بالإ�شراف وامل�س�ؤولية ،ودور املوظف ،والر�ضا الوظيفي،والأجور والرواتب واحلوافز والتدريب ،وامل�ساءلة واملحا�سبة وتقومي الأداء.
 اجلزء اخلام�س :املتغريات التنظيمية ،الأه��داف والهيكل التنظيمي ،القيادة ،االت�صال ،الإج��راءات،احلوافز ،التدريب.
 اجلزء ال�ساد�س :نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني. 1.4.3االعتبارات األخالقية

�أرفقت مع اال�ستبانة ر�سالة موجهة للمبحوثات حول هدف البحث و�أهميته ،والطلب بالتكرم بتعبئة
اال�ستبانة مع التعهد والت�أكيد على �أن املعلومات الواردة تبقى �سرية ،و�أن �إطار ا�ستخدامها يخدم البحث
العلمي و�أهدافه (املرفق رقم  ،)2ومن حق املبحوثة قبول �أو رف�ض الإجابة على الأ�سئلة انطال ًقا من �أن
املو�ضوع طوعي.
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 2.4.3صدق األداة:

بعد �إعداد �أداة الدرا�سة ب�صورتها الأولية ،وللتحقق من �صدقها قامت الباحثة بعر�ضها على عدد من املحكمني
ذوي اخلربة واالخت�صا�ص ،بهدف الت�أكد من �صدق حمتوى الفقرات املكونة لال�ستبانة ،ومدى مالءمتها لأهداف
الدرا�سة ومتغرياتها ،وطلبت منهم �إبداء الر�أي حول فقرات اال�ستبانة ،وذلك باحلذف والتعديل واقرتاح فقرات
جديدة ومنا�سبة ملو�ضوع الدرا�سة ،وبناء على مالحظات املحكمني مت تعديل �أداة الدرا�سة ف�أ�صبحت ب�صورتها
النهائية مكونة من ( )97فقرة ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �أ�سماء حمكمي اال�ستبانة (مرفق .)3
 3.4.3اختبار ثبات األداة:

يق�صد بثبات الأداة (اال�ستبانة) �أن تعطي هذه الأداة نف�س النتيجة لو متت �إعادة توزيعها �أكرث من مرة حتت
نف�س الظروف وال�شروط� ،أو بعبارة �أخرى �أن ثبات الأداة يعني اال�ستقرار يف نتائجها وعدم تغيريها ب�شكل كبري.
جدول رقم ()1
معامل ثبات الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ الفا
( )Chronback Alphaفيما يتعلق بمجاالت الدراسة
الرقم

المجال

معامل الثبات

1

�آليات و�إجراءات التوظيف

7570.

2

معايري التوظيف

6560.

3

واقع الأداء الوظيفي

8690.

4

املتغريات التنظيمية

9460.

5

العالقة مع النقابة

9490.

الدرجة الكلية

9130.

 5.3إجراءات الدراسة
لقد مت �إجراء الدرا�سة وفق اخلطوات التالية-:
الق�سم الأول :املجموعات املركزة
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• حتديد م�ساعدي الباحث يف ال�ضفة وغزة ،و�إجراء تدريب تي�سري و�إدارة عمل املجموعات الب�ؤرية� ،إىل
جانب كيفية امل�شاهدة واملالحظة ،و�إدارة النقا�ش حول الأ�سئلة املطروحة
• اختيار الإعالميات امل�شاركات يف املجموعات الب�ؤرية �ضمن املعايري املطلوبة
• االت�صال بالإعالميات امل�شاركات يف املجموعات الب�ؤرية ،وتبليغهن عن موعد ومكان اللقاءات
• عقد اللقاءات و�إثارة النقا�ش وت�سجيل املالحظات و�إطار النقا�ش وامل�ضامني و�آراء امل�شاركات باال�سم
• جمع البيانات
• حتليل لبيانات �ضمن اخلطوات التالية:
 -1التهيئة والإعداد ،وت�شمل:
	�أ -الن�سخ والتهيئة.
ب -احلفظ (ب�أكرث من ن�سخة ويف �أكرث من موقع).
 -2الو�صف املكثف:
	�أ -املحيط (�أي و�صف ال�سياق ،نظ ًرا لت�أثري ال�سياق على فهمنا للأحداث).
ب -الق�صدية (وتعني الدالالت واملعاين من وجهة نظر امل�شاركني يف البحث).
ت -العملية (ويق�صد بها تطور املواقف ،وهذه �إحدى �أهم ميزات البحث النوعي)
 -3الت�صنيف :وهي خطوة يتم فيها تفكيك املعلومات �إىل وحدات ،ويحدد هذا الت�صنيف مو�ضوع البحث.
 -4الربط :وهي اخلطوة املكملة للت�صنيف� ،إذ يعيد الباحث بناء املعلومات بعد تفكيكها مبا يتفق مع مو�ضوع بحثه.
• ا�ستخراج النتائج
الق�سم الثاين� :أداة الدرا�سة (اال�ستبانة)
• �إعداد �أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية.
• حتديد �أفراد عينة الدرا�سة.
• توزيع اال�ستبانة.
• جتميع اال�ستبانة من �أفراد العينة وترميزها و�إدخالها �إىل احلا�سوب ومعاجلتها �إح�صائ ًّيا با�ستخدام
الربنامج الإح�صائي (.)SPSS

39

• تفريغ �إجابات �أفراد العينة.
• ا�ستخراج النتائج وحتليلها ومناق�شتها.
 6.3طرق جمع البيانات والمعلومات
امل�صادر التي ارتكزت �إليها املعلومات:
جمعت البيانات الأولية من جمتمع الدرا�سة من خالل املجموعات املركزة فيما له عالقة بالإعالميات
املتعطالت عن العمل ،ومن خالل اال�ستبانة لعينة الدرا�سة ذات العالقة بالإعالميات العامالت يف امل�ؤ�س�سات
خ�صي�صا لهذا الغر�ض.
الإعالمية يف فل�سطني ،والتي مت ت�صميمها
ً
امل�صادر الثانوية :تكونت من درا�سات و�أبحاث �سابقة واملراجع الأدبية والتقارير والوثائق والدوريات املن�شورة
وغري املن�شورة ،و�أوراق العمل التي لها عالقة مبو�ضوع البحث.
 7.3طرق تحليل البيانات والمعالجات اإلحصائية:
مت حتليل البيانات ومعاجلتها �إىل جانب التحليل الكمي والو�صفي ،با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية
للعلوم االجتماعية (.)SPPS
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الفصل الرابع
تحليل البيانات وعرض النتائج
 1.4وصف اإلعالميات المبحوثات
 1.1.4وصف عام لإلعالميات المشاركات بالمجموعات المركزة

عاما،
بلغ عدد امل�شاركات � 22إعالمية من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،تراوحت �أعمارهن ما بني ً 26-20
ومنهن متزوجات ومنف�صالت وغري املتزوجات ،ومكان �سكنهن يتوزع ما بني املدن والأرياف واملخيمات يف
حمافظات "اخلليل ،ورام اهلل ،ونابل�س ،وطولكرم ،وغزة ،وخان يون�س ،ورفح" ،وتخرجن من جامعات النجاح
الوطنيه ،وبريزيت ،والقد�س� /أبو دي�س ،والإ�سالمية ،والأزهر ،ومن الكلية الع�صرية ،ومنهن حا�صالت على
�شهادة البكالوريو�س يف ال�صحافة و�أخريات على �شهادة الدبلوم ،وم�ضى على تخرج بع�ضهن � 6سنوات دون
�أن يتمكن من احل�صول على وظيفة يف جمال تخ�ص�صهن.
امل�شاركات يف املجموعات املركزة لديهن خربات متنوعة جراء التطوع والتدريب والعمل �ضمن م�شاريع
ق�صرية الأمد يف م�ؤ�س�سات �إعالمية وغري �إعالمية .وبع�ضهن يعمل وفق نظام القطعة بني الفينة والأخرى،
ويف جماالت غري ال�صحافة.
 2.1.4وصف لإلعالميات عينة مجتمع الدراسة

بلغ حجم عينة الدرا�سة � 150إعالمية من ال�ضفة الغربية وقطاع غزة ،حيث ا�ستجابت � 135إعالمية لتعبئة
اال�ستمارة �أي ما ن�سبة  %90من جمموع امل�ستهدفات.
 1.2.1.4المعلومات الشخصية والمهنية

يتناول هذا اجلزء البيانات ال�شخ�صية للمبحوثات واحلالة االجتماعية لهن� ،إىل جانب التح�صيل العلمي
والتخ�ص�ص يف جمال الإعالم ومكان وطبيعة العمل وامل�سمى الوظيفي للإعالميات العامالت و�سنوات العمل
واخلربة يف جمال التخ�ص�ص ويف �إطار امل�ؤ�س�سات الإعالمية احلالية التي يعملن بها.
 2.2.1.4األوضاع الشخصية

يف و�صف املبحوثات من حيث الأو�ضاع ال�شخ�صية ،تبني ح�سب اجلدول رقم (� )2أن غالبيتهن من الفئات
ال�شابة بواقع  %54.8من الفئة العمرية (� )27-20سنة ،و %31.6من (� )35-28سنة ،ما يدلل على �أن حجم
الإقبال على التعليم اجلامعي ،ال �سيما االلتحاق يف كليات الإعالم و�أق�سام ال�صحافة يف تزايد ،و�أن امل�ؤ�س�سات
الإعالمية قادرة على ا�ستيعاب املزيد من الطاقات ال�شابة ،مع تو�سيع جغرافيا امل�ؤ�س�سات الإعالمية ب�أ�شكالها
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و�أنواعها املتعددة ويف خمتلف حمافظات الوطن.
وحول احلالة االجتماعية للمبحوثات تبني تقارب يف ن�سبة املتزوجات �إىل غري املتزوجات ،حيث بلغت على
التوايل  ،)66( %48.9و ،)64( %47.4و�أن  )56( %41.4يعلن �أ�س ًرا بحجم ( ،)5-1و )32( %31.4يعلن
�أ�س ًرا �أكرب حج ًما من (� )10-6أفراد ،ون�سبة �أقل يع�شن يف �أ�سر �أكرب حج ًما ،وي�ؤ�شر نف�س اجلدول ال�سابق
�إىل توزيع املبحوثات من حيث ال�سكن ليتبني �أن الن�سبة العظمى منهن يقطن املدن  ،%74واملخيمات ،%14.1
مقابل  %11.9يف الريف.
من الوا�ضح �أن ن�سبة عالية من املبحوثات تتحمل م�س�ؤوليات �أ�سرية واجتماعية متزايدة ،ب�سبب حجم الأُ�سر
املعالة وال�سكن يف املدن حيث تكاليف احلياة املرتفعة ،ما يعني احلاجة املا�سة �إىل العمل.
الجدول ()2
المعلومات الشخصية من حيث العمر والحالة االجتماعية وأفراد
األسرة ومكان السكن لإلعالميات المبحوثات
المتغير

العمر

احلالة االجتماعية

عدد �أفراد الأ�سرة

مكان ال�سكن

المستوى

التكرار

النسبة المئوية

� 27-20سنة
� 35-28سنة
� 43-36سنة
� 51-44سنة
� 60-52سنة
عزباء
متزوجة
منف�صلة
من دون
5-1
10-6
�أكرث من 10
قرية
خميم
مدينة

74
43
11
5
2
64
66
5
32
56
42
5
16
19
100

54.8
31.9
8.1
3.7
1.5
47.4
48.9
3.7
23.6
41.4
31.4
3.6
11.9
14.1
74.0
43

 3.2.1.4التحصيل العلمي والعمل المهني

غالبية املبحوثات ح�سب اجلدول (رقم  )3يحملن �شهادة البكالوريو�س  ،)92( %68.1ومنهن  %15.6من
حملة ال�شهادات العليا مقابل  %13.3حلملة الدبلوم ،ويعملن يف م�ؤ�س�سات �إعالمية خمتلفة من حيث امللكية
حيث الن�سبة الكربى منهن يعملن يف القطاع اخلا�ص بواقع  ،%48.9يليها القطاع العام بن�سبة ،%39.3
ومن ثم امل�ؤ�س�سات الإعالمية احلزبية  ،%7.4و�أخ�يرا القطاع الأهلي  ،%4.4ومنهن ما ن�سبته %51.1
متخ�ص�صات يف جمال الإذاعة والتلفزيون ،و %48.9يف ال�صحافة الإلكرتونية واملطبوعة ،ويف نف�س ال�سياق
 %34.1من املبحوثات يعملن يف حمطات �إذاعية ،و %25.1يف قنوات تلفزيونية ،مقابل  %24.4يعملن يف
ال�صحافة الإلكرتونية ،وفقط  %16.4يف ال�صحافة املطبوعة.
يت�ضح �أن حوايل  %9من الإعالميات العامالت يعملن خارج نطاق تخ�ص�صهن كما ورد يف بياناتهن ،و�إن كان
يف نف�س جمال العمل الإعالمي.
وامللفت لالنتباه �أن  %41.5من املبحوثات يعملن كمحررات ومرا�سالت ،و %33.3مقدمات برامج ،و %6.7يف
الإنتاج ،ونف�س الن�سبة يعملن كمعدات برامج ،و %5.2يعملن على امل�ستوى الإداري ،و %3يف جمال الت�صوير،
و %1.5ك�سكرتريات ،وما ن�سبته  %2.1يف جمال الإخراج والت�صميم اجلرافيكي والهند�سة الإذاعية ،وبهذا
ال وجود للإعالميات على م�ستوى �صناعة القرار يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية� ،إمنا تعمل  %74.8منهن كمرا�سلة
وحمررة ومقدمة برامج ،ما يعني التعاطي معها بحدود كبرية يف �إطار منطي ،على الرغم من �أن بع�ضهن
 %11.7يعملن بامل�ؤ�س�سة نف�سها لأكرث من � 11سنة ،و %15.6حا�صالت على درجة املاج�ستري والدكتوراه.
وحول �ساعات العمل والدوام ،يبني اجلدول رقم (� )3أن  %29.7يعملن بدوام جزئي ،و�أن هناك  %26.7يعملن بواقع
� 36-24ساعة �أ�سبوع ًّيا ،ما يعني �أنها لي�ست وظيفة كاملة ،يف حني  %43.7يعملن بوظيفة كاملة ،منهن  %11.1يعملن
عن مدار �أكرث من � 48ساعة �أ�سبوع ًّيا .يف حني تتقا�ضى فقط  %14.8من العامالت رات ًبا �أكرث من � 3000شيقل ،علما
�أن  %15.6من جمموعات املبحوثات يحملن �شهادات عليا ما يعني �أن الرواتب املمنوحة غري عادلة �إىل حد كبري ،و�أن
 %40.8تقا�ضني رواتب �أقل من  ،1500منهن  %23رواتبهن �أقل من � 800شيقل ،ما ي�ؤ�شر �إىل عدم التزام امل�ؤ�س�سات
الإعالمية باحلد الأدنى للأجور على الرغم من �أن ن�سبة منهن يعملن بدوام جزئي مبا يف ذلك من � 36-24ساعة،
و�أن واقع احلال ي�شري �إىل �أن �إعالميات يعملن يف حمطات حملية بدوام كامل وال يتقا�ضني �أكرث من � 800شيقل ومن
حملة �شهادة البكالوريو�س ،و�أن  %44.5منهن تقا�ضني رواتب من � 300-1500شيقل ،ما ي�ؤ�شر عمو ًما �إىل تدين
الرواتب مقارنة من ال�صحافيني العاملني بنف�س امل�ؤ�س�سة ،وبنف�س امل�ستوى التعليمي و�سنوات العمل ،حيث �أكدت
 %46.7من املبحوثات ذلك ،يف حني ترى  %53.3من الإعالميات املبحوثات �أن الأجور مت�ساوية.
بكل الأحوال� ،إقرار  %47من املبحوثات بوجود متييز بالرواتب ل�صالح ال�صحافيني يحمل دالالت يف غاية الأهمية
�إذا ما �أخذنا باالعتبار �أن  %39.3من جمموع الإعالميات املبحوثات يعملن بالقطاع احلكومي الذي ال متييز
44

بالرواتب بني الذكر والأنثى ،حيث ال�سلم الوظيفي حمكوم يف �إطار قانوين ،عك�س معظم امل�ؤ�س�سات اخلا�صة
والأهلية واحلزبية ،و�إن تباينت ،والبع�ض منها يلتزم مبعايري عامة حتكمها امل�سميات الوظيفية دون اعتبار
للجن�س� ،إال �أن ن�سبة كبرية من امل�ؤ�س�سات تعمل بعيدًا عن القيم املرتبطة بالعدالة وامل�ساواة وهذا م�ؤ�شر �سلبي
وخطري ،ما يتطابق � ً
أي�ضا مع ما �أكدته امل�شاركات باملجموعات الب�ؤرية حول ا�ستغالل بع�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية
للإعالميات حينما يتدربن ويتطوعن دون �أي حوافز �أو مكاف�آت �إىل جانب التمييز ل�صالح ال�صحافيني.
الجدول ( )3التحصيل العلمي والعمل المهني لإلعالميات المبحوثات

املتغري

امل�ستوى التعليمي

التخ�ص�ص

الدورات املهنية ذات العالقة

التطوع

الفرتة الزمنية للتطوع

امل�ستوى
دبلوم �سنتني
عال
دبلوم ٍ
بكالوريو�س
دكتوراه
ماج�ستري
تلفزيون
�إذاعة
�صحافة مطبوعة
�صحافة �إلكرتونية
من دون دورات
5-1
10-5
15-11
20-16
�أكرث من  20دورة
نعم
ال
مل ي�سبق لهن التطوع
�أقل من � 3أ�شهر
� 6-3أ�شهر
� 9-6أ�شهر
� 12-9شه ًرا
� 12شه ًرا ف�أكرث

التكرار
18
4
92
4
17
15
54
45
21
20
49
37
16
9
4
99
36
36
22
37
11
9
20

الن�سبة املئوية
13.3
3.0
68.1
3.0
12.6
11.1
40.0
33.3
15.6
14.8
36.2
27.4
12.8
6.6
2.2
73.7
26.7
26.7
16.3
27.4
8.1
6.7
14.8
45

هل تعملني يف نف�س امل�ؤ�س�سة التي تطوعت مل ي�سبق لهن التطوع 36
36
نعم
بها؟
63
ال
71
5-1
36
10-6
عدد �سنوات العمل الإجمايل
15
15-11
9
20-16
4
�أكرث من 20
53
م�ؤ�س�سة حكومية
66
م�ؤ�س�سة خا�صة
مكان العمل احلايل
6
م�ؤ�س�سة �أهلية
10
م�ؤ�س�سة حزبية
34
مرئي
46
م�سموع
نوع امل�ؤ�س�سة الإعالمية
33
�إلكرتوين
22
مطبوع
5
�أكرث من 100
42
مرا�سلة
61
حمررة
13
منتجة
طبيعة العمل
5
م�صورة
4
تقنية
10
�إدارة
27
مقدمة برامج
9
�إعداد
1
م�صممة جرافيك
4
م�صورة
18
مذيعة
امل�سمى الوظيفي احلايل
مرا�سلة وحمررة برامج 56
9
منتجة
1
خمرج
1
مهند�سة �إذاعية
2
�سكرترية
7
�إدارة
46

26.7
26.7
46.2
52.6
26.7
11.1
6.7
3.0
39.3
48.9
4.4
7.4
25.1
34.1
24.4
16.4
3.6
31.1
45.2
9.6
3.7
3.0
7.4
20.0
6.7
70.
3.0
13.3
41.5
6.7
70.
70.
1.5
5.2

5-1
10-6
عدد �سنوات العمل يف امل�ؤ�س�سة احلالية
15-11
20-16
�أكرث من 20
5-1
ع��دد �سنوات العمل يف امل�سمى الوظيفي 10-6
15-11
احلايل
20-16
�أقل من 12
24-12
عدد �ساعات العمل الأ�سبوعية
36-24
48-36
�أكرث من � 48ساعة
�أقل من 800
1500-800
2200-1500
الراتب
3000-2200
4000-3000
�أكرث من 4000
زم�ي�ل��ك الإع�ل�ام��ي ال ��ذي بنف�س امل�ستوى نعم
وبنف�س �سنوات العمل يتقا�ضى رات ًبا �أكرث؟ ال

97
22
6
9
1
101
25
5
4
26
14
36
44
15
31
24
29
31
9
11
63

71.9
16.3
4.4
6.7
0.7
74.8
18.5
3.7
3.0
19.3
10.4
26.7
32.6
11.1
23.0
17.8
21.5
23.0
6.7
8.1
46.7
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 4.2.1.4آليات ووسائل معرفة الشاغر الوظيفي

ح�صلت  %42.2من املبحوثات على وظائفهن من خالل االت�صال املبا�شر بامل�ؤ�س�سة وزيارتها يف �إطار بحثهن
عن عمل ،وما ن�سبته  %35.6تعرفن �إىل وجود �شاغر وظيفي يف امل�ؤ�س�سة احلالية اللواتي يعملن بها عن طريق
قريب �أو �صديق ،يف حني  %22.2من خالل الإعالنات يف ال�صحف واملجالت ،ما يعني �أن هناك رغبة يف
احل�صول على عمل وظيفي جتلت بالبحث من خالل زيارة امل�ؤ�س�سات وال�س�ؤال عن وظائف.
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ما يتطابق و�آراء امل�شاركات يف املجموعات املركزة اللواتي �أكدن على متابعة ال�شواغر الوظيفية من خالل
املواقع الإلكرتونية ،و�صفحات التوا�صل االجتماعي ،والإعالنات ،والزميالت ،والأ�صدقاء ،وبزيارة امل�ؤ�س�سات
الإعالمية نف�سها.
الجدول ( )4آليات ووسائل معرفة الشاغر الوظيفي للمبحوثات

املتغري
علمتي عن الوظيفة وتقدمت
�إليها ،من خالل:

امل�ستوى

التكرار الن�سبة املئوية

�صديق �أو قريب

48

35.6

ال�صحف والإعالنات

30

22.2

االت�صال املبا�شر بامل�ؤ�س�سة

57

42.2

 2.4آليات وإجراءات التوظيف في المؤسسات اإلعالمية
 1.2.4آليات وإجراءات التوظيف

القوانني والأنظمة واللوائح الداخلية ملنظمات الأعمال والتزامها باحلكم الر�شيد تت�ضمن دليل عمل تنظيم ًّيا
و�إدار ًّيا يعتمد �آليات و�إجراءات عملية التوظيف وتوثيقها.
يبني اجلدول رقم (� )5أن  %78.5من املبحوثات تقدمن بطلب خطي للح�صول على الوظيفة ،وهو ما يتطابق
مع الإجراءات املفرت�ضة يف عملية التوظيف ،وتعتقد  %79.5من الإعالميات املبحوثات �أن معايري التوظيف
يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية تت�صف بالنزاهة وال�شفافية ،ال �سيما �أن  %90.7من املبحوثات �أجرين مقابالت يف
�إطار عملية التوظيف ،و�أن املقابالت مل تكن �شكلية� ،إمنا ا�شتملت على �أ�سئلة يف �إطار املفاهيم النظرية �إىل
جانب تطبيقات عملية ذات عالقة بامل�سمى الوظيفي ال�شاغر كما ت�ؤكد  %82.2من املبحوثات .واملفارقة �أن
 %75.2من املتقدمات لل�شاغر الوظيفي �صدر قرار توظيفهن �أثناء املقابلة �أو بعدها مبا�شرة .ويف ال�سياق
ذاته جتيب  %63.3منهن �أن التو�صية متت لدى �صاحب العمل �أو �صناع القرار قبل �أو �أثناء املقابلة ،يف حني
ن�سبة �أقل  %55.9ح�صلن على الوظيفة من خالل الوا�سطة.
�ضمن هذه الإجراءات تعترب  %90.7من املبحوثات كما هو وارد يف اجلدول رقم ( )5عن �أن الوظائف التي
ح�صلن عليها الإعالميات عينة الدرا�سة تتنا�سب ورغباتهن وتخ�ص�صهن.
يت�ضح من بيانات اجلدول رقم (� )5أن  %23من امل�ؤ�س�سات الإعالمية ال تلتزم مبعايري و�إجراءات التوظيف،
مبا يف ذلك تقدمي الطلب اخلطي ،مبعنى متليك بيانات على قدر كبري من الأهمية حول مقدمة الطلب،
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�إ�ضافة �إىل كون الطلب �إجراء �أ�سا�س ًّيا يرتبط بقيم امل�ؤ�س�سة ذات العالقة بالنزاهة.
�إىل ذلك ف�إن  %75من املتقدمات لطلب الوظيفة يتم منحها الوظيفة �أثناء املقابلة �أو بعدها مبا�شره ما
يحتمل تف�سريات متعددة ،منها �أن املقابلة �شكلية وجمرد �إجراء روتيني تفتح الآفاق لتو�صيات غري م�شروعة،
وقد يكون للوا�سطة دور يف عملية التوظيف وعدم �إخ�ضاع ال�شاغر الوظيفي للمناف�سة ،وبالتايل يغيب مبد�أ
�إتاحة الفر�ص ،ما يتناق�ض ور�أي املبحوثات �أن معايري التوظيف تت�سمم بالنزاهة وال�شفافية بن�سبة ت�صل
لأكرث من  ،%79بينما تتطابق النتيجة مع ر�أي املبحوثات يف �إطار املجموعات الب�ؤرية من املتعطالت عن العمل
اللواتي �أكدن بالإجماع �أن الوا�سطة عامل حا�سم يف عملية التوظيف من وحي جتاربهن� ،أما ر�أي املبحوثات
�أن الإعالنات روتني و�شكل �أمام املمولني" ،لأن ال�شخ�ص اللي بدو مي�سك الوظيفة موجود ومعروف" ،وت�ضيف
"وبتقدم لكن على الفا�ضي بتكون الق�ص�ص حم�سومة اكرتها" .حيث تعزو امل�شاركات �أن ذلك احد الأ�سباب
التي حالت دون ح�صولهن على وظائف لغاية الآن.
 2.2.4عقود العمل في عملية التوظيف

يعترب عقد العمل ح ًّقا من حقوق العاملني وعن�ص ًرا �أ�سا�س ًّيا يف �إجراءات عملية التوظيف ،بل وبال�ضرورة �أن
يحتفظ العاملون/ات بن�سخة منه ،ما يتطابق و�آراء  %76.6من العامالت املبحوثات� ،إىل ذلك يت�ضمن عقد
العمل عدد �ساعات العمل الأ�سبوعية وامل�سمى والو�صف الوظيفيني ح�سب  %77من املبحوثات� ،إ�ضافة �إىل
وجود مرفق ل�شروط خا�صة بن�سبة  ،%67.6مع مراعاة الظروف االجتماعية للن�ساء العامالت ،مبا يت�ضمن
مث ًال حق املر�ضعة ب�ساعة ر�ضاعة ح�سب  %76من املبحوثات ،ويف املح�صلة ترى  %66.6من العامالت �أن
امل�ؤ�س�سة الإعالمية توفر بيئة منا�سبة حتديدً ا مبا هو مرتبط بالت�أمني ال�صحي للعامالت.
جدول رقم ( )5األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة
تنازليا وفق المتوسط الحسابي لمجال آليات وإجراءات التوظيف
الموافقة للفقرات مرتبة
ًّ
درجة
املوافقة
كبرية جدًّا
كبرية جدًّا
كبرية جدًّا
كبرية جدًّا

الن�سبة
املئوية

االنحراف املتو�سط
املعياري احل�سابي

الفقرة

� 1.8148 0.38989 90,74أجريت مقابلة يف �سياق �إجراءات التوظيف
الوظيفة التي تقدمت لها ومت قبولك تتنا�سب وم�ؤهلك
1.8074 0.39580 90.73
العلمي "التخ�ص�ص" وقدراتك
تعتقدين �أن الوظيفة ال�ت��ي ح�صلت عليها فر�صة
1.7185 0.45140 85.93
حقيقية تالئم رغباتك
ت�ضمنت املقابلة �إىل جانب الأ�سئلة العامة اختبا ًرا
1.6444 0.48046 82.22
عمل ًّيا ذا عالقة بامل�سمى الوظيفي املطلوب

رقمها يف
اال�ستبانة

الرتتيب

24

1

29

2

30

3

25

4
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كبرية

تعتقدين �أن معايري التوظيف امل�ستخدمة يف امل�ؤ�س�سة
1.5852 0.49453 79.26
تخ�ضع ملعايري موحدة وتت�سم بالنزاهة وال�شفافية

28

5

كبرية

 1.5704 0.49687 78.52تقدمت بطلب توظيف ر�سمي مكتوب للوظيفة

23

6

كبرية

 1.5481 0.49953 77.41عدد �ساعات العمل مو�ضح يف العقد

32

7

كبرية

الو�صف وامل�سمى الوظيفي مثبت يف عقد العمل �أو
1.5407 0.50019 77.04
ملحق به ومعلوم لديك

33

8

كبرية

 1.5333 0.50075 76.67وقعت على عقد عمل واحتفظت بن�سخة منه

31

9

35

10

26

11

34

12

36

13

27

14

37

15

كبرية
كبرية
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

عقد العمل يراعي الظروف االجتماعية للن�ساء من
1.5259 0.50119 76.30
�أوقات الدوام "ك�ساعة الر�ضاعة مث ًال للمر�ضعات"
ح�صلت على موافقة التوظيف مبا�شرة �أث �ن��اء �أو
1.5037 0.50185 75.19
مبا�شرة بعد املقابلة
 1.3556 0.48046 67.78توجد �شروط خا�صة يف العقد ذات عالقة
توفر بيئة العمل �أي �أم��ور لت�سهيل عملك "�أخ�صائي
1.3333 0.47316 66.67
اجتماعي -طبيب -ت�أمني طبي"..
مت��ت التو�صية عليك ل��دى �صاحب العمل �أو مدير
1.2667 0.44386 63.34
امل�ؤ�س�سة قبل �أو �أثناء املقابلة

قليلة

 1.1185 0.32442 55.93ح�صلت على الوظيفة من خالل وا�سطة

كبرية

 1.5244 0.21031 76.22الدرجة الكلية ملجال �آليات و�إجراءات التوظيف

 3.4معايير التوظيف في المؤسسات اإلعالمية في فلسطين

يعترب التوظيف �أحد �أب��رز وظائف الإدارة ،ويكت�سب �أهمية ا�ستثنائية نظ ًرا الرتباطه باملوارد الب�شرية،
وبالتايل ال بد من ت�صميم الأنظمة الإدارية والإجراءات واملعايري التي حتكم عملية التوظيف.
 1.3.4التزام المؤسسات اإلعالمية بالمعايير المهنية في عملية التوظيف

�أن تعلن امل�ؤ�س�سة عن �شاغر وظيفي بامل�سمى والو�صف وفق احتياجاتها ،وتعمل على ا�ستقطاب الكفاءات
�سع ًّيا منها لتحقيق �أهدافها املهنية من خالل التنفيذ الأمثل لرباجمها عرب روافع عمل كادرية م�ؤهلة� ،ضمن
�آليات و�إجراءات نظامية ،واالحتكام للمعايري ،فهذا حك ًما� ،أمر يف غاية الأهمية ،وعلى هذا ال�صعيد ف�إن ما
ذهبت �إليه  %59من العامالت املبحوثات ي�ؤكد �أن معايري التوظيف يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية مهنية باملطلق،
وتتم بناء على احتياجات امل�ؤ�س�سة  ،%59و�ضمن التخ�ص�ص املعلن عنه ك�شاغر وظيفي  ،%70.5ما ي�ؤ�شر �إىل
تدين املعايري املهنية يف عملية التوظيف.
50

 2.3.4عوائق ذات عالقة بالمرأة في عملية التوظيف

عموما يف جمتمع ذكوري �أبوي يف كثري من مناحي احلياة ،ولي�س �أبعدها التمييز يف
تعاين املر�أة الفل�سطينية ً
العمل كما تبني يف اجلدول رقم ( ،)3من خالل تباين الرواتب ل�صالح ال�صحايف ،ويف نف�س ال�سياق ح�صولها
على العمل الوظيفي لي�س بالأمر الي�سري� ،إمنا حتوفه كثري من ال�صعاب والعقبات لي�س �إال لأنها �أنثى ،فتعتقد
 %59من املبحوثات كم يبني اجل��دول رقم (� )6أن الأولوية لتوظيف امل��ر�أة ال يخ�ضع لدورها و�إمكاناتها
كمعيار �أ�سا�سي مفرت�ض يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية� ،إمنا لتدين الراتب الذي تقبل به على �سبيل املثال لي�س
ً
ارتباطا ب�سبب مو�ضوع احلمل
�إال ،و�أن  %63.3يعتقدن �أن فر�ص املر�أة املتزوجة يف احل�صول على وظيفة �أقل
والوالدة ،مبعنى ما يرتتب على ذلك وفق قانون العمل الفل�سطيني على الأقل �إجازة الوالدة املدفوعة الأجر
و�ساعة الر�ضاعة ،ما يجعل االعتقاد عند �أ�صحاب العمل و�صناع القرار ب�أن ذلك ي�شكل خ�سارة للم�ؤ�س�سة،
وبالتايل تتم اال�ستعا�ضة عن املتزوجة ب�أخرى غري متزوجة �أو مبوظف �آخر.
�إىل ذلك ،يلعب املظهر اخلارجي وال�شكل للمتقدمة للوظيفة يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية دو ًرا �أ�سا�س ًّيا يف عملية التوظيف
ما �أكدته  %74من املبحوثات ،يف حني طبيعة لبا�س الإعالمية ي�أتي يف املرتبة الثانية يف الت�أثري ي�صل �إىل %71.1
ويف نف�س ال�سياق ترى املبحوثات �أن اجللباب واحلجاب قد ي�شكالن على التوايل عائ ًقا بن�سبة  %58.7و %56.3و�إن
كانت قليلة باملقارنة مع فرتات زمنية �سابقة ،كما بررت عدد من امل�شاركات يف املجموعات الب�ؤرية خا�صة مع ظهور
حمجبات على �شا�شة تلفزيون فل�سطني .ويف ذات ال�سياق �أجمعن على �أن املظهر اخلارجي وطبيعة اللبا�س وال�شكل
وال�سلوك له دور حا�سم يف عملية التوظيف يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية .ويف هذا ال�سياق ،من املفيد الإ�شارة �إىل توافق
�آراء امل�شاركات يف املجموعات الب�ؤرية اللواتي اعتربن ذلك �سب ًبا مبا�ش ًرا يف عدم ح�صولهن على وظائف.
جدول رقم ( )6األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والنسب
المئوية ودرجة الموافقة لفقرات مجال معايير التوظيف التي تؤثر على
توظيف وأداء اإلعالميات في المؤسسات اإلعالمية في فلسطين
درجة
املوافقة

الن�سبة
املئوية

االنحراف
املعياري

املتو�سط
احل�سابي

الفقرة

رقمها يف
اال�ستبانة الرتتيب

كبرية

74.08

0.82324

2.9630

للمظهر اخلارجي "ال�شكل" للمتقدمة للوظيفة دور
�أ�سا�سي يف التوظيف

39

16

كبرية

71.11

0.84524

2.8444

طبيعة اللبا�س لها دور يف عملية التوظيف

40

17

كبرية

70.56

0.72139

2.8222

التوظيف يتم بنا ًء على احتياجات امل�ؤ�س�سة الإعالمية

45

18

كبرية

70.19

0.73805

2.8074

التوظيف يتم للتخ�ص�ص الذي �أعلن عنه فقط

46

19

متو�سطة

63.33

0.90438

2.5333

ال�ت��وظ�ي��ف ل�ل�م�ت��زوج��ة ي�شكل ع��ائ � ًق��ا م��ن منظور
بيولوجي" احلمل والوالدة"

44

20

قليلة

59.08

0.83405

2.3630

معايري التوظيف يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية مهنية باملطلق

38

21

51

قليلة

59.08

0.91102

2.3630

التوظيف من بوابة اجلن�س "الأنثى" يعترب �أولوية لدى
امل�ؤ�س�سة الإعالمية لأ�سباب ال عالقة لها بالقدرات �أو
الدور (كتدين الراتب مث ًال و�أ�سباب �أخرى)

43

22

قليلة

58.70

1.03172

2.3481

اجللباب ي�شكل عائ ًقا يف عملية التوظيف

42

23

قليلة

56.30

0.97520

2.2519

احلجاب ي�شكل عائ ًقا يف عملية التوظيف

41

24

متو�سطة

64.77

0.41941

2.5909

الدرجة الكلية ملجال معايري التوظيف

 4.4واقع األداء الوظيفي في المؤسسات اإلعالمية في فلسطين

الأداء الوظيفي يت�أثر بجملة من العوامل ذات ارتباط باملناخ امل�ؤ�س�سي واملتغريات التنظيمية التي حت ًما
تنعك�س على واقع �أداء املوظفني يف منظمات الأعمال �سل ًبا و�إيجا ًبا ،وامل�ؤ�س�سات الإعالمية بال�ضرورة لي�ست
مبن�أى عن ذلك.
 1.4.4اإلدارة وانعكاسها على مستوى أداء العامالت في المؤسسات اإلعالمية

تكت�سب الهياكل التنظيمية �أهمية ا�ستثنائية يف حتديد وتو�ضيح حدود امل�س�ؤوليات وال�صالحيات على خمتلف
امل�ستويات الإدارية ،ومن ال�ضروري �أن تكون معروفة للموظفني كافة ،بل ال بد من و�ضعها يف مكان يتيح املجال
للجميع مبن فيهم الزوار للتعرف عليها ،بل وميكن من خاللها التعرف على طبيعة عمل وبرامج امل�ؤ�س�سة
وجانب من �سيا�ساتها.
يف هذا الإطار �أ�شارت  %64من املبحوثات �إىل �أن �سيا�سات و�إج��راءات العمل اخلا�صة باملوظفني وا�ضحة
وحمددة وموحدة ،و�أن  %82.7يعرفن من هو امل�س�ؤول املبا�شر عنهن بالعمل� ،أي �أن حوايل  %18تتداخل
عليهن خطوط امل�س�ؤوليات ،ما ي�ؤدي �إىل تناق�ض يف الأوامر �أو ازدواجية ما ينعك�س �سل ًبا على الأداء ،ومن
امللفت لالنتباه �أن  %67من املبحوثات فقط يعتربن �أن �أدوار املوظفات معلومة لهن وتتنا�سب مع اخت�صا�صهن
وقدراتهن املهنية.
�إن امل�س�ؤول املبا�شر عن العمل يقوم بزيارة الق�سم بهدف الرقابة على جمريات العمل وب�شكل منتظم بن�سبة
 %71.8ولكن يعطي توجيهات مكتوبة وحمددة ذات عالقة بالعمل بواقع  ،%67ومن الطبيعي �أن تعك�س جهة
الإ�شراف الوظيفي ذاتها على �أداء املوظفني يف حالة تعاطي امل�شرفني مب�ساواة مع املوظفني كافة كما �أفادت
 %76.4من العامالت يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني.
 2.4.4الرواتب والحوافز وأثرها على األداء الوظيفي

ً
ارتباطا بالر�ضا الوظيفي الذي
تعترب الرواتب واحلوافز واملكاف�آت عنا�صر ذات داللة بالن�سبة للموظفني
يعك�س ذاته �إيجا ًبا على �أدائهم ،بل ويعزز والءهم للم�ؤ�س�سات الذين يعملون بها ،وهذا يت�أتى عندما تكون
52

الرواتب عادلة وتوازي اجلهد املبذول وحجم املهمات وامل�س�ؤوليات الوظيفية ،ويف هذا ال�سياق دللت بع�ض
البيانات على وجود متييز ما بني رواتب ال�صحافيني وال�صحافيات.
اعتربت  %59.4من الإعالميات العامالت يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية �أن الرواتب تتنا�سب مع حجم مهماتهن
�ضمن �سلم وظيفي موحد للإعالميني والإعالميات يف امل�ؤ�س�سات اللواتي يعملن بها� ،إىل ذلك ف�إن  %74من
املبحوثات اعتربن �أن احلوافز لها عالقة �إيجابية وباملبا�شر على �أداء العامالت ،يف حني تقر  %59ب�أنهن
ً
ارتباطا بالدور والإجناز كما زمالء العمل.
تلقني حوافز معنوية �أو مالية
يت�ضح من اجلدول رقم (� )7أن املبحوثات على قناعة ب�أن احلوافز ذات جدوى يف تطوير الأداء ،و�إن كان
حجم التعاطي بها على م�ستوى امل�ؤ�س�سات الإعالمية ال ي�صل �إىل  ،%60ويف ذات ال�سياق هناك م�ساواة
بنف�س القدر يف منح احلوافز املعنوية واملادية بتوازن لل�صحافيني كما ال�صحافيات ،مع الإ�شارة �إىل �أن %59
من املبحوثات فقط يعتقدن �أن الرواتب التي تتقا�ضاها الإعالميات تتنا�سب ودورهن ،وهذه الن�سبة قليلة
ما ي�ؤ�شر �إىل خلل يف حدود ما يف ال�سلم الوظيفي لبع�ض امل�ؤ�س�سات ،واعتماد احلوافز ك�أداة لتطوير الأداء
الوظيفي وتعزيز االنتماء.
 3.4.4تقييم األداء الوظيفي في المؤسسات اإلعالمية

الوقوف على م�ستوى �أداء املوظفني والتزامهم بالنظم والقوانني واللوائح م�س�ألة جوهرية يف العمل امل�ؤ�س�سي،
بل عملية تقييم الأداء ت�شكل حمطة يف غاية الأهمية على م�ستوى العاملني والإدارة وامل�ؤ�س�سة � ً
أي�ضا ،وعليه
تعتمد امل�ؤ�س�سات يف �إطار لوائحها معايري لتقييم �أداء املوظفني ،وعادة ما يقيّم الر�ؤ�ساء مر�ؤو�سيهم ،ويف
ال�سياق ال بد من �أن يطلع املوظف على تقييمه ويبدي مالحظاته ويوقع عليه ،وهذا ما �أكدته  %67.9من
املبحوثات اللواتي يطلعن على نتائج تقييم �أدائهن ،حيث ي�ستند تقييم الأداء �إىل دور املوظف و�ضمن معايري
مو�ضوعية وموحدة للإعالميني والإعالميات بن�سبة  %65ح�سب ر�أي الإعالميات العامالت يف م�ؤ�س�سات
�إعالمية يف فل�سطني.
�أحد جوانب �أهمية تقييم الأداء ك�شف مواطن القوة وال�ضعف لديهم ،ما ميكن �صناع القرار و�ضع املعاجلات
ذات العالقة بنقاط ال�ضعف ،و�أبرزها تلك املرتبطة باملعارف واملهارات املهنية والفنية ،ما يحتم على الإدارة
و�ضع برامج تدريب بهدف بناء القدرات وت�أهيل الكوادر وفق احتياجاتهم ،حيث ي�شكل التقييم �أداة لتحديد
تلك االحتياجات ،وهذا ما �أ�شارت �إليه  %65من املبحوثات كما يبني اجلدول رقم ( )7من �أن تقييم الأداء
يك�شف عن احلاجات التدريبية للإعالميات العامالت يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية.
الإعالميات عينة الدرا�سة ومن دون ا�ستثناء ذكرن �أنهن �شاركن يف دورات تدريبية ،و�أن بع�ضهن ح�ضرن
�أكرث من  20دورة تدريبية ،ولكن ال�س�ؤال املطروح هو� :إىل �أي مدى جاءت هذه الدورات لتتطابق واحتياجات
العامالت يف �سياق كفاءة الأداء؟ ال �سيما �أن تقييم الأداء يك�شف مبا ن�سبته عن  %65من تلك االحتياجات.
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 4.4.4نظرة العامالت في المؤسسات اإلعالمية تجاه زمالء العمل

ت�شعر  %70من املبحوثات �أنهن يعملن يف بيئة متفهمة للنوع االجتماعي ،وتعتقد � %63.3أنه لو كان م�س�ؤولها
يف العمل رجلاً يكون �أدا�ؤها �أف�ضل ،مقابل  %62.2لو كانت م�س�ؤولتها امر�أة ،ومن جانب �آخر وجود زيادة
عددية لزمالء �إعالميني يف مكان العمل ي�ؤثر �سل ًبا على �أداء الإعالميات ح�سب ر�أي  %61.1من الإعالميات
العامالت يف م�ؤ�س�سات �إعالمية يف فل�سطني كما يبني اجلدول رقم (.)7
ً
ارتباطا بالواقع الوظيفي كما وردت بنوده
ويف اال�ستخال�ص الذي عربت عنه  %62من املبحوثات عن الر�ضا
باجلدول رقم (.)7
جدول رقم ( )7األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة
الموافقة لمجال واقع األداء الوظيفي الذي يؤثر على توظيف وأداء اإلعالميات
في المؤسسات اإلعالمية في فلسطين
درجة
املوافقة

الن�سبة
املئوية

كبرية
جدًّا

 3.3111 0.87645 82.78تعرفني من هو امل�س�ؤول املبا�شر عنك يف العمل

47

كبرية

امل�ساواة بني العاملني من قبل جهة الإ��ش��راف تعك�س
3.0593 0.90408 76.48
ذاتها �إيجاب ًّيا على �أدائكن

62

26

كبرية

تعتقدن �أن احلوافز لها عالقة �إيجابية مبا�شرة على
2.9630 0.94953 74.08
�أدائكن

61

27

كبرية

 2.8741 0.86757 71.85امل�س�ؤول/ة يزور الق�سم بهدف الرقابة واملتابعة بانتظام

49

28

كبرية

 2.8000 0.89609 70.00ت�شعرين �أنك يف بيئة متفهمة للنوع االجتماعي

63

29

متو�سطة

 2.7185 0.88648 67.96تطلع املوظفة على نتائج تقومي �أدائها

58

30

متو�سطة

�أدوار املوظفات معلوم لهن ويتنا�سب مع اخت�صا�صهن
2.6815 0.81636 67.04
وقدراتهن املهنية

56

31

متو�سطة

يعطي امل�س�ؤول/ة توجيهات مكتوبة وحمددة ذات عالقة
2.6815 0.85214 67.04
بالعمل �أثناء الزيارة

50

32

متو�سطة

 2.6296 0.79870 65.74يك�شف تقومي الأداء عن احلاجات التدريبية للإعالميات

59

33

متو�سطة

تقومي الأداء بناء على ال��دور ووف ًقا ملعايري مو�ضوعية
2.6000 0.85693 65.00
موحدة وعادلة للإعالميني والإعالميات

57

34

54

االنحراف املتو�سط
املعياري احل�سابي

الفقرة

رقمها يف
اال�ستبانة

الرتتيب
25

متو�سطة

�سيا�سات و�إج��راءات العمل اخلا�صة باملوظفني حمددة
2.5630 0.84295 64.08
وموحدة

52

35

متو�سطة

� 2.5407 0.81738 63.52إذا كان م�س�ؤولك يف العمل رج ًال يكون �أدا�ؤك �أف�ضل

51

36

متو�سطة

 2.5037 0.92134 62.59ت�شعر املوظفات بالر�ضا الوظيفي

54

37

متو�سطة

� 2.4889 0.95313 62.22إذا كانت م�س�ؤولتك بالعمل �أنثى قد يكون �أدا�ؤك �أف�ضل

48

40

متو�سطة

وجود زيادة عددية للزمالء الإعالميني يف مكان العمل
2.4444 0.85227 61.11
ي�ؤثر �سل ًبا على �أداء الإعالميات

53

41

قليلة

تتنا�سب رواتب املوظفات مع حجم مهامهن �ضمن �سلم
2.3778 0.93734 59.45
وظيفي موحد للإعالميني والإعالميات

55

42

قليلة

ت�ت�ل�ق��ون ح��واف��ز م�ع�ن��وي��ة �أو م��ال�ي��ة رب� ً�ط��ا ب� ��أدوارك ��ن
2.3630 0.88611 59.08
و�إجنازاتكن كما زمالء العمل

60

43

متو�سطة

 2.6824 0.47887 67.06الدرجة الكلية ملجال واقع الأداء الوظيفي

 5.4المتغيرات التنظيمية التي تؤثر على توظيف وأداء اإلعالميات
في المؤسسات اإلعالمية في فلسطين
ارتباطا بالمناخ المؤسسي وأثرها على أداء
 1.5.4األنظمة والقوانين واإلجراءات
ً
اإلعالميات

عموما ال بد للموظفني �أ ًّيا كانت منظمة الأعمال التي يعملون بها� ،أن يكونوا مطلعني ومدركني لأهدافها
ً
ور�سالتها وقيمها وهيكلها التنظيمي والأنظمة والقوانني والإجراءات املتبعة فيها ما يجعلهم من�سجمني معها،
ويعملون يف �إطار منظومتها على طريق حتقيق �أهدافها ،ورمبا يف كثري من امل�ؤ�س�سات ال تتوفر فيها مثل تلك
املنظومة ما ينعك�س �سل ًبا على الأداء.
على هذا ال�صعيد ،وكما يبني اجل��دول رقم ( ،)8ف�إن �أه��داف امل�ؤ�س�سة امل��راد حتقيقها بالعمل وا�ضحة
ومرئية بن�سبة  %78.5للإعالميات العامالت يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،يف حني �أن �أنظمة وقواعد العمل
متتاز بالو�ضوح دومنا متييز بني الإعالميات والإعالميني ح�سب ر�أي الإعالميات بواقع  ،%69.2ما يعترب دون
املطلوب ،ال �سيما �أن احلديث يدور حول قواعد و�أ�س�س تنظم العمل وتفا�صيله داخل امل�ؤ�س�سة وما بني مكوناتها
ومواردها الب�شرية ،يف الوقت الذي يجرب به املوظفون على اخل�ضوع لهذه الأنظمة والإجراءات الثابتة على
نحو  ،%71.6مبعنى التي ال تخ�ضع للتطوير مع �صفة الإلزام ال�ضرورية لتطبيقها والأخذ بها.
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الإدارة العليا بامل�ؤ�س�سة توفر للإعالميات كما الإعالميني دومنا متييز الت�سهيالت والإمكانات الالزمة كافة
لإجناز العمل بن�سبة  ،%72.4وبنف�س القدر تقري ًبا  %71.6توفر نظم االت�صاالت واملعلومات للموظفني ،بينما
ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات املنوطة بالعامالت تت�سم بالو�ضوح بن�سبة .%69.8
قد تبدو الأرقام واملعطيات ذات العالقة الواردة يف اجلدول رقم ( )8جيدة وجلها يتمحور حول الـ ،%70هذا
�صحيح ،ولكن عندما يتعلق الأمر مبعرفة �أهداف امل�ؤ�س�سة وال�صالحيات واملهام والأدوار املنوطة بالعاملني
هناك ،ما يربك يف �سياق العمل من تداخالت يف ال�صالحيات واملرجعيات لها الأثر املبا�شر على الأداء
والإجناز ،دون �أن نغفل �أن هناك متيي ًزا بن�سبة ما قد ت�صل �إىل حوايل  %30يف توفري الإمكانات واللوازم يف
�سياق العالقة ما بني الإدارة العليا للم�ؤ�س�سة والعاملني فيها ل�صالح الإعالميني.
 2.5.4العالقة ما بين اإلدارة العليا واإلعالميات ومستوى الشراكة في صناعة
القرار

ح�سب املبحوثات عينة الدرا�سة وعلى الرغم من خربات بع�ضهن ،وطول الفرتة الزمنية التي ق�ضينها بعملهن
بامل�ؤ�س�سة ،ودرجة التعليم العايل التي ح�صلن عليها� ،إال �أنها مل تتبو�أ من�ص ًبا قياد ًّيا يف تلك امل�ؤ�س�سات ،ما
يعني �إبعادها عن �صناعة القرار �أو ب�صورة �أدق �أن تكون �صاحبة القرار يف امل�ؤ�س�سة ،ومن منظور تنموي
تغييب الن�ساء عن �صناعة القرار لي�س يف �صالح العمل التنموي الذي ي�ستند �إىل مبد�أ ال�شراكة.
تعترب م�شاركة العاملني يف �صناعة القرار يف امل�ؤ�س�سة اجتاهً ا �إيجاب ًّيا ل�صالح امل�ؤ�س�سة وم�ؤ�ش ًرا ملعايري
احلوكمة ،ويف ال�سياق يناق�ش الر�ؤ�ساء �أفكا ًرا حول العمل مع املر�ؤو�سني يف امل�ؤ�س�سة بن�سبة  ،%70.9فيما
تتبنى القيادة العليا  %71.5اقرتاحات العاملني دون متييز بني الإعالميني والإعالميات ،وكذلك ت�شجع على
�إبداء املقرتحات دون متييز  ،%69.8من خالل توفري و�سائل مت�ساوية وموحدة للتعبري عن الر�أي وبنف�س
القدر تقري ًبا  ،%68.5حيث تنظم اجتماعات دورية بني الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني بواقع  ،%68.1مع حر�ص
الإدارة العليا على ت�شجيع االت�صاالت ال�صاعدة بني العامالت كما العاملني بن�سبة .%70.1
توجد �آليات داخل امل�ؤ�س�سات الإعالمية متكن العامالت من �إبداء الر�أي واملقرتحات ،من خالل اجتماعات
دورية وت�شجيع االت�صاالت ال�صاعدة ،ولكن ال ت�صل �إىل حد عادل يف امل�شاركة ب�صناعة القرار.
 3.5.4حساسية المؤسسات اإلعالمية تجاه النوع االجتماعي

على �صعيد القطاع احلكومي جرت وجتري حماوالت لتعزيز مفاهيم النوع االجتماعي يف �إطار امل�ؤ�س�سات
احلكومية� ،إىل جانب جملة من الأنظمة والقوانني املعمول بها تراعي النوع االجتماعي يف �إط��ار العمل
امل�ؤ�س�سي ،و�سعت �إىل ت�شكيل دوائر النوع يف داخل الوزارات ،و�إن ما زال ي�شوبها كثري من اخللل� ،إال �أن واقع
امل�ؤ�س�سات اخلا�صة ما زال متخل ًفا �إىل حد ما على هذا ال�صعيد.
ح�سب ر�أي  %70.1من املبحوثات ف�إن ال�سيا�سة التحريرية اخلا�صة بق�ضايا النوع االجتماعي وا�ضحة يف
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امل�ؤ�س�سات الإعالمية حيث يعملن ،وعلى م�ستوى عملي ف�إن ر�ؤ�ساء العمل يقدرون جهود الإعالميات ودورهن
يف امل�ؤ�س�سة بنف�س القدر مع زمالئهن الإعالميني ح�سب  %68.3من الإعالميات العامالت يف تلك امل�ؤ�س�سات،
ً
ارتباطا باملهمات
وتعتقد  %69.6منهن �أن فر�ص التدريب يف امل�ؤ�س�سة متنح للإعالميات كما الإعالميني
ً
مرتبطا بامل�سار الوظيفي كما
بن�سبة  ،%69.6ال �سيما �أن الإدارة العليا تعترب التدريب خيا ًرا �إ�سرتاتيج ًّياا
تراه  %66.4من الإعالميات املبحوثات.
وحول التعاطي مع املكاف�آت واحلوافز يف امل�ؤ�س�سات التي تعمل بها الإعالميات املبحوثات ،تعتقد %61.4
منهن �أن املوظف يكاف�أ دون متييز عندما يتقدم ب�أفكار جديدة تخدم م�صلحة العمل ،و�أن نظام احلوافز
عادل ومو�ضوعي من منظار النوع االجتماعي بن�سبة .%60.9
جدول رقم ( )8األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة
الموافقة لمجال المتغيرات التنظيمية التي تؤثر على توظيف وأداء اإلعالميات
في المؤسسات اإلعالمية في فلسطين
االنحراف املتو�سط
املعياري احل�سابي

درجة
املوافقة

الن�سبة
املئوية

كبرية

 2.9407 0.81738 78.52الأهداف املراد حتقيقها بالعمل وا�ضحة ومرئية

64

كبرية

تتوفر للإعالميات الت�سهيالت والإم �ك��ان��ات الالزمة
2.8963 0.83999 72.41
لإجناز العمل كما زمالئهن

67

45

كبرية

 2.8667 0.77073 71.67يجرب املوظفون على اخل�ضوع لأنظمة و�إجراءات ثابتة

69

46

كبرية

ت��وف��ر نظم االت���ص��االت املعلومات للعاملني يف الوقت
2.8667 0.78036 71.67
املنا�سب

74

47

كبرية

تتبنى القيادات العليا اقرتاحات العاملني دون متييز بني
2.8519 0.76800 71.30
العاملني والعامالت

75

48

كبرية

 2.8370 0.74521 70.93يناق�ش الر�ؤ�ساء �أفكار العمل مع املر�ؤو�سني

76

49

كبرية

ت�شجع القيادات العليا على االت�صاالت ال�صاعدة بني
2.8074 0.83305 70.19
العامالت كما العاملني

70

50

كبرية

ال�سيا�سة التحريرية اخلا�صة بق�ضايا النوع االجتماعي
2.8074 0.85078 70.19
وا�ضحة

65

51

متو�سطة

 2.7926 0.82946 69.82تت�سم امل�س�ؤوليات وال�صالحيات بالو�ضوح

66

52

متو�سطة

ت�شجع القيادة العليا الأفراد على �إبداء مقرتحاتهم دون
2.7926 0.82041 69.82
متييز

73

53

الفقرة

رقمها يف
اال�ستبانة

الرتتيب
44

57

متو�سطة

متنح ف��ر���ص ال�ت��دري��ب ل�ل�إع�لام�ي��ات كما الإع�لام�ي�ين
2.7852 0.84980 69.63
انطال ًقا من املهمة والدور

81

54

متو�سطة

 2.7704 0.81900 69.26متتاز �أنظمة وقواعد العمل بالو�ضوح دون متييز

68

55

متو�سطة

تتوفر للمر�ؤو�سني و�سائل مت�ساوية وموحدة للتعبري عن
2.7407 0.82826 68.52
الر�أي

72

56

متو�سطة

يقدر الر�ؤ�ساء يف العمل جهود الإعالميات بنف�س قدر
2.7333 0.82136 68.33
الزمالء الإعالميني

79

57

متو�سطة

 2.7259 0.84137 68.15تنظم اجتماعات دورية بني الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني

71

58

متو�سطة

تعترب الإدارة العليا التدريب خيا ًرا �إ�سرتاتيج ًّيا يرتبط
2.6593 0.86528 66.48
بامل�سار الوظيفي

80

59

متو�سطة

يكاف�أ املوظف عندما يقدم �أفكا ًرا جديدة تخدم العمل
2.4593 0.87897 61.48
دون متييز

78

60

متو�سطة

ميتاز نظام احلوافز بالعدالة واملو�ضوعية من منظار
2.4370 0.88611 60.93
النوع االجتماعي

77

61

متو�سطة

 2.7658 0.57920 69.15الدرجة الكلية ملجال املتغريات التنظيمية

 6.4نقابة الصحافيين واإلعالميات الفلسطينيات :األثر والدور

عموما وجدت من �أجل الدفاع عن حقوق منت�سبيها والعمل على تنظيم وتطوير
بديهي �أن النقابات الفل�سطينية ً
املهنة التي من �أجلها ت�شكلت تلك النقابات ،ومنها بالت�أكيد نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني واملنق�سمة حال ًّيا
على ذاتها يف �شقي الوطن.
 1.6.4عضوية اإلعالميات الفلسطينيات في نقابة الصحافيين الفلسطينيين

�إذا كان بديه ًّيا وجود نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني ف�إن مربر وجودها يكمن ابتداء يف للدفاع عن حقوق
منت�سبيها و�أ�صحاب املهنة ما ت�ؤكده  %71من الإعالميات املبحوثات ،بالوقت الذي  %60.7من املبحوثات هن
ع�ضوات يف النقابة ،و %57.5من الع�ضوات فاعالت �ضمن هيئاتها �أو اللجان املنبثقة عنها� ،أي ما يعادل 47
�إعالمية من �أ�صل  135عينة الدرا�سة ،وعلى الرغم من وجود جلنة ل�ش�ؤون ال�صحافيات يف النقابة �إال �أن
حجم االت�صاالت بها من قبل املبحوثات ال يتجاوز .%53.6
من الوا�ضح ح�سب املعطيات يف اجلدول رقم (� )9أن هناك �إ�شكالية لي�ست بالب�سيطة يف عالقة الإعالميات
بالنقابة ،و�أن عدم �إقرار  %30من املبحوثات ب�أن النقابة مل ت�شكل من �أجل الدفاع عن حقوقهن ،علما �أن هذا
الر�أي على الأرجح لغري املنت�سبات للنقابة ظ ًّنا منهن بعدم جدوى الع�ضوية �أو لأ�سباب �أخرى� ،إىل ذلك ت�ؤ�شر
ن�سبة الع�ضوية من املبحوثات يف النقابة وعدم الإقبال والفاعلية يف هيئاتها عن �ضعف دور النقابة.
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 2.6.4عالقة النقابة باإلعالميات وأثرها على المستوى المهني والوظيفي
والحقوق

يف الأ�شهر القليلة املا�ضية �أثري جدل كبري ما بني النقابات العمالية ووزارة العمل و�أرباب العمل يف القطاع
اخلا�ص حول احلد الأدنى من الأجور ،والتي تعاين منه �أعداد من الإعالميات ،ال �سيما العامالت يف القطاع
غري احلكومي� ،إىل جانب رزمة من احلقوق الأخرى.
ً
ارتباطا
على هذا ال�صعيد ،تعتقد  %57.6من الإعالميات املبحوثات �أن النقابة تتدخل لإن�صاف العامالت
بحقوقهن يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،وذلك انطال ًقا من كون نقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني تعترب امللج�أ الأول
لل�شكوى على �أرباب العمل ح�سب ر�أي  %53.9من الإعالميات العامالت يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني.
وتعتقد � %51.8أن النقابة تلعب دو ًرا مه ًّما يف تثبيت حقوق ال�صحافيات يف العقود والأجور ،مبا يف ذلك احلد
الأدنى للأجور.
وحول دور النقابة يف امل�ساهمة يف تطوير قدرات وت�أهيل الإعالميات مهن ًّيا ،تلقت  %57.3من املنت�سبات
للنقابة دعوات للم�شاركة يف تدريبات مهنية ،فيما ذهبت فقط  %35.9من املبحوثات باالعتقاد �أن النقابة
ت�ساعد الإعالميات يف احل�صول على عمل �أو وظيفة الئقة و�ضمن التخ�ص�ص.
 3.6.4نقابة الصحافيين وقضايا النوع االجتماعي

ح�سب  %58.5من املبحوثات يعتقدن �أن النظام الداخلي لنقابة ال�صحافيني الفل�سطينيني يف جوهره ي�أخذ
باالعتبار النوع االجتماعي� ،إىل ذلك ح�سا�سية جتاه ق�ضايا النوع االجتماعي بن�سبة  ،%57.6وما ينطبق � ً
أي�ضا
على �سيا�سات النقابة املتح�س�سة للنوع االجتماعي مبحو .%53.9
جدول رقم ( )9األوساط الحسابية ،واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ودرجة
الموافقة لمجال تأثير العالقة مع النقابة على اإلعالميات في المؤسسات
اإلعالمية في فلسطين
درجة الن�سبة االنحراف املتو�سط
املوافقة املئوية املعياري احل�سابي

رقمها يف
اال�ستبانة

الرتتيب

84

62

قليلة

 2.3415 0.91920 58.54النقابة نظامها الداخلي جوهره ي�أخذ بعني االعتبار النوع االجتماعي

91

63

قليلة

� 2.3171 0.92800 57.93أنت ع�ضو فاعل يف النقابة �ضمن هيئاتها �أو اللجان

85

64

قليلة

 2.3049 0.89841 57.62تتدخل النقابة لإن�صاف حقوق العامالت يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية

86

65

قليلة

 2.3049 0.92548 57.62النقابة لديها فهم عميق للح�سا�سية جتاه ق�ضايا النوع

89

66

الفقرة

كبرية  2.8415 0.99962 71.04النقابة وجدت من �أجل الدفاع عن حقوق ال�صحافيني

59

قليلة

 2.2927 0.89564 57.31تعد النقابة تدريبات مهنية وتلقيت دعوة للم�شاركة فيها

87

67

قليلة

 2.1951 0.76075 54.88النقابة هي امللج�أ الأول لل�شكوى على �أرباب العمل

93

68

قليلة

 2.1566 0.90368 53.92النقابة لديها �سيا�سة متح�س�سة للنوع االجتماعي

90

69

قليلة

 2.1463 0.83329 53.66لدينا ات�صاالت مع جلنة �ش�ؤون ال�صحافيات يف النقابة

94

70

قليلة

تلعب النقابة دو ًرا مه ًّما يف تثبيت حقوق ال�صحافيات يف
2.0732 0.82821 51.83
العقود واجلور "احلد الأدنى"

92

71

قليلة
جدًّا

ت�ساعد النقابة الإعالميات يف احل�صول على عمل وظيفي
1.4370 0.49787 35.93
الئق يف �إطار متخ�ص�ص

88

72

قليلة

 2.2882 0.70255 57.21الدرجة الكلية ملجال العالقة مع النقابة

 7.4اختبار فرضيات الدراسة

من �أجل فح�ص فر�ضية الدرا�سة الرئي�سية والتي تن�ص على "ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
داللة ( ،)0.05=αبني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على توظيف
و�أداء الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني (�آليات و�إجراءات التوظيف ،ومعايري التوظيف ،وواقع
الأداء الوظيفي ،واملتغريات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) من منظور النوع االجتماعي تعزى للمتغريات
ال�شخ�صية (احلالة االجتماعية وامل�ستوى التعليمي) ،ومتغريات العمل (�سنوات العمل احلالية والراتب
ال�شهري) ،فقد مت اختبار الفر�ضية الرئي�سية على النحو التايل:
 1.7.4اختبار الفرضية األولى

"ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05=αبني متو�سطات ا�ستجابات
�أفراد عينة الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف
فل�سطني (�آليات و�إجراءات التوظيف ،ومعايري التوظيف ،وواقع الأداء الوظيفي ،واملتغريات التنظيمية،
والعالقة مع النقابة) تعزى ملتغري احلالة االجتماعية .فقد مت ا�ستخدام اختبار التباين الأحادي (One
 )Way ANOVAلداللة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات عينة الدرا�سة ،كما يف اجلداول
التالية:
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الجدول ( )10الوصف اإلحصائي لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو
العوامل التي تؤثر على توظيف وأداء اإلعالميات في المؤسسات اإلعالمية في
فلسطين (آليات وإجراءات التوظيف ،ومعايير التوظيف ،وواقع األداء الوظيفي،
والمتغيرات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

املجال

�آليات و�إجراءات التوظيف

معايري التوظيف

واقع الأداء الوظيفي

املتغريات التنظيمية

العالقة مع النقابة

امل�ستوى

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

عزباء

64

1.5115

0.18783

متزوجة

66

1.5313

0.23004

منف�صلة

5

1.6000

0.23570

عزباء

64

2.5347

0.37660

متزوجة

66

2.6128

0.41994

منف�صلة

5

3.0222

0.70885

عزباء

64

2.7215

0.50778

متزوجة

66

2.6408

0.38166

منف�صلة

5

2.7294

1.09466

عزباء

64

2.8516

0.60138

متزوجة

66

2.7197

0.47115

منف�صلة

5

2.2778

1.21843

عزباء

32

2.2472

0.57920

متزوجة

46

2.3241

0.65993

منف�صلة

4

2.2045

0.64869
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الجدول ( )11نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة نحو العوامل التي تؤثر على توظيف وأداء اإلعالميات
في المؤسسات اإلعالمية في فلسطين (آليات وإجراءات التوظيف ،ومعايير
التوظيف ،وواقع األداء الوظيفي ،والمتغيرات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة)
تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
�آليات و�إجراءات
التوظيف

معايري التوظيف

جم � � � �م� � � ��وع
م�صدر التباين
املربعات
املربعات بني الفئات 0.042
املربعات الداخلية 5.885
5.927
املجموع الكلي
جم � � � �م� � � ��وع
م�صدر التباين
املربعات
املربعات بني الفئات 1.164
املربعات الداخلية 22.408
23.572
املجموع الكلي
جم � � � �م� � � ��وع
م�صدر التباين
املربعات

واقع الأداء الوظيفي املربعات بني الفئات 0.223
املربعات الداخلية 30.505
30.728
املجموع الكلي
جم � � � �م� � � ��وع
م�صدر التباين
املربعات
املتغريات التنظيمية املربعات بني الفئات 1.802
املربعات الداخلية 43.151
44.953
املجموع الكلي
جم � � � �م� � � ��وع
م�صدر التباين
املربعات
العالقة مع النقابة املربعات بني الفئات 0.141
املربعات الداخلية 39.839
39.980
املجموع الكلي

درجات احلرية متو�سط املربعات
2
132
134

0.021
0.045

درجات احلرية متو�سط املربعات
2
132
134

0.582
0.170

درجات احلرية متو�سط املربعات
2
132
134

0.112
0.231

درجات احلرية متو�سط املربعات
2
132
134

0.901
0.327

درجات احلرية متو�سط املربعات
2
79
81

0.071
0.504

قيمة(ف)
املح�سوبة

م�ستوى الداللة

0.476

0.622

قيمة(ف)
املح�سوبة

م�ستوى الداللة

3.428

*0.035

قيمة(ف)
املح�سوبة

م�ستوى الداللة

4830.

0.618

قيمة(ف)
املح�سوبة

م�ستوى الداللة

2.756

0.067

قيمة(ف)
املح�سوبة

م�ستوى الداللة

1400.

0.870

*دال �إح�صائ ًّيا عند م�ستوى الداللة()0.05=α

يتبني من اجلدول رقم (� )11أن قيمة م�ستوى الداللة للعوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء الإعالميات يف
امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني (�آليات و�إج��راءات التوظيف ،ومعايري التوظيف ،وواقع الأداء الوظيفي،
واملتغريات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) ت�ساوي على التوايل (،0.067 ،0.618 ،0.035 ،0.622
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 )0.870وهذه القيمة �أكرب من القيمة املحددة يف الفر�ضية وهي ( ،)0.05ولذلك ف�إننا ال نرف�ض الفر�ضية
ونقول �إنه "ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05=αبني متو�سطات �أفراد عينة
الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني (�آليات
و�إجراءات التوظيف ،ومعايري التوظيف ،وواقع الأداء الوظيفي ،واملتغريات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة)
تعزى ملتغري احلالة االجتماعية يف (�آليات و�إجراءات التوظيف ،وواقع الأداء الوظيفي ،واملتغريات التنظيمية،
والعالقة مع النقابة) بينما توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05=αبني متو�سطات
�أفراد عينة الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني
يف جمال معايري التوظيف ،حيث بلغت قيمة الداللة ( )0.035وهي �أقل من القيمة املحددة يف الفر�ضية.
وملعرفة ملن تعود الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( ،)0.05=αبني متو�سطات �أفراد عينة الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء
الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني ،وتعزى ملتغري احلالة االجتماعية ،فقد مت ا�ستخدام اختبار
املقارنات البعدية  LSDواجلدول التايل يو�ضح ذلك:
جدول ( :)12يبين اختبار المقارنات البعدية لمعرفة الفروق بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل التي تؤثر على توظيف وأداء
اإلعالميات في المؤسسات اإلعالمية في فلسطين في مجال معايير التوظيف
تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

منف�صلة
متزوجة
عزباء
امل�ستوى
*0.487500.07807***
عزباء
*0.40943***
***
متزوجة
***
***
***
منف�صلة
يالحظ من اجلدول ال�سابق وجود فروق بني م�ستوى حالة (منف�صلة) من جهة ،وم�ستويات (عزباء ومتزوجة)
من جهة �أخرى ،و�أن هذه الفروق تعود ل�صالح م�ستوى (منف�صلة).
 2.7.4اختبار الفرضية الثانية

من �أج��ل درا�سة �صحة الفر�ضية القائلة ب�أنه "ال توجد ف��روق ذات دالل��ة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( ،)0.05=αبني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء
الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني (�آليات و�إجراءات التوظيف ،ومعايري التوظيف ،وواقع الأداء
الوظيفي ،واملتغريات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) وتعزى ملتغري امل�ستوى التعليمي .فقد مت ا�ستخدام
اختبار التباين الأحادي ( )One Way ANOVAلداللة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات عينة
الدرا�سة ،ونتائج اجلداول التالية تو�ضح ذلك:
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الجدول ( )13الوصف اإلحصائي لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو
العوامل التي تؤثر على توظيف وأداء اإلعالميات في المؤسسات اإلعالمية في
فلسطين (آليات وإجراءات التوظيف ،ومعايير التوظيف ،وواقع األداء الوظيفي،
والمتغيرات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) تعزى لمتغير المستوى التعليمي

املجال

�آليات و�إجراءات التوظيف

معايري التوظيف

واقع الأداء الوظيفي

املتغريات التنظيمية

العالقة مع النقابة

64

امل�ستوى

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

دبلوم �سنتني

18

1.4963

0.19964

عال
دبلوم ٍ
بكالوريو�س

4

1.6833

0.17533

92

1.5341

0.20696

دكتوراه

4

1.5667

0.31032

ماج�ستري

17

1.4549

0.21761

دبلوم �سنتني

18

2.6296

0.32113

عال
دبلوم ٍ
بكالوريو�س

4

2.4722

0.60434

92

2.5688

0.40444

دكتوراه

4

2.7778

0.18144

ماج�ستري

17

2.6536

0.58119

دبلوم �سنتني

18

2.9085

0.37812

عال
دبلوم ٍ
بكالوريو�س

4

2.7647

0.34300

92

2.7020

0.49229

دكتوراه

4

2.3824

0.26525

ماج�ستري

17

2.3875

0.42268

دبلوم �سنتني

18

2.9969

0.49561

عال
دبلوم ٍ
بكالوريو�س

4

2.7639

0.28464

92

2.7862

0.60768

دكتوراه

4

2.5833

0.31914

ماج�ستري

17

2.4542

0.48996

دبلوم �سنتني

11

2.4876

0.69028

عال
دبلوم ٍ
بكالوريو�س

1

3.2727

0.00000

54

2.2189

0.68590

دكتوراه

3

2.6970

0.44844

ماج�ستري

13

2.2378

0.79991

الجدول ( )14نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة نحو العوامل التي تؤثر على توظيف وأداء اإلعالميات
في المؤسسات اإلعالمية في فلسطين (آليات وإجراءات التوظيف ،ومعايير
التوظيف ،وواقع األداء الوظيفي ،والمتغيرات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة)
وتعزى لمتغير المستوى التعليمي
�آليات و�إجراءات
التوظيف

معايري التوظيف

م�صدر التباين
املربعات بني الفئات
املربعات الداخلية
املجموع الكلي

0.213
5.714
5.927

م�صدر التباين

جمموع املربعات درجات احلرية

4
130
134

املربعات بني الفئات
املربعات الداخلية
املجموع الكلي

0.335
23.237
23.572

م�صدر التباين

جمموع املربعات درجات احلرية

واقع الأداء الوظيفي املربعات بني الفئات
املربعات الداخلية
املجموع الكلي
م�صدر التباين
املتغريات التنظيمية املربعات بني الفئات
املربعات الداخلية
املجموع الكلي
م�صدر التباين
العالقة مع النقابة

جمموع املربعات درجات احلرية

املربعات بني الفئات
املربعات الداخلية
املجموع الكلي

2.821
27.907
30.728

4
130
134

4
130
134

جمموع املربعات درجات احلرية
2.783
42.170
44.953

4
130
134

جمموع املربعات درجات احلرية
2.201
37.780
39.980

4
77
81

ق�ي�م��ة(ف) م �� �س �ت��وى
متو�سط املربعات
املح�سوبة الداللة
0.053
0.309
1.212
0.044
ق�ي�م��ة(ف) م �� �س �ت��وى
متو�سط املربعات
املح�سوبة الداللة
0.084
0.759
4680.
0.179
ق�ي�م��ة(ف) م �� �س �ت��وى
متو�سط املربعات
املح�سوبة الداللة
0.705
*0.013
3.285
0.215
ق�ي�م��ة(ف) م �� �س �ت��وى
متو�سط املربعات
املح�سوبة الداللة
0.696
0.079
2.145
0.324
ق�ي�م��ة(ف) م �� �س �ت��وى
متو�سط املربعات
املح�سوبة الداللة
0.550
0.353
1.121
0.491

* دال �إح�صائ ًّيا عند م�ستوى الداللة()0.05=α
يتبني من اجلدول رقم (� )14أن قيمة م�ستوى الداللة للعوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء الإعالميات يف
امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني (�آليات و�إج��راءات التوظيف ،ومعايري التوظيف ،وواقع الأداء الوظيفي،
واملتغريات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) ت�ساوي على التوايل (،0.079 ،0.013 ،0.759 ،0.309
 )0.353وهذه القيمة �أكرب من القيمة املحددة يف الفر�ضية وهي ( )0.05عدا املجال الثالث ،ولذلك ف�إننا
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ال نرف�ض الفر�ضية ونقول �إنه "ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05=αبني
متو�سطات �أفراد عينة الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية
يف فل�سطني (�آليات و�إجراءات التوظيف ،ومعايري التوظيف ،وواقع الأداء الوظيفي ،واملتغريات التنظيمية،
والعالقة مع النقابة) وتعزى ملتغري احلالة االجتماعية يف (�آليات و�إجراءات التوظيف ،ومعايري التوظيف،
واملتغريات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) ،بينما توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( ،)0.05=αبني متو�سطات �أفراد عينة الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء الإعالميات يف
امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني يف جمال واقع الأداء الوظيفي ،حيث بلغت قيمة الداللة ( )0.013وهي �أقل
من القيمة املحددة يف الفر�ضية.
وملعرفة ملن تعود الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( ،)0.05=αبني متو�سطات �أفراد عينة الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء
الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني يف جمال واقع الأداء الوظيفي تعزى ملتغري امل�ستوى التعليمي،
فقد مت ا�ستخدام اختبار املقارنات البعدية  LSDواجلدول التايل يو�ضح ذلك:
جدول ( :)15اختبار المقارنات البعدية لمعرفة الفروق بين متوسطات استجابات
أفراد عينة الدراسة نحو العوامل التي تؤثر على توظيف وأداء اإلعالميات في
المؤسسات اإلعالمية في فلسطين في مجال واقع األداء الوظيفي تعزى لمتغير
المستوى التعليمي

امل�ستوى

دبلوم �سنتني

بكالوريو�س

ماج�ستري

*0.52095-

*31450.-

*دال �إح�صائ ًّيا عند م�ستوى الداللة) )0.05=α
يالحظ من اجلدول ال�سابق وجود فروق بني م�ستوى تعليم (ماج�ستري) من جهة ،وم�ستويات (دبلوم �سنتني
وبكالوريو�س) من جهة �أخرى ،و�أن هذه الفروق تعود ل�صالح م�ستويات (دبلوم �سنتني وبكالوريو�س).
 3.7.4اختبار الفر�ضية الثالثة
من �أج��ل درا�سة �صحة الفر�ضية القائلة ب�أنه "ال توجد ف��روق ذات دالل��ة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( ،)0.05=αبني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء
الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني (�آليات و�إجراءات التوظيف ،ومعايري التوظيف ،وواقع الأداء
الوظيفي ،واملتغريات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) وتعزى ملتغري اخلربة .فقد مت ا�ستخدام اختبار التباين
الأحادي ( )One Way ANOVAلداللة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات عينة الدرا�سة ،ونتائج
اجلداول التالية تو�ضح ذلك:
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الجدول ( )16الوصف اإلحصائي لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل
التي تؤثر على توظيف وأداء اإلعالميات في المؤسسات اإلعالمية في فلسطين
(آليات وإجراءات التوظيف ،ومعايير التوظيف ،وواقع األداء الوظيفي ،والمتغيرات
التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) وتعزى لمتغير سنوات العمل اإلجمالية (الخبرة)

املجال

�آليات و�إجراءات التوظيف

معايري التوظيف

واقع الأداء الوظيفي

املتغريات التنظيمية

العالقة مع النقابة

امل�ستوى

العدد

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

5-1

71

1.5183

0.21387

10-6

36

1.5333

0.20471

15-11

15

1.5200

0.18030

20-16

9

1.6148

0.20488

�أكرث من 20

4

1.3667

0.31032

5-1

71

2.6448

0.40308

10-6

36

2.4815

0.46157

15-11

15

2.6370

0.34749

20-16

9

2.5185

0.45134

�أكرث من 20

4

2.6111

0.48432

5-1

71

2.7937

0.47673

10-6

36

2.5931

0.37924

15-11

15

2.5216

0.48957

20-16

9

2.7386

0.49836

�أكرث من 20

4

1.9853

0.55260

5-1

71

2.8865

0.57109

10-6

36

2.6914

0.48477

15-11

15

2.5444

0.60902

20-16

9

2.7160

0.63370

�أكرث من 20

4

2.2361

0.89048

5-1

33

2.2920

0.78228

10-6

25

2.4073

0.62936

15-11

14

2.0065

0.76266

20-16

6

2.5303

0.27823

�أكرث من 20

4

2.1364

0.58682
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الجدول ( )17نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة نحو العوامل التي تؤثر على توظيف وأداء اإلعالميات في المؤسسات
اإلعالمية في فلسطين (آليات وإجراءات التوظيف ،ومعايير التوظيف ،وواقع األداء
الوظيفي ،والمتغيرات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) وتعزى لمتغير الخبرة
�آل� �ي ��ات و�إج� � ��راءات
التوظيف

م�صدر التباين

املربعات بني الفئات 0.179
املربعات الداخلية 5.748
5.927
املجموع الكلي
م�صدر التباين

معايري التوظيف

جمموع املربعات

جمموع املربعات

املربعات بني الفئات 0.718
املربعات الداخلية 22.854
23.572
املجموع الكلي
م�صدر التباين

جمموع املربعات

واقع الأداء الوظيفي املربعات بني الفئات 3.527
املربعات الداخلية 27.201
30.728
املجموع الكلي
م�صدر التباين

جمموع املربعات

املتغريات التنظيمية املربعات بني الفئات 3.114
املربعات الداخلية 41.839
44.953
املجموع الكلي
م�صدر التباين
العالقة مع النقابة

جمموع املربعات

املربعات بني الفئات 1.910
املربعات الداخلية 38.070
39.980
املجموع الكلي

قيمة (ف) م� ��� �س� �ت ��وى
درجات احلرية متو�سط املربعات
املح�سوبة الداللة
0.045
4
0.404
1.011
130
0.044
134
قيمة (ف) م� ��� �س� �ت ��وى
درجات احلرية متو�سط املربعات
املح�سوبة الداللة
0.179
4
0.399
1.021
130
0.176
134
قيمة (ف) م� ��� �س� �ت ��وى
درجات احلرية متو�سط املربعات
املح�سوبة الداللة
0.882
4
*0.003
4.214
130
0.209
134
قيمة (ف) م� ��� �س� �ت ��وى
درجات احلرية متو�سط املربعات
املح�سوبة الداللة
0.779
4
0.052
2.419
130
0.322
134
قيمة (ف) م� ��� �س� �ت ��وى
درجات احلرية متو�سط املربعات
املح�سوبة الداللة
0.477
4
0.431
9660.
77
0.494
81

*دال �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة) )0.05=α
يتبني من اجلدول رقم (� )17أن قيمة م�ستوى الداللة للعوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء الإعالميات يف
امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني (�آليات و�إج��راءات التوظيف ،ومعايري التوظيف ،وواقع الأداء الوظيفي،
واملتغريات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) ت�ساوي على التوايل ()0.431 ،0.052 ،0.003 ،0.399 ،0.404
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وهذه القيمة �أكرب من القيمة املحددة يف الفر�ضية وهي ( )0.05عدا املجال الثالث ،ولذلك ف�إننا ال نرف�ض
الفر�ضية ونقول �إنه "ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05=αبني متو�سطات
�أفراد عينة الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني
(�آليات و�إج��راءات التوظيف ،ومعايري التوظيف ،وواقع الأداء الوظيفي ،واملتغريات التنظيمية ،والعالقة مع
النقابة) وتعزى ملتغري اخلربة يف (�آليات و�إج��راءات التوظيف ،ومعايري التوظيف ،واملتغريات التنظيمية،
والعالقة مع النقابة) بينما توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05=αبني متو�سطات
�أفراد عينة الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني
يف جمال واقع الأداء الوظيفي حيث بلغت قيمة الداللة ( )0.003وهي �أقل من القيمة املحددة يف الفر�ضية.
وملعرفة ملن تعود الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( ،)0.05=αبني متو�سطات �أفراد عينة الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء
الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني يف جمال واقع الأداء الوظيفي تعزى ملتغري اخلربة ،فقد مت
ا�ستخدام اختبار املقارنات البعدية  LSDواجلدول التايل يو�ضح ذلك.
جدول ( :)18اختبار المقارنات البعدية لمعرفة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة نحو العوامل التي تؤثر على توظيف وأداء اإلعالميات في المؤسسات
اإلعالمية في فلسطين في مجال واقع األداء الوظيفي تعزى لمتغير الخبرة

امل�ستوى

5-1

10-6

16-11

�أكرث من 16

�أكرث من � 20سنة

*0.80841-

*0.60784-

*0.53627-

*0.75327-

*دال �إح�صائ ًّيا عند م�ستوى الداللة ()0.05=α
يالحظ من اجلدول ال�سابق وجود فروق بني م�ستوى خربة (�أكرث من � 20سنة) من جهة وم�ستويات (،5-1
و ،10-6و ،16-11و�أكرث من � 16سنة) من جهة �أخرى ،و�أن هذه الفروق تعود ل�صالح امل�ستويات الدنيا.
 4.7.4اختبار الفرضية الرابعة

من �أج��ل درا�سة �صحة الفر�ضية القائلة ب�أنه "ال توجد ف��روق ذات دالل��ة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( ،)0.05=αبني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء
الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني (�آليات و�إج��راءات التوظيف ،ومعايري التوظيف ،وواقع
الأداء الوظيفي ،واملتغريات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) وتعزى ملتغري الراتب ال�شهري .فقد مت ا�ستخدام
اختبار التباين الأحادي ( )One Way ANOVAلداللة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات عينة
الدرا�سة ،ونتائج اجلداول التالية تو�ضح ذلك:
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الجدول ( )19الوصف اإلحصائي لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو العوامل
التي تؤثر على توظيف وأداء اإلعالميات في المؤسسات اإلعالمية في فلسطين
(آليات وإجراءات التوظيف ،ومعايير التوظيف ،وواقع األداء الوظيفي ،والمتغيرات
التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) تعزى للراتب الشهري

املجال

�آليات و�إجراءات التوظيف

معايري التوظيف

واقع الأداء الوظيفي

املتغريات التنظيمية

العالقة مع النقابة
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امل�ستوى
�أقل من 800
1500-800
2200-1500
3000-2200
4000-3000
�أكرث من 4000
�أقل من 800
1500-800
2200-1500
3000-2200
4000-3000
�أكرث من 4000
�أقل من 800
1500-800
2200-1500
3000-2200
4000-3000
�أكرث من 4000
�أقل من 800
1500-800
2200-1500
3000-2200
4000-3000
�أكرث من 4000
�أقل من 800
1500-800
2200-1500
3000-2200
4000-3000
�أكرث من 4000

العدد
31
24
29
31
9
11
31
24
29
31
9
11
31
24
29
31
9
11
31
24
29
31
9
11
12
13
16
25
7
9

املتو�سط احل�سابي
1.4624
1.4861
1.5632
1.5570
1.5852
1.5394
2.5771
2.6157
2.5670
2.6272
2.5679
2.5556
2.9222
2.7353
2.6045
2.5522
2.6732
2.4706
3.0000
2.8218
2.6762
2.6523
2.7284
2.5707
2.0606
2.4685
2.3466
2.2982
2.3377
2.1616

االنحراف املعياري
22505.
22627.
23677.
14252.
16592.
23750.
45760.
45398.
38529.
43843.
42472.
32961.
44757.
57005.
31202.
45098.
56353.
53202.
55943.
50811.
52873.
62607.
63370.
63152.
92412.
55279.
90192.
64203.
51349.
49747.

الجدول ( )20نتائج اختبار التباين األحادي لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة نحو العوامل التي تؤثر على توظيف وأداء اإلعالميات في المؤسسات
اإلعالمية في فلسطين (آليات وإجراءات التوظيف ،ومعايير التوظيف ،وواقع األداء
الوظيفي ،والمتغيرات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) وتعزى لمتغير الراتب الشهري
جمموع املربعات

�آل� �ي���ات و�إج� � � ��راءات م�صدر التباين
التوظيف
املربعات بني الفئات 0.267
املربعات الداخلية 5.660
5.927
املجموع الكلي
م�صدر التباين
معايري التوظيف

واقع الأداء الوظيفي

املربعات بني الفئات 0.097
املربعات الداخلية 23.475
23.572
املجموع الكلي
م�صدر التباين

جمموع املربعات

املربعات بني الفئات 2.838
املربعات الداخلية 42.115
44.953
املجموع الكلي
م�صدر التباين

العالقة مع النقابة

جمموع املربعات

املربعات بني الفئات 3.046
املربعات الداخلية 27.682
30.728
املجموع الكلي
م�صدر التباين

املتغريات التنظيمية

جمموع املربعات

جمموع املربعات

املربعات بني الفئات 1.263
املربعات الداخلية 38.718
39.980
املجموع الكلي

قيمة (ف) م� ��� �س� �ت ��وى
درجات احلرية متو�سط املربعات
املح�سوبة الداللة
0.053
5
0.305
1.216
129
0.044
134
قيمة (ف) م� ��� �س� �ت ��وى
درجات احلرية متو�سط املربعات
املح�سوبة الداللة
0.019
5
0.991
1060.
129
0.182
134
قيمة (ف) م� ��� �س� �ت ��وى
درجات احلرية متو�سط املربعات
املح�سوبة الداللة
0.609
5
*0.018
2.839
129
0.215
134
قيمة (ف) م� ��� �س� �ت ��وى
درجات احلرية متو�سط املربعات
املح�سوبة الداللة
0.568
5
0.130
1.739
129
0.326
134
قيمة (ف) م� ��� �س� �ت ��وى
درجات احلرية متو�سط املربعات
املح�سوبة الداللة
0.253
5
0.778
4960.
76
0.509
81

*دال �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة))0.05=α
يتبني من اجلدول رقم (� )20أن قيمة م�ستوى الداللة للعوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء الإعالميات يف
امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني (�آليات و�إج��راءات التوظيف ،ومعايري التوظيف ،وواقع الأداء الوظيفي،
واملتغريات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) ت�ساوي على التوايل (،0.130 ،0.018 ،0.991 ،0.305
 )0.778وهذه القيمة �أكرب من القيمة املحددة يف الفر�ضية وهي ( )0.05عدا يف املجال الثالث ،ولذلك
ف�إننا ال نرف�ض الفر�ضية ونقول �إنه "ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (،)0.05=α
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بني متو�سطات �أفراد عينة الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على توظيف ،و�أداء الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية يف فل�سطني (�آليات و�إجراءات التوظيف ،ومعايري التوظيف ،وواقع الأداء الوظيفي ،واملتغريات
التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) من منظور اجتماعي تعزى ملتغري الراتب ال�شهري يف (�آليات و�إجراءات
التوظيف ،ومعايري التوظيف ،واملتغريات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) بينما توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى داللة ( ،)0.05=αبني متو�سطات �أفراد عينة الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على
توظيف و�أداء الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني يف جمال واقع الأداء الوظيفي تعزى ملتغري
الراتب ال�شهري ،حيث بلغت قيمة الداللة ( )0.003وهي �أقل من القيمة املحددة يف الفر�ضية.
وملعرفة ملن تعود الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة نحو فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( ،)0.05=αبني متو�سطات �أفراد عينة الدرا�سة نحو العوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء
الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني يف جمال واقع الأداء الوظيفي تعزى ملتغري الراتب ال�شهري،
فقد مت ا�ستخدام اختبار املقارنات البعدية  LSDكما يو�ضح اجلدول التايل:
جدول ( :)21اختبار المقارنات البعدية لمعرفة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد
عينة الدراسة نحو العوامل التي تؤثر على توظيف وأداء اإلعالميات في المؤسسات
اإلعالمية في فلسطين في مجال واقع األداء الوظيفي تعزى لمتغير الراتب الشهري
الذي تتقاضاه اإلعالمية

امل�ستوى

2200-1500

3000-2200

�أكرث من 4000

�أقل من 800

*0.31774

0*37002.

0*45161.

*دال �إح�صائ ًّيا عند م�ستوى الداللة ()0.05=α
يالحظ من اجلدول ال�سابق وجود فروق بني م�ستوى راتب (�أقل من  )800من جهة وم�ستويات (2200-1500
و  3000-2200و�أكرث من � 4000شيقل) من جهة �أخرى ،و�أن هذه الفروق تعود ل�صالح م�ستويات الرواتب
العليا.
 5.7.4اختبار الفرضية الخامسة

من �أجل درا�سة �صحة الفر�ضية القائلة ب�أنه "ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
( ،)0.05=αبني واقع الأداء الوظيفي و(�آليات و�إجراءات التوظيف ،ومعايري التوظيف ،واملتغريات
التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) كعوامل ت�ؤثر على توظيف و�أداء الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية
يف فل�سطني من منظور اجتماعي ومعايري التوظيف .فقد مت ا�ستخدام م�صفوفة االرتباط (بري�سون)
 Pearson Correlation Matrixملعرفة العالقة بني املتغريين ،كما يو�ضح اجلدول
التايل:
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جدول رقم ( )22مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون لتوضيح العالقة بين واقع األداء
الوظيفي و(آليات وإجراءات التوظيف ،ومعايير التوظيف ،والمتغيرات التنظيمية،
والعالقة مع النقابة) كعوامل تؤثر على توظيف وأداء اإلعالميات في المؤسسات
اإلعالمية في فلسطين
املجال
واق ��ع الأداء معامل االرتباط
الوظيفي
م�ستوى الداللة*

�آليات و�إجراءات التوظيف معايري التوظيف املتغريات التنظيمية

العالقة مع النقابة

0.227

0.097-

776.o

0.213

*0.008

0.261

*0.000

0.055

*دال �إح�صائ ًّيا عند م�ستوى الداللة))0.05=α
ت�شري نتائج اجلدول (� )22إىل عدم وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05=α
بني واق��ع الأداء الوظيفي ومعايري التوظيف كعوامل ت�ؤثر على توظيف و�أداء الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية يف فل�سطني من منظور اجتماعي ،حيث بلغ معامل االرتباط بني املتغريين ( )0.011مب�ستوى
داللة ( )0.898وهي �أكرب من ( ،)0.05وهي عالقة تعترب �ضعيفة جدًّا وتقرتب من درجة (�صفر) .حيث
�إن معايري التوظيف تف�سر فقط ( )0.011من �آليات و�إج��راءات التوظيف .ويف املقابل توجد عالقة قوية
موجبة مقدارها ( )0.776عند درجة داللة ( )0.000بني واقع الأداء الوظيفي واملتغريات التنظيمية،
مبعنى �أن وحدة من املتغريات التنظيمية تف�سر ( )0.000من واقع الأداء الوظيفي .كذلك يتبني من النتائج
وجود عالقة مقدارها ( )0.227عند م�ستوى داللة ( )0.008بني واقع الأداء الوظيفي و�آليات و�إجراءات
التوظيف� ،أي �أن وحدة واحدة من املتغريات التنظيمية تزيد واقع الأداء الوظيفي مبقدار (.)0.227
 8.4تحليل المجموعات المركزة في الضفة وغزة
 1.8.4أسباب قلة الفرص الوظيفية المتاحة للصحافيات في مجال اإلعالم
تزايد عدد الخريجات والواسطة

تقول "مرح"� :أحيا ًنا توجد فر�ص عمل ويعلن عنها ،وعند التوجه لتقدمي الطلب نفاج�أ ب�أنهم توقفوا عن
ا�ستقبال الطلبات ب�سبب الوا�سطات ،وما ذهبت �إليه "حترير" �أنه ال بد من الوا�سطة لي�س للح�صول على
وظيفة �إمن��ا للتدريب ،ويف بع�ض امل�ؤ�س�سات للتطوع ،فيما ت�صف "�آالء كنعان" جتربتها لتقول "�صحيح
الوا�سطة موجودة يف غالبية امل�ؤ�س�سات وهناك �أ�سباب اخرى قد تكون �أكرث �سو ًءا".
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تفضيل المؤسسات اإلعالمية الصحافيين على الصحافيات

تعزو ال�سبب لقدرة عمل ال�شباب بفرتات الليل ،يف الوقت الذي تواجه ال�صحافية عوائق �أ�سرية وجمتمعية.
وترى هبة كريزم �أن هذا لي�س مرب ًرا بدليل �أنها �شخ�ص ًّيا م�ستعدة للعمل بالليل ،وهناك �إمكانية لإجناز كثري
من الأعمال يف املنزل ،و�إمنا ت�سوق بع�ض امل�ؤ�س�سات هذه احلجج لتربير رف�ضها لت�شغيل ال�صحافيات ،فيما
ت�ؤكد " حترير" �أن هناك خو ًفا من كال اجلن�سني على وظائفهم واملناف�سة غري عادلة نظ ًرا للواقع املعا�ش.
أسباب أسرية واجتماعية

تقول �إحدى امل�شاركات� :أمامي فر�صتان م�ؤقتتان للعمل دون �أجر ،عالقات عامة يف البلدية �أو مرا�سلة يف
وكالة �إخبارية ،ولأنني مطلقة �أهلي يحبذون البلدية خو ًفا من متطلبات العمل ال�صحايف ،ولو ت�أكدت يل
فر�صة العمل يف الوكالة كمرا�سلة لن �أتردد ،لأن الإعالم جمايل وفيه �أمتكن من �إثبات الذات.
�سمر �أبو عوف امل�صورة ال�صحافية تطوعت وخاطرت اللتقاط �صور �أثناء احلرب على غزة دون ارتباط
مب�ؤ�س�سة �صحافية ،وتقول :ال بد من تغيري النظرة لل�صحافية �سواء يف امل�ؤ�س�سات ال�صحافية �أو على م�ستوى
خروجا
الثقافة املجتمعية والعادات والتقاليد ،وتتابع زوجي �ساندين ،و�أهلي ووالدي غ�ضبوا واعتربوا ت�صريف ً
عن العادات والتقاليد .ال�صورة النمطية والذهنية جتاه احل�سا�سية لعمل الن�ساء يف املجال ال�صحايف،
مت�شابهة بني الذكور والإناث.
امل�صورة ال�صحافية �سمر �أبو عوف تقول� :أنا ال �أعمل ل�صالح م�ؤ�س�سة ،وب��ادرت للخروج �أثناء الق�صف
للح�صول على �صورة ومنعت من حما�س ،يف الوقت الذي ي�سمحون وي�سهلون مهمات بناتهم للدخول �إىل
امل�ست�شفيات للت�صوير ،عر�ضت نف�سي للخطر يف �سبيل �أن �أنقل بال�صورة ما يدور يف غزة �أثناء احلرب ،وكنت
�سعيدة بدوري وما �أجنزت دون اعتبار للمال� ،أرفع ال�صور على �صفحتي يف و�سائل التوا�صل االجتماعي،
و�أمتنى من امل�ؤ�س�سات الإعالمية �أن تعي ب�أن ال�صحافية قادرة على العمل بكل الظروف وتنتظر الفر�صه
بعيدً ا عن االعتبار للميول ال�سيا�سية.
وتقول هبة :عملت يف م�ؤ�س�سة �إعالمية تابعة لف�صيل �سيا�سى متدين ملدة عام� ،أجربت على ترك عملي لأنهم
مل يتعاملوا معي يف �إطار قانوين لزيادة راتبي ،يريدون مني تغيري انتمائي ملهنتي والعمل ل�صاحلهم� ،أما
"�سماح" فرتوي جتربتها يف ال�ضفة الغربية :تقدمت للعمل يف �إحدى امل�ؤ�س�سات ال�صحافية التي وافقت،
وطلب مني رقم هويتي ومل يت�صلوا بي ،وتعزو ال�سبب �إىل امل�سح الأمني وتو�صية املخابرات بالتوظيف من
عدمه .وت�ؤكد "حترير" دور ال��والء احلزبي يف التوظيف وتقول" :يف امل�ؤ�س�سات احلزبية الأولوية لأبناء
احلزب" ،وهذا ما ت�ؤكده "الرا كنعان" حيث بع�ض امل�ؤ�س�سات التي تقدمت لها �س�ألتها عن ميولها ال�سيا�سية.
وتذهب "يا�سمني" �إىل �أبعد من االنتماء ال�سيا�سي وت�أثريه يف عملية التوظيف لتقول :االنق�سام ي�ؤثر على
فر�ص العمل ،و�أنا ل�ست على ا�ستعداد �أن �أعمل ل�صالح �أي حزب ويجب �أن �أحافظ على حياديتي ،بل يعك�س
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االنق�سام ذاته يف التوظيف من خالل ت�صنيف ووالء جامعات غزة.
وتعترب هبة كريزم :فر�صة التوظيف متاحة �أكرث خلريجي بع�ض اجلامعات عن جامعات �أخرى فى قطاع غزة
اليوم ،العتبارات �سيا�سية.
اللباس بما في ذلك الحجاب كما المظهر الخارجي وأثره على التوظيف

تتحدث هبة كريزم عن عر�ض عمل مذيعة يف �إحدى الف�ضائيات :قيل يل نحن م�ستعدون لقبولك ولكن دون
حجاب� ،أجبت هذه قناعة �شخ�صية ،بينما ت�ؤكد "ان�شاد" :تقدمت للتدريب مل�ؤ�س�سات لكن الفر�صة �أكرب لغري
املحجبات ،وتدعمها يف ذلك "رجاء" ،وتعترب �إ�صرار امل�ؤ�س�سات �إرفاق ال�صورة ال�شخ�صية بطلب التوظيف
داللة ذات مغزى لها عالقة باحلجاب و�شكل �أو جمال املتقدمة لطلب التوظيف.
�سماح تعترب �أن احلجاب عائق و�أن ال�شكل و�أ�سلوب احلياة للمتقدمة للوظيفة معيار �أ�سا�سي ،بدليل �أن
�صحافيات در�سن معها وهي متفوقة عليهن وترتيبها الثاين على الدفعة� ،إال �أنهن توظفن ب�سب �أ�سلوب
لبا�سهن وهي مل تقبل لنف�س الوظيفة ،ال معايري على �أ�سا�س الكفاءة ،بل على �أ�سا�س الوا�سطة وال�شكل
واحلزب و�أخ ًريا الكفاءة.
وت�صر انت�صار �أن اجلمال معيار مهم حتى بالإذاعة وتقول" :تقدمت وزميلتي �إىل وظيفة مذيعة فكانت
الوظيفة لها وهي �أقل كفاءة لكنها جميلة".
ضعف الخبرة وتكلفة التدريب والواسطة

ت�ؤكد امل�شاركات �أهمية التدريب والتطوع كما امل�شاركة يف ور�ش العمل والفعاليات املختلفة ذات العالقة بهدف اكت�ساب
متاحا ب�أريحية ،حيث
اخلربة التي هي متطلب تعجيزي للح�صول على الوظيفة كما ت�صفه "انت�صار" .والتدريب لي�س ً
تقول "وئام" :تقدمت للكثري من امل�ؤ�س�سات للتدريب والتوظيف دون جدوى ،وتعلق "�سماح" التي تدربت يف بع�ض
امل�ؤ�س�سات الإعالمية وال�شبابية :التدريب ح�سب قوة الوا�سطة ،ما ت�ؤكده � ً
أي�ضا "حترير" وت�ضيف �أن التدريب بات عب ًئا
لأن بع�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية ال ت�ساهم ب�أي ا�ستحقاقات مادية �أو حوافز ومكاف�آت وحتى بدل موا�صالت.
وجتمع معظم ال�صحافيات على وجود �إ�شكاليات فى م�ؤ�س�سات تدريب ،وغياب �إطار ممنهج وخمطط ،ي�سهم
يف بناء قدرات اخلريجني ويك�سبهم اخلربة الالزمة.
وت�شكو "مرح" من ارتفاع تكلفة الدورات التي ت�ستقطب مدربني من خارج غزة قد ت�صل �إىل  100دوالر،
ر�سوما وهي م�ستفيدة .وتتحدث "روان"
وتوهمنا امل�ؤ�س�سات املنظمة ب�آفاق التوظيف لنكت�شف �أنها جتني ً
عن دورات تخلو من �أي تطبيقات عملية يف امليدان ،وتعتربها "رواء" م�ضيعة للوقت وال ت�شكل �إ�ضافة نوعية،
لأن هدفها احل�صول على متويل �أو �إر�ضاء املمولني ونحن فيها ال�ستكمال العدد ،ولي�س لت�أهلينا وم�ساعدتنا
يف احل�صول على عمل .وتقول :منذ � 3سنوات تخرجت وح�ضرت دورات كثرية �أنفقت عليها الكثري من
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املال ،ولدي �شهادات كثرية دون �أن متكنني من احل�صول على وظيفة ،ومل تعد لدي قناعة بدفع � 20شيق ًال
موا�صالت يومية للتطوع..
باملقابل هناك دورات ت�سهم يف بناء القدرات وتتيح فر�ص وظيفية م�ؤقتة كما احلوافز واملكاف�آت،
ومركز �ش�ؤون املر�أة منوذج بر�أي "�سمر �أبو العوف" حيث االهتمام والدورات املجانية ،وت�سوق هبة
كريزم مثا ًال هو كتابة ال�سيناريو والتطبيقات العملية من خالل ت�صويرها ك�أفالم تتابع من قبل
املركز بعد انتهاء الدورة ،بالإ�ضافة اىل بع�ض التدريبات حيث متنح فر�صة من خاللنا كمتدربات
ملنحها �إىل �أخريات جدد مقابل �أجر  200-100دوالر لتعزز القدرة على ممار�سة املهنة وتطوير
الذات.
التعرض لمضايقة أثناء البحث عن عمل وظيفي

عند تقدمي الطلبات �أو �أثناء املقابالت �أو التدريب والتطوع ،تواجه بع�ض ال�صحافيات يف بع�ض امل�ؤ�س�سات
�أ�شكا ًال من امل�ضايقات ،وح�سب ر�أي مبحوثات يف ال�ضفة الغربية تكررت جملة "مطلوب التمادي وامليوعة
للح�صول على الوظيفة".
العالقة المتبادلة ما بين الصحافيين والصحافيات من وجهة نظر الصحافيات المبحوثات

العاملون يف حقل ال�صحافة جزء من الن�سيج ومنظومته االجتماعية والثقافية والرتبوية ،وبالتايل تت�أثر
�شريحة العاملني مبحيطها الأ�سري واالجتماعي ،وتعك�س ذاتها على العالقات البينية يف مكان العمل و�ضمن
الأطر اجلمعية.
ترى يا�سمني �أن ال�صحافيات لديهن القدرة والكفاءة للعمل ،لكن انعدام الفر�ص �أو قلتها حتول دون الطموح،
�إ�ضافة �إىل خوف بع�ض الزمالء العاملني يف م�ؤ�س�سات �إعالمية ووكاالت �أنباء من التفوق عليهم وهذا �أحد
الأ�سباب يف رف�ض وعدم قبولها للعمل.
وتتابع يا�سمني :مع �أن الكثري من ال�صحافيات اخلريجات يكتنب تقارير و�أخ�ب��ا ًرا ل�صحافيني يذيلونها
ب�أ�سمائهم مقابل مبلغ زهيد من املال وهذا ا�ستغالل� ،أما "رجاء" فتقول :ما �أجنزته �أثناء التدريب من مواد
ن�شر دون ا�سمي �أحبطني .وتتحدث امل�صورة ال�صحافية "�سمر �أبو عوف" وتقول مبرارة :مل يفكروا ولو ملرة
واحدة بنقل اخلربة يف التغطية لنا ،وكيف ميكن لنا التعامل مع امليدان �أثناء احلرب ونحن يف غزة معر�ضون
لها دائما.
من وحي التجربة ترى م�شاركات �أن بع�ض ال�صحافيني ي�شكلون عائ ًقا لي�س فقط يف ح�صولهن على فر�ص
عمل ،ويعتربون ذلك دخو ًال على خطوطهم وتدخ ًال غري م�شروع يف عملهم ،ليختاروا من هم �أقل كفاءة لتنفيذ
مهمات �صحافية ل�سهولة ال�سيطرة وت�سيريهم ،ما يدلل على �أن العمل لي�س بال�ضرورة مل�صلحة امل�ؤ�س�سة بقدر
ما هو مل�صلحة �شخ�صية تقول امل�صورة ال�صحافية �أبو عوف ،وهذا لن يثنيني عن اال�ستمرار لأثبت جناحي،
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مقتنعة �أن اجلن�س لي�س بعائق وال�صحافية قادرة على حتقيق الذات �إذا ما توفرت لديها الرغبة ،وبالت�أكيد
مع �ضرورة �إقرار ال�صحافيني وامل�ؤ�س�سات ال�صحافية بدورها.
 2.8.4دور ومسؤولية الجامعات والمؤسسات اإلعالمية والمجتمعية ونقابة
الصحافيين والصحافيات تجاه الصحافيات المتعطالت عن العمل
• الجامعات

�إقبال الفتيات على درا�سة ال�صحافة يعترب نقلة نوعية من الزاوية االجتماعية ،حيث النظرة النمطية للمر�أة
الفل�سطينية ،ومن املهم الأخذ باالعتبار دور الأهل يف ت�شجيع بناتهم لاللتحاق باجلامعة ،وترك اخليارات
�أمامها مفتوحة لتختار التخ�ص�ص الذي تريد وفق رغباتها.
لكن الأه��م من وجهة نظر هبة كريزم :كيف لنا �أن نثبت �أنف�سنا يف �سوق العمل يف ظل �شح او انعدام
الفر�ص ،وبع�ض اجلامعات ال توفر املتطلبات الكفيلة ب�إك�ساب خربة للطالبات �أثناء الدرا�سة اجلامعية
بال�شكل املطلوب؟ وترى "�آالء" �أن هناك �ضع ًفا يف مو�ضوعات التحرير والتوا�صل مع العامل وتعزو الأ�سباب
�إىل تق�صري من الكلية.
• مسؤولية المؤسسات اإلعالمية

تتحمل امل�ؤ�س�سات الإعالمية م�س�ؤولية جتاه ال�صحافيات كونها البيئة املنا�سبة واحلا�ضنة املفرت�ضة لتدريب
ال�صحافيات واالنتقال بهن �إىل الواقع العملي� ،إال �أنه وح�سب ر�أي ال�صحافيات املتعطالت عن العمل هناك
�ضعف يف الدعم وعدم ارتقائه للم�ستوى املطلوب من جانب امل�ؤ�س�سات الإعالمية وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
وامل�ؤ�س�سات الن�سوية الأكرث دع ًما للإعالميات.
امل�ؤ�س�سات الن�سوية �أكرث دع ًما لل�صحافيات من امل�ؤ�س�سات الإعالمية .كما ترى هبة كريزم ،وخلديجة ر�أي
�آخر وتقول �إنها تعاملت مع وزارة املر�أة حيث تنفذ دورات مهمة ومفيدة كما وزارات �أخرى ،وتتابع "لكن املر�أة
ال ت�أخذ هذا احلق ب�سبب احلزبية التي يت�سم بها عمل حكوماتنا".
• نقابة الصحافيين الفلسطينيين

غالبية امل�شاركات يعتربن �أن النقابة عليها دور كبري ،االنق�سام ي�ؤثر على ال�صحافيات لي�س يف النقابة �إمنا
ب�شكل عام � ً
أي�ضا ،فعند التقدم للح�صول على وظيفة لدى طرف ت�صبح مته ًما من الطرف الآخر ،ومن جانبها
تقول �آالء :كل �شيء خا�ضع لالنق�سام.
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الفصل الخامس
النتائج والتوصيات
 1.5المقدمة

املر�أة الفل�سطينية متكنت يف ال�سنوات املا�ضية من دخول معرتك الكثري من املهن ،ولكنها دخلت جمال
الإعالم ك�صحافية بقوة مع تزايد عدد اخلريجات� ،إال �أنها ما زالت تواجه العديد من امل�شكالت والعقبات،
منها ما هو مرتبط بالتدريب والتوظيف يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية وعوامل �أخرى.
هناك افرتا�ض �أن الإعالميات يعانني من متييز ما ل�صالح زمالئهن الإعالميني وعلى م�ستويات خمتلفة،
مبا يف ذلك �إطار منظومة امل�ؤ�س�سة الإعالمية ما ينعك�س على �أدائها �سل ًبا ،دون �أن تتمكن من احل�صول على
كامل حقوقها.
هناك من يعتقد يف �أو�ساط الإعالميات �أن معاناتهن تكمن يف كونهن �إنا ًثا ،و�أن امل�ؤ�س�سات الإعالمية
كمثيالتها من امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية ما زالت تعاين من ت�شوه يف مفهوم النوع االجتماعي الذي من املفرت�ض
�أن يكون يف �صلب �سيا�ساتهم امل�ؤ�س�سية ،ويراعى يف الأنظمة والقوانني واللوائح الناظمة.
ج��اءت هذه الدرا�سة لتبحث يف الأ�سباب التي حتول دون توظيف الإعالميات� ،إىل ذلك مدى ت�أثري
املتغريات التنظيمية يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية على �أداء الإعالميات من منظور النوع االجتماعي ودور نقابة
ال�صحافيني الفل�سطينيني يف ال�سياق ،حيث تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من اال�ستخال�صات والنتائج
حمور هذا الف�صل.
 2.5االستخالصات والنتائج الرئيسية

�إقبال الفتيات على االلتحاق يف كليات الإعالم و�أق�سام ال�صحافة يف تزايد ،وغال ًبا بت�شجيع من الأهل ،و�أن
امل�ؤ�س�سات الإعالمية قادرة على ا�ستيعاب املزيد من الطاقات ال�شابة مع تو�سيع جغرافيا امل�ؤ�س�سات الإعالمية
ب�أ�شكالها و�أنواعها املتعددة ويف خمتلف حمافظات الوطن.
الإعالميات املبحوثات عينة الدرا�سة  %86منهن �شابات يف الفئة العمرية من � 35-20سنة ،ويتحملن
م�س�ؤولية �إعالة �أو ي�ساهمن يف �إعالة �أ�سر كبرية يف متو�سطها مكونة من � 10-1أفراد ،ومنهن ما ن�سبته %74
ي�سكن املدن حيث تكاليف املعي�شة مرتفعة ،ما يعني احلاجة املا�سة �إىل العمل من جانب ،والرغبة يف جت�سيد
دور الإعالمية يف خدمة ق�ضايا الوطن من جانب �آخر.
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 1.2.5التحصيل العلمي والتخصص المهني وطبيعة عمل اإلعالميات في
المؤسسات اإلعالمية

 حملة الدرجات العليا ال يتقلدن منا�صب عليا يف مواقع �صنع القرار ،علما ب�أنهن ميتلكن اخلربات الكافية.و�أن غالبية الإعالميات يعملن كمرا�سالت ومقدمات برامج.
 ي�ست�سهل بع�ض �أرباب العمل التعاطي مع الإعالميات بالعمل اجلزئي الذي قد ال يقبله الإعالمي. تدين الرواتب لدرجة التناق�ض مع قانون العمل والعمال الفل�سطيني واحلد الأدنى للأجور ،ما ي�ؤ�شر �إىلملزما ب�سلم وظيفي يف �إطار قانوين� .إىل ذلك
اال�ستغالل� ،سيما يف القطاع اخلا�ص كون القطاع احلكومي ً
ف�إن  %14.8منهن يتقا�ضني رات ًبا �أكرث من � 3000شيقل ،عدد منهن ذات عالقة مبلكية امل�ؤ�س�سة الإعالمية،
دون �إغفال �أن هذه الن�سبة �أقل من ن�سبة احلا�صالت على درجات عليا.
 التمييز يف الرواتب ل�صالح الإعالميني ح�سب اعتقاد  %47من املبحوثات ،وهذا يتناق�ض مع �سيا�سات ت�أخذباالعتبار النوع االجتماع و�صناع قرار ح�سا�سني جتاه ق�ضايا النوع االجتماعي.
 ن�سبة من امل�ؤ�س�سات تعمل بعيدً ا عن الأنظمة والقوانني والقيم املرتبطة بامل�ساواة ،ما يتطابق � ًأي�ضا مع
ما �أكدته امل�شاركات باملجموعات الب�ؤرية حول ا�ستغالل امل�ؤ�س�سات الإعالمية للإعالميات حينما يتدربن
ويتطوعن دون �أي حوافز �أو مكاف�آت �إىل جانب التمييز ل�صالح ال�صحافيني.
 2.2.5آليات وإجراءات ومعايير التوظيف في المؤسسات اإلعالمية

 هناك �أنظمة و�إجراءات لعملية التوظيف يف غالبية امل�ؤ�س�سات الإعالمية� ،إال �أن تطبيق الإجراءات واللوائحدون امل�ستوى املطلوب .وهذا ي�ؤ�شر �إىل مدى اعتماد �آليات للرقابة الداخلية كما �آليات اتخاذ القرار.
 يتم �إجراء مقابالت يف �سياق التقدم للح�صول على الوظيفة� ،إال �أن حوايل ثلثي املبحوثات تقر بتو�صية من�أطراف ل�صاحب العمل ،و�أكرث من ن�صف املبحوثات تقر بدور ما للوا�سطة يف عملية التوظيف.
 تغيب مبد�أ �إتاحة الفر�ص ما يتناق�ض مع معايري التوظيف التي تت�سم بالنزاهة وال�شفافية ،على الرغم منقناعة  %59من املبحوثات ب�أن املعايري مهنية باملطلق ،والدليل �أن  %75من املبحوثات بلغت بقبولها للوظيفة
�أثناء املقابلة �أو بعدها مبا�شرة .وهذا يدلل على عدم االلتزام مبعايري بقدر الدور امل�ؤثر للوا�سطة.
ً
�شروطا خا�صة (احلق يف �ساعة املغادرة اخلا�صة بالر�ضاعة)3.2.5 .
 متنح العامالت عقود عمل تت�ضمنعوائق توظيف الإعالميات
 تدين الراتب والدوام اجلزئي و�أ�سباب �أخرى خلف توظيف الإعالمية ،ولي�س انطال ًقا من كون توظيفها80

ً
ارتباطا بدورها و�إمكاناتها املهنية.
يعترب �أولوية لدى امل�ؤ�س�سات الإعالمية
ً
ارتباطا ب�سبب مو�ضوع احلمل وال��والدة ،مبعنى ما
 فر�ص للمر�أة املتزوجة يف احل�صول على وظيفة �أقليرتتب على ذلك وفق قانون العمل الفل�سطيني على الأقل �إجازة الوالدة املدفوعة الأجر و�ساعة الر�ضاعة ،ما
يجعل االعتقاد عند �أ�صحاب العمل و�صناع القرار ب�أن ذلك ي�شكل خ�سارة للم�ؤ�س�سة ،وبالتايل تتم اال�ستعا�ضة
عن املتزوجة ب�أخرى غري متزوجة �أو مبوظف �آخر.
 املظهر اخلارجي وطبيعة اللبا�س وال�شكل وال�سلوك له دور حا�سم يف عملية التوظيف يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية،كما هو احلال بالن�سبة الرتداء احلجاب �أو اجللباب ،وما زال يعترب عائ ًقا رئي�س ًّيا �أمام الإعالميات غري
املحجبات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية احلزبية التي تديرها الأحزاب الدينية �أو اخلا�صة التي ميلكها �شخو�ص
ذوو ميول دينية.
 4.2.5واقع األداء الوظيفي في المؤسسات اإلعالمية في فلسطين

 �أدوار الإعالميات يف م�ؤ�س�ساتهن وا�ضحة ومعلومة لهن بن�سبة  %67وتتباين من م�ؤ�س�سة �إىل �أخرى .بينماو�ضوحا ما ي�شكل �إربا ًكا يف طبيعة العمل وتنفيذ املهمات.
�إجراءات العمل يف امل�ؤ�س�سة �أقل
ً
 عندما تقر ن�صف املبحوثات و�أكرث بقليل ب�أن الرواتب تتنا�سب وحجم املهمات �ضمن ال�سلم الوظيفي كماتت�ساوى احلوافز املالية واملعنوية بني الإعالميني والإعالميات ً
ربطا بالدور والإجناز ،ويف نف�س ال�سياق ال
ينطبق من الناحية العملية على  %41من امل�ؤ�س�سات ،حيث الرواتب ال تتنا�سب و�أدوار الإعالميات وغياب
للم�ساواة يف احلوافز ما بني الإعالميني والإعالميات.
 تقييم الأداء للموظفني �ضمن معايري موحدة ومعمول بها ،وتتطلع �إليها الإعالميات ،و�أبرز ما تت�ضمنهااالحتياجات التدريبية بن�سبة  %65ما ي�ستوجب التزام كافة امل�ؤ�س�سات بتقييم �أداء موظفيها.
  %70من الإعالميات ترى �أن امل�ؤ�س�سات الإعالمية متفهمة للنوع االجتماعي ،و�أن الإعالميات يعتقدن �أن�أداءهن �سيكون �أف�ضل يف حال كان امل�س�ؤول رج ًال �أو امر�أة بواقع  %62 ،%63على التوايل.
 عربت  %62من الإعالميات املبحوثات عن الر�ضا الوظيفي. 5.2.5المتغيرات التنظيمية في المؤسسات اإلعالمية وأثرها على أداء اإلعالميات

• الأنظمة والقوانني والإجراءات
 �أه��داف امل�ؤ�س�سة كما الأنظمة والإج� ��راءات وال�صالحيات وامل�س�ؤوليات وا�ضحة ل��دى معظم81

الإعالميات ،وتتوفر لهن متطلبات وم�ستلزمات العمل كافة ودومنا متييز .مع الأخذ باالعتبار �أن
نحو �أكرث من ثلث املبحوثات يعتقدن عك�س ذلك ،ما يعني ق�صو ًرا على امل�ستوى الإداري والهياكل
التنظيمية.
• م�ستوى ال�شراكة يف �صنع القرار يف �إطار عالقة الإدارة العليا يف امل�ؤ�س�سة الإعالمية والإعالميات
 تناق�ش الأفكار مع ر�ؤ�ساء العمل من خالل اجتماعات دورية �إىل حد ما ،وت�شجع الإدارة االت�صاالتترتق العالقة �إىل ال�شراكة يف �صنع القرار.
ال�صاعدة ،ولكن مل ِ
• ح�سا�سية امل�ؤ�س�سات الإعالمية جتاه النوع االجتماعي
 ال�سيا�سة التحريرية اخلا�صة بق�ضايا النوع االجتماعي يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية وا�ضحة بن�سبة .%70 امل�ؤ�س�سات الإعالمية تتعاطى بقدر كبري مع تدريب الكادر املهني لديها ويف �إطار ا�سرتاتيجي ،كمافر�ص التدريب متاحة دون متييز للإعالميني والإعالميات بناء على املهمة بن�سبة ت�صل �إىل .%69
 تعترب املكاف�آت �ضرورة يف العمل امل�ؤ�س�سي لتعزيز دور العاملني وحثهم على الإبداع وتقدمي �أفكارخالقة تخدم �أه��داف امل�ؤ�س�سة وم�صلحة العمل ،يف هذا ال�سياق ت�صرف املكاف�آت ب�شكل عادل
ومو�ضوعي ومن منظار النوع االجتماعي بواقع .%61
يف اال�ستخال�ص ال ترتقي بع�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية �إىل الدور املطلوب منها جتاه ق�ضايا النوع االجتماعي
بالرتجمة العملية ،ابتداء يف �أنظمتها وقوانينها و�إجراءاتها �إىل جانب ممار�سات العاملني فيها ،وهي املعول
عليها من خالل ر�سالتها ،ودورها �أن ت�سهم ب�شكل كبري يف تغيري ال�صورة النمطية للمر�أة يف �أو�ساط املجتمع
عموما.
ً
 6.2.5نقابة الصحافيين الفلسطينيين :األثر والدور من منظور النوع االجتماعي

• ع�ضوية الإعالميات يف النقابة وفاعليتهن
 ما زالت ع�ضوية الإعالميات يف نقابة ال�صحافيني متدنية ،ومع �إداراك الإعالميات لأهمية ودورإحجاما عن االنت�ساب
النقابة املفرت�ض ،مبا يف ذلك الدفاع عن حقوقهن كعامالت� ،إال �أن هناك � ً
�إليها.
 امللفت لالنتباه �أن الإعالميات الفاعالت وبدرجات متفاوتة �أي املنخرطات ب�أن�شطة النقابة �أو يف�إحدى هيئاتها ال يتجاوزن  47ع�ضوة من جمموع املنت�سبات ،وبن�سبة �أقل لهن ات�صال ما مع جلنة
�ش�ؤون ال�صحافيات بالنقابة ،ما يدلل � ً
أي�ضا على وجود م�شكلة ما يف العالقة �أو القناعة.
 دور وعالقة النقابة بالإعالميات و�أثرها على امل�ستوى املهني والوظيفي واحلقوق82

 �أحد �أبرز الأدوار املنوط بنقابة ال�صحافيني يتج�سد يف الدفاع عن حقوق منت�سبيها لدى �أرباب العمل،ولهذا ترى الإعالميات �أن النقابة هي امللج�أ الأول لل�شكوى على �أرباب العمل لتح�صيل احلقوق.
 ت�سعى النقابة �إىل بناء قدرات الإعالميات كما الإعالميني ،من خالل دورات تدريبية �شاركت فيهاحوايل ن�صف الإعالميات عينة الدرا�سة.
 دور النقابة �ضعيف جدًّا يف م�ساعدة الإعالميات يف عملية التوظيف واحل�صول على فر�ص عمل.• نقابة ال�صحافيني وق�ضايا النوع االجتماعي
 نقابة ال�صحافيني تتح�س�س جتاه ق�ضايا النوع االجتماعي يف �إطار �سيا�ساتها ومن وحي نظامهاالداخلي الذي ي�أخذ باالعتبار النوع االجتماعي� ،إال �أن حوايل ثلث املبحوثات ترى عك�س ذلك.
 3.5العوامل المؤثرة على التوظيف واألداء في المؤسسات اإلعالمية
ربطا بفرضيات الدراسية
ً

توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية بني م�ستوى �أداء الإعالميات والعوامل ال�شخ�صية واملتغريات التنظيمية
و�أي عوامل �أخرى (قانونية� ،سيا�سية ،جمتمعية ،ثقافية.)...
 هناك تدخل لعوامل ذات �صبغة ثقافية ذكورية ت�ساهم يف تهمي�ش دور ال�صحافيات و�إبعادهن عن مواقع�صنع القرار.
 -1العوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني (�آليات و�إجراءات
التوظيف ،ومعايري التوظيف ،وواقع الأداء الوظيفي ،واملتغريات التنظيمية ،والعالقة مع النقابة) من منظور
اجتماعي تعزى ملتغري احلالة االجتماعية.
ت�ؤ�شر نتائج التحليل الإح�صائي لأداة الدرا�سة (اال�ستبانة) �إىل وج��ود عالقة ما بني متغريات احلالة
االجتماعية "العزباء ،املتزوجة ،املنف�صلة" ،الدرجة العلمية "دبلوم ،بكالوريو�س ،ماج�ستري ،دكتوراه"،
يرا الرواتب ذات العالقة بالإعالميات العامالت عينة الدرا�سة ،و�آليات
اخل�برة و�سنوات العمل ،و�أخ� ً
و�إجراءات ومعايري التوظيف وواقع الأداء الوظيفي واملتغريات التنظيمية يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية حيث مكان
العمل و�أثرها على الأداء.
• النتائج المتعلقة بمتغير الحالة االجتماعية

ت�شمل احلالة االجتماعية "العزباء ،املتزوجة ،املنف�صلة" وبينت نتائج التحليل الإح�صائي وجود فروق
ل�صالح م�ستوى الإعالمية املنف�صلة ،وتعزو الباحثة ذلك �إىل:
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�أن الإعالميات املنف�صالت ي�شكلن الن�سبة الأقل من جمموع املبحوثات� ،إىل ذلك بينت البيانات �أن ن�سبة
عالية من املبحوثات ت�سكن املدن وغالبيتهن يع�شن يف �أو�ساط �أ�سرة تتحمل فيها م�س�ؤولية كربى ومبا�شرة
يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية ال�سائدة والغالء وتكلفة م�ستلزمات املعي�شة ،وبالتايل هن �أحوج �إىل الوظيفية
ولديهن خ�شية من فقدانها ،فرتاهن �أكرث قبو ًال �أو ً
تعاي�شا مع واقع العمل الوظيفي بكل تفا�صيله من �أنظمة
و�إجراءات وم�سمى وظيفي ورواتب.
النتائج المتعلقة بمتغير الدرجة العلمية (الشهادات)

حتمل الإعالميات املبحوثات درجات علمية خمتلفة يف اخت�صا�ص ال�صحافة والإعالم "دبلوم ،بكالوريو�س،
ماج�ستري ،دكتوراه" حيث بينت نتائج التحليل الإح�صائي وج��ود ف��روق تعود حلملة �شهادات الدبلوم
والبكالوريو�س� ،أي الدرجات الأدنى للأ�سباب التالية ح�سب ر�أي الباحثة:
ميكن تف�سري درجة موافقة حملة ال�شهادات الأدنى "الدبلوم والبكالوريو�س" مع �آليات و�إجراءات وعملية
التوظيف والواقع الوظيفي واملتغريات التنظيمية ،مقارنة مع حملة املاج�ستري والدكتوراه ،انطال ًقا من
حمدودية اخليارات �أمام حملة ال�شهادات الأدنى ،ما يجعلهن يقبلن بعمل جزئي و�ساعات عمل قليلة وبرواتب
متدنية �أي�ضا ،وقبولهن يندرج � ً
أي�ضا يف تطوير الذات واكت�ساب اخلربة التي قد تفتح لهن �آفا ًقا �أف�ضل� ،سيما
ونحن نتحدث عن �أن غالبية املبحوثات م�ضى على عملهن بامل�ؤ�س�سات الإعالمية من �سنة �إىل � 5سنوات
• النتائج المتعلقة بمتغير سنوات العمل (الخبرة)

متتد �سنوات اخلربة للإعالميات املبحوثات يف مكان عملهن احلايل يف امل�ؤ�س�سة الإعالمية من عدة �أ�شهر
�إىل ما يزيد عن � 20سنة ،حيث دلت نتائج التحليل الإح�صائي على موافقة ل�صالح �أ�صحاب اخلربات الأطول
(�سنوات �أكرث) ،وذلك للأ�سباب التالية ح�سب ما تراه الباحثة:
ت�تراوح �سنوات اخل�برة ما بني �أق��ل من �سنة �إىل ما يزيد عن � 20سنة ،و�إن كانت الغالبية العظمي من
الإعالميات يعملن يف امل�ؤ�س�سة لفرتة �أقل من � 5سنوات ،ومن الطبيعي �أن تكون درجة املوافقة على �آليات
و�إجراءات وعملية التوظيف والواقع الوظيفي واملتغريات التنظيمية �أعلى كلما قلت اخلربة �أي عدد �سنوات
العمل يف امل�ؤ�س�سة.
طموحا بدخول معرتك العمل املهني واحلما�س خلو�ض التجربة ،ال �سيما يف
فمنهن خريجات جدد لديهن
ً
التطبيقات العملية والعمل امليداين ،حيث الفر�ص ال تكون متاحة بالقدر الكايف يف اجلامعات� ،إىل ذلك
اكت�ساب اخلربات الالزمة التي متكنهن من تطوير و�صفهن وم�سماهن الوظيفي ،وما يرتتب على ذلك من
امتيازات ،وعليه هن بحاجة �إىل بذل جهود حتت كل الظروف لإثبات انتمائهن ووالئهن للم�ؤ�س�سة من خالل
التقيد بالأنظمة و�إجناز املهمات لتح�سني فر�صة اكت�ساب املهارات واملعارف.
يف حني من ميتلكن اخلربات ومتمر�سات يف �إعمالهن املهنية ،وم�ضى على عملهن فرتة طويلة ال يتقبلن
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�إج��راءات وواقع وظيفي �أو متغريات تنظيمية ال تتواءم ومكانتهن ،فيملن �إىل ال�ضغط على �صناع القرار
و�صاحب العمل بهدف حت�سني واقعهن الوظيفي� ،إىل ذلك اخليارات �أمامهن مفتوحة وفر�ص العمل متاحة
�أكرث.
• النتائج المتعلقة بمتغير الراتب

تتباين الرواتب التي تتقا�ضاها الإعالميات ً
ربطا بعوامل متعددة ووفق لوائح امل�ؤ�س�سات التي تعمل بها ،وتدلل
البيانات الواردة يف ا�ستمارات املبحوثات على �أن رواتبهن تبد�أ من � 800شيقل لت�صل لأكرث من � 4000شيقل،
وبينت نتائج التحليل الإح�صائي على هذا ال�صعيد فرو ًقا ل�صالح الإعالميات الالتي يتقا�ضني رات ًبا �أعلى،
وتعزو الباحثة ذلك �إىل ما يلي:
�أن فئة قليلة تتقا�ضى رواتب مرتفعة ن�سب ًّيا و�أكرث من � 4000شيقل وال يتجاوز ن�سبتها � 11( %8إعالمية من
جمموع عينة الدرا�سة  ،)135وبالتايل من الطبيعي �أن تكون �صاحباب الرواتب العليا �أكرث قبو ًال للمتغريات
التنظيمية يف امل�ؤ�س�سة ،ومن�سجمات مع الواقع الوظيفي فيها بغ�ض النظر عن ثغراته� .إ�ضافة �إىل امتيازات
�أخرى يح�صلن عليها بحكم مراكز العمل املف�صلية �أو العليا يف امل�ؤ�س�سة وال�شراكة يف �صنع القرار� .آخذين
باالعتبار �أن حوايل  %15من املبحوثات من حملة املاج�ستري والدكتوراه ،وهن بال�ضرورة يتقا�ضني الرواتب
الأعلى من بني املبحوثات.
• النتائج المتعلقة بالعالقة بين واقع األداء الوظيفي والمتغيرات التنظيمية
وآليات وإجراءات التوظيف

توجد عالقة قوية موجبة بني واقع الأداء الوظيفي واملتغريات التنظيمية ،كذلك يتبني من النتائج وجود
عالقة بني واقع الأداء الوظيفي و�آليات و�إجراءات التوظيف� ،أي �أن وحدة واحدة من املتغريات التنظيمية
تزيد من واقع الأداء الوظيفي �إيجا ًبا.
�أي �أنه كلما ات�سمت �آليات و�إجراءات التوظيف بالنزاهة وامل�ساواة دون متييز ووفق �أنظمة ولوائح وقوانني
عادلة ،انعك�س ذلك �إيجابا على واقع الأداء الوظيفي وارتفع من�سوبه لدى الإعالميات العامالت يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية التي يعملن بها ،ما ي�صب بال�ضرورة يف �صالح الإعالميات كما امل�ؤ�س�سة على طريق تطورها
وحتقيق �أهدافها.
كذلك جاءت النتائج لتثبت �أن هناك عالقة �إيجابية قوية ما بني واقع الأداء الوظيفي واملتغريات التنظيمية،
فكلما كانت املتغريات التنظيمية �أكرث مواءمة وعدالة وت�أخذ باالعتبار النوع االجتماعي ،حت�سن واقع الأداء
الوظيفي.
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النتائج المتعلقة بالمجموعات البؤرية والمرتبطة بالمتعطالت عن العمل

 زيادة �إقبال الفتيات على االلتحاق يف كليات ال�صحافة والإعالم وبت�شجيع من الأهل ،ما يعرب عن تغيريونظرة �إيجابية جتاه دور املر�أة ،على الرغم من متاعب وخماطر مهنة ال�صحافة فى فل�سطني حيث احلرب
والال�ستقرار ،ما يعنى خ�شية �أكرب على احلياة.
 �إحباط متزايد لدى ال�صحافيات املتعطالت عن العمل على الرغم من اجلهد املبذول واملكلف �أحيا ًنا منخالل التدريب وامل�شاركة يف دورات تدريبية ،والتطوع للعمل يف م�ؤ�س�سات �إعالمية الكت�ساب اخلربات املهنية
على طريق احل�صول على فر�صة عمل� ،إال �أن واقع حال بع�ض امل�ؤ�س�سات وانعدام مهنية معايري التوظيف
ي�شكالن عائ ًقا حقيق ًّيا �أم��ام طموح ال�صحافيات ،لدرجة �أن بع�ضهن جل�أن لاللتحاق بجامعات لدرا�سة
تخ�ص�ص �آخر ،و�أخريات يعملن يف غري مهنة ال�صحافة ،والبع�ض منهن التزمن واعتكفن املنازل.
 هناك �أ�سباب متعددة النعدام فر�ص العمل �أمام ال�صحافيات ولي�س �أمام اخلريجات اجلدد فقط ،ومن�أبرز تلك الأ�سباب:
• زيادة عدد اخلريجني من كليات ال�صحافة والإعالم فوق قدرة ا�ستيعاب امل�ؤ�س�سات الإعالمية.
• الوا�سطة واملح�سوبية وانعدام املعايري املهنية يف التوظيف وعدم تكاف�ؤ الفر�ص ما بني ال�صحافيني
وال�صحافيات ،وكذلك ما بني ال�صحافيات املتناف�سات على الوظيفة نف�سها.
• تف�ضيل امل�ؤ�س�سات الإعالمية لل�صحافيني على ال�صحافيات لأ�سباب مرتبطة بقدرة ال�صحافيات والقناعة
عند �صناع القرار ب�أنهن غري م�ؤهالت "ب�سبب اجلن�س" للعمل امليداين ويف ظل املخاطر ولأوقات مت�أخرة
يف الليل� ،إ�ضافة �إىل كون الزواج م�س�ؤولية كبرية ،وبالتايل امل�ؤ�س�سات الإعالمية ال تريد �أن تقدم ت�سهيالت
�أو ا�ستيعاب للدور الإجنابي للن�ساء ،ما ي�شكل عائ ًقا �أمام طموح الإعالميات بالعمل الوظيفي وير�سخ القناعة
لدى الإعالميات �أن �سبب عدم التوظيف جن�سهن ،ما ي�ؤدي �إىل الإيذاء النف�سي واال�ستكانة �إىل القدر.
• النظرة النمطية املجتمعية لدور املر�أة والعادات والتقاليد التي ت�شكل عائ ًقا �أمام ال�صحافيات ً
ربطا
بطبيعة العمل يف امل�ؤ�س�سات ال�صحافية ،وي�شكل التوظيف على خلفية االنتماء ال�سيا�سي عن�ص ًرا بار ًزا يف
�إتاحة الفر�صه لأبناء الف�صائل التي متتلك م�ؤ�س�سات �إعالمية كربى وعلى ر�أ�سها حركتا حما�س وفتح.
• االنق�سام و�شرط الوالء للحكومتني ...ففي غزة ال�سيطرة الإعالمية بن�سبة عالية بيد حما�س وحكومتها،
ويعترب الوالء لها ً
�شرطا للتوظيف بن�سبة عالية ،وامل�سح الأمني بال�ضفة الغربية ي�شكل عائ ًقا حقيق ًّيا.
• على الرغم من قبول حمجبات للعمل يف م�ؤ�س�سة الإعالم الر�سمية يف ال�ضفة الغربية يف ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،ويف املقابل التزام امل�ؤ�س�سة الر�سمية واحلزبية يف قطاع غزة ارتداء احلجاب ك�شرط للعمل
يف م�ؤ�س�ساتها ،ما زال احلجاب واللبا�س واملظهر اخلارجي لل�صحافية عن�ص ًرا حا�س ًما يف عملية التوظيف
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على ح�ساب دورها يف �إطار مهني.
• امل�ضايقات والتحر�ش مع غياب مرجعيات لل�شكوى ،ما ي�ؤدي �إىل عدم ردع املتجاوزين� ،إ�ضافة �إىل عدم
الوعي لدى املتقدمات للوظائف يف حالة تعر�ضهن للتحر�ش �أو امل�ضايقات بالتدابري الواجب القيام بها.
• ا�شرتاط اخلربة ،يف الوقت الذي جتتهد به ال�صحافية عرب التدريب والتطوع لفرتات طويلة� ،إال �أن
غالبية امل�ؤ�س�سات ال�صحافية ترف�ض منح �شهادة خربة للمتدربات واملتطوعات يف خمالفة قانونية �صارخة،
ما يجعل الوظيفة حل ًما ال ميكن حتقيقه ب�سبب ا�شرتاط اخلربة والتي �أحيا ًنا ت�صل �إىل � 3سنوات.
• �ضعف برامج التدريب والتطبيقات العملية يف اجلامعات ،و�سوء التن�سيق ما بينها وبني امل�ؤ�س�سات
الإعالمية ،وغياب لربامج التدريب املمنهجة �ضمن بروتوكوالت ومعايري و�آليات تقييم املتدربة ،ومعاجلة
جوانب ال�ضعف لديها ،ما يخدم الطالبة يف اجلامعات وبعد التخرج� .إىل جانب عدم وجود "كور�س" حمدد
ومتخ�ص�ص يف اجلامعات ي�سهم يف �إك�ساب الطالبات مهارات التقدم �إىل الوظيفة و�آليات احل�صول على
فر�ص العمل.
 التدريب بكل حيثياته يف اجلامعة ويف امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،حيث الوا�سطة وغياب الربنامج التدريبيوحتديد املهام للمتدربة مع غياب لتحديد امل�س�ؤولني عن التدريب والفائدة املرجوة مع �ضعف التطبيقات
العملية امليدانية� ،إ�ضافة �إىل تكلفة التدريب من موا�صالت وات�صاالت وغياب املكاف�آت واحلوافز والإمعان يف
اال�ستغالل ،وارتفاع تكلفة بع�ض الدورات التدريبية يرهق كاهل املتعطالت عن العمل كما اخلريجات.
 نظرة بع�ض ال�صحافيني �إىل الزميالت �أحيا ًنا ،ال �سيما اخلريجة واملتعطلة عن العمل ما زالت بعيدة عناملهنية وملتب�سة بقدرات و�إمكانات ودور ال�صحافية ،والإحجام عن الرغبة يف نقل اخلربات �إليها ،بل �أحيا ًنا
الق�صد بو�ضع العراقيل �أمام طموحها .يف الوقت الذي ال توجد م�شكلة لدى ال�صحافيات من التعامل مع
ال�صحافيني يف �إطار العمل ،وذهبت بع�ضهن يف املفا�ضلة بالعمل مع �صحافيني �أكرث من ال�صحافيات.
 �ضعف يف بع�ض جوانب التخ�ص�ص كما �أ�شارت بع�ض املبحوثات كما برامج التدريب يف اجلامعات وغياباملتابعة على هذا ال�صعيد.
 �ضعف اهتمام بع�ض امل�ؤ�س�سات الإعالمية وعدم �إدراكها لأهمية تطوير الكوادر الإعالمية الن�سوية،و�سيطرة الذهنية النمطية عن املر�أة الإعالمية لدى �صناع القرار فيها.
 �أك�ثر اخلريجات لي�س لهن عالقة مب�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين ،با�ستثناء مراكز بعينها لها م�شاريع معاجلامعات ويتم التعارف على امل�ؤ�س�سة من خالل اجلامعة مثل مركز �ش�ؤون املر�أة .مع �إقرار ال�صحافيات
اهتماما ومتابعة مع متييز
تلم�سا الحتياجاتهن ك�إعالميات ،و�أك�ثر
ً
ً
عموما ب�أن امل�ؤ�س�سات الن�سوية �أكرث ً
الدورات التدريبية و�إتاحة الفر�ص الوظيفية لهن.
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 4.5أبرز التوصيات

 العمل على ا�ستيعاب عدد �أكرب من الإعالميات الفل�سطينيات وبوظيفة كاملة يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية،ً
ارتباطا بدورهن املهني واحتياج امل�ؤ�س�سات.
�آليات و�إجراءات التوظيف
 اعتماد معايري توظيف مهنية وتطوير �آليات و�إج��راءات التوظيف املعمول بها لتتواءم ومفاهيم النوعاالجتماعي ،وااللتزام بتطبيقها ما يعزز امل�ساواة يف �إتاحة الفر�ص يف �إطار تناف�سي بعيدً ا عن الوا�سطة التي
ي�ستوجب حماربتها يف �إطار قانوين يعتمد معايري الكفاءة يف عملية التوظيف ،وبتعزيز الرقابة الداخلية
وتطوير �آلياتها.
 العمل على �إلغاء العوائق كافة �أمام توظيف الإعالميات ،ال �سيما تلك املرتبطة باللبا�س وارتداء احلجابمن عدمه ،واحرتام حقها يف اختيار الزى الذي تريد.
واقع األداء الوظيفي والمتغيرات التنظيمية في المؤسسات اإلعالمية

	•تطوير الهياكل التنظيمية وتو�ضيح امل�س�ؤوليات وال�صالحيات والأدوار على خمتلف امل�ستويات.
	•حماربة التمييز وتعزيز مبادئ امل�ساواة يف النظم واللوائح الداخلية للم�ؤ�س�سات الإعالمية.
	•االلتزام باحلد الأدنى بالأجور الذي �أقرته احلكومة ووافقت عليه النقابات العمالية وعدد وا�سع من
النقابات املهنية ،ال �سيما يف القطاعني اخلا�ص والأهلي ،والإع�لام احلزبي� ،إىل ذلك اعتماد �سلم
وظيفي موحد للموظفني كافة مرتبط بالهياكل التنظيمية يف �إطار حجم ال�صالحيات وامل�س�ؤوليات
والأدوار ومن دون متييز ل�صالح الإعالميني.
	•اعتماد معايري و�آليات عادلة ملنح املكاف�آت واحلوافز ً
ربطا ب�إجناز املهمات ،والأخذ باالعتبار النوع
االجتماعي.
	•اعتماد معايري �أكرث ح�سا�سية جتاه ق�ضايا النوع االجتماعي يف تقارير تقومي الأداء.
	•تطوير ال�سيا�سة التحريرية اخلا�صة بق�ضايا النوع االجتماعي.
	•تطوير �آليات ت�سهم يف متكني الإعالمية من ال�شراكة يف �صنع القرار و�إتاحة الفر�ص �أمامها للو�صول �إىل
مواقع �صنع القرار يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية (�إدارات ،رئا�سة حترير� )....ضمن معايري تناف�سية عادلة.
	•امل�ساواة يف فر�ص التدريب من بوابة االحتياج والأدوار دومنا متييز.
	•اعتماد برامج تدريبية للإعالميني العاملني يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية كما �صناع القرار ،لزيادة حت�س�سهم
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جتاه ق�ضايا النوع.
	•نقابة ال�صحافيني
	•تطوير النظم واللوائح الداخلية للنقابة ،مبا يتواءم ومفاهيم النوع االجتماعي ،واعتماد برامج تدريبية
لأع�ضائها لزيادة حت�س�سهم جتاه ق�ضايا النوع.
	•اعتماد خطط و�آليات عمل ت�سهم يف انخراط �أو�سع للإعالميات يف ع�ضوية النقابة وهيئاتها واللجان
املنبثقة و�أن�شطتها املختلفة.
	•تفعيل جلنة �ش�ؤون الإعالميات يف نقابة ال�صحافيني ،وتطوير دورها يف ن�شر مفاهيم النوع االجتماعي
يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية.
	•ت�شكيل جلنة حقوقية قانونية خا�صة مبعاجلة الق�ضايا احلقوقية للإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية.
	•امل�ساهمة يف بناء قدرات الإعالميات وم�ساعدتهن يف احل�صول على فر�ص عمل �أف�ضل.
التوصيات الخاصة بالمجموعات المركزة (المتعطالت عن العمل)

	•حماربة املح�سوبية والوا�سطة من خالل اعتماد معايري مهنية يف عملية التوظيف �ضمن �إجراءات قانونية
ونظامية تتيح تكاف�ؤ الفر�ص ،م�ستوعبة ملفهوم النوع االجتماعي يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية الفل�سطينية
كافة ،وتطوير �أنظمة الرقابة الداخلية ك�ضمانة لاللتزام مبعايري التوظيف وتنفيذ الإج��راءات ذات
العالقة ح�سب القانون.
	•اعتماد مبادئ حقوق الإن�سان مبا فيه احلريات ال�شخ�صية ك�أ�سا�س يف عملية التوظيف �إىل جانب
الكفاءة والقدرات املهنية والأدوار ،ولي�س ال�شكل واللبا�س على �أهميته �أحيا ًنا ،وعدم اعتبار احلجاب �أو
عدمه ً
�شرطا �أو عائ ًقا يف عملية التوظيف.
	•العمل على زيادة ح�سا�سية �صناع القرار يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية جتاه النوع االجتماعي من خالل دورات
عموما وال�صحافية
تدريبية نوعية متخ�ص�صة كما ال�صحافيني ،لتغيري ال�صورة النمطية عن املر�أة ً
خ�صو�صا.
ً
	•حماربة امل�ضايقات ب�شتى �أنواعها مبا فيها التحر�ش يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية ،وحما�سبة مرتكبيها على
خمتلف م�سمياتهم وم�ستوياتهم ،وعلى نقابة ال�صحافيني اعتماد �آلية متكن ال�صحافيات املتعطالت
عن العمل كونهن ل�سن ع�ضوات بالنقابة ،من تقدمي ال�شكاوى ،وبالتايل حما�سبة مرتكبي املخالفات
وفق اللوائح الداخلية للنقابة.
	•العمل على زي��ادة �ساعات التطبيقات العملية لطلبة الإع�لام يف اجلامعات ،ملعاجلة بع�ض جوانب
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ال�ضعف ،وزيادة االهتمام بربامج تدريب الطلبة من حيث اعتماد م�ؤ�س�سات �إعالمية �ضمن بروتوكول
ي�ضمن �إك�ساب املتدربات مهارات وخربات ومعارف ،مع اعتماد �آليات متابعة وتقييم للمتدربات ت�سهم
بالك�شف عن مواطن ال�ضعف ومعاجلتها بالتن�سيق ما بني اجلامعات وامل�ؤ�س�سات الإعالمية املعتمدة.
خ�صو�صا حول التوظيف يف �سوق
	•�إدخال برنامج /كور�س متخ�ص�ص يف اجلامعات لطالبات الإعالم
ً
العمل ،بهدف �إك�ساب اخلريجات املتطلبات واملهارات الالزمة مبا ميكنهن من التقدم �إىل الوظائف،
واحل�صول على فر�ص عمل تتنا�سب وطموحهن.
	•�إيجاد �صيغة تن�سقية ما بني كليات ال�صحافة والإع�لام وامل�ؤ�س�سات الإعالمية ونقابة ال�صحافيني،
ت�ضمن ت�صميم وتنفيذ برامج تدريبية للطالبات ممنهجة ووفق االحتياجات الفعلية لل�صحافيات بعد
التخرج من اجلامعات بعيدً ا عن اال�ستغالل ،ومبا يكفل اكت�ساب املتدربات اخلربة الكافية وال�ضرورية
التي ت�ساعد يف توفري فر�ص �أكرب للتوظيف ،مع احلق الطبيعي وامل�شروع للمتدربات باحل�صول على
�شهادات خربة جراء التدريب �أو التطوع.
	•العمل على �إيجاد نظام مكاف�آت وحوافز كبدل موا�صالت وات�صاالت وم�صروف جيب تتبناه امل�ؤ�س�سات
الإعالمية ،ملعاجلة اال�ستغالل املادي الذي تتعر�ض له املتدربات واملتطوعات يف امل�ؤ�س�سات ،والذي
ي�شكل عائ ًقا �أمامهن على طريق اكت�ساب اخلربة وتطوير الذات ،يف الوقت الذي ت�ستفيد امل�ؤ�س�سات من
املتدربات على �أكرث من �صعيد ،وعلى النقابة �أن ت�ضغط بهذا االجتاه.
	•على اجلامعات كما نقابة ال�صحافيني العمل على تو�سيع دائرة العالقة مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
مبا فيها الن�سائية ،ال �سيما �أن الكثري منها تتجه �إىل تو�سيع هياكلها التنظيمية لتت�سع �إىل �أق�سام ودوائر
فر�صا �إ�ضافية �أمام ال�صحافيات للتدريب والتطوع والتوظيف.
للعالقات العامة والإعالم ،ما ي�شكل ً
	•على نقابة ال�صحافيني �أن جتد �آلية منا�سبة يف �إط��ار هيكل النقابة ي�ضمن ا�ستيعاب ال�صحافيات
املتعطالت عن العمل من جانب ،وا�ستحداث دائرة �أو ق�سم ملتابعة ق�ضاياهن وحقوقهن على م�ستوى
الكليات وامل�ؤ�س�سات الإعالمية� ،إىل جانب بناء قدراتهن من خالل الدورات التدريبية وبتكلفة تتنا�سب
مع كونهن متعطالت عن العمل.
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ال�صحف والإعالنات

االت�صال املبا�شر بامل�ؤ�س�سة

البيان
تقدمت بطلب توظيف ر�سمي مكتوب للوظيفة
�أجريت مقابلة يف �سياق �إجراءات التوظيف
ت�ضمنت املقابلة �إىل جانب الأ�سئلة العامة اختبا ًرا عمل ًّيا ذا عالقة بامل�سمى الوظيفي املطلوب
ح�صلت على موافقة التوظيف مبا�شره �أثناء �أو مبا�شرة بعد املقابلة
متت التو�صية عليك لدى �صاحب العمل �أو مدير امل�ؤ�س�سة قبل �أو �أثناء املقابلة
تعتقدين �أن معايري التوظيف امل�ستخدمة يف امل�ؤ�س�سة تخ�ضع ملعايري موحدة وتت�سم بالنزاهة وال�شفافية
الوظيفة التي تقدمت �إليها ومت قبولك ،تتنا�سب وحت�صيلك العلمي "التخ�ص�ص" وقدراتك

نعم ال

30
31
32
33
34
35
36
37

تعتقدين �أن الوظيفة التي ح�صلت عليها فر�صة حقيقية تالئم رغباتك
وقعت على عقد عمل واحتفظت بن�سخة منه
عدد �ساعات العمل مو�ضح يف العقد
الو�صف وامل�سمى الوظيفي مثبت يف عقد العمل �أو ملحق به ومعلوم لديك
توجد �شروط خا�صة يف العقد ذات عالقة
عقد العمل يراعي الظروف االجتماعية للن�ساء من �أوقات الدوام "ك�ساعة الر�ضاعة مث ًال للمر�ضعات"
توفر بيئة العمل �أى �أمور لت�سهيل عملك "�أخ�صائي اجتماعي– طبيب– ت�أمني طبي"..
ح�صلت على الوظيفة من خالل وا�سطة

ب) معايير التوظيف
الرقم

البيان

38

معايري التوظيف يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية مهنية باملطلق

39

للمظهر اخلارجي" ال�شكل" للمتقدمة للوظيفة دور �أ�سا�سي يف التوظيف

40

طبيعة اللبا�س لها دور يف عملية التوظيف

41

احلجاب ي�شكل عائ ًقا يف عملية التوظيف

42

اجللباب ي�شكل عائ ًقا يف عملية التوظيف

�أوافق �أوافق ال ال �أوافق
�أوافق مطل ًقا
ب�شدة

43
44

التوظيف من بوابة اجلن�س "الأنثى" يعترب �أولوية لدى امل�ؤ�س�سة الإعالمية لأ�سباب
ال عالقة لها بالقدرات �أو الدور(...كتدين الراتب مث ًال و�أ�سباب �أخرى)

45

التوظيف للمتزوجة ي�شكل عائ ًقا من منظور بيولوجي "احلمل والوالدة"

46

التوظيف يتم بناء على احتياجات امل�ؤ�س�سة الإعالمية

47

التوظيف يتم للتخ�ص�ص الذي �أعلن عنه فقط
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القسم الرابع :واقع األداء الوظيفي
الرقم

البيان
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49

�إذا كانت م�س�ؤولتك بالعمل �أنثى قد يكون �أدا�ؤك �أف�ضل

50

امل�س�ؤول/ة يزور الق�سم بهدف الرقابة واملتابعة بانتظام

51
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52

�إذا كان م�س�ؤولك يف العمل رج ًال يكون �أدا�ؤك �أف�ضل

53

�سيا�سات و�إجراءات العمل اخلا�صة باملوظفني حمددة وموحدة

54
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55

ت�شعر املوظفات بالر�ضا الوظيفي

56

تتنا�سب رواتب املوظفات مع حجم مهامهن �ضمن �سلم وظيفي موحد

57

�أدوار املوظفات معلوم لهن ويتنا�سب مع اخت�صا�صهن وقدراتهن املهنية

58

تقومي الأداء بناء على الدور ووف ًقا ملعايري مو�ضوعية موحدة وعادلة

59

تطلع املوظفة على نتائج تقومي �أدائها

60

يك�شف تقومي الأداء عن احلاجات التدريبية للإعالميات

61

تتلقون حوافز معنوية �أو مالية ً
ربطا ب�أدواركن و�إجنازاتكن كما زمالء العمل

62

تعتقدن �أن احلوافز لها عالقة �إيجابية مبا�شره على �أدائكن

63

امل�ساواة بني العاملني من قبل جهة الإ�شراف تعك�س ذاتها �إيجابا على �أدائكن

64

هل ت�شعرين �أنك يف بيئة متفهمة للنوع االجتماعي
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ال
�أوافق �أوافق ال
أوافق �أوافق
ب�شدة
�
مطل ًقا

القسم الخامس :المتغيرات التنظيمية
الرقم

البيان

65

الأهداف املراد حتقيقها بالعمل وا�ضحة ومرئية

66

ال�سيا�سة التحريرية اخلا�صة بق�ضايا النوع االجتماعي وا�ضحة

67

تت�سم امل�س�ؤوليات وال�صالحيات بالو�ضوح

68

تتوفر للإعالميات الت�سهيالت والإمكانات الالزمة لإجناز العمل كما لزمالئهن

69

متتاز �أنظمة وقواعد العمل بالو�ضوح ودون متييز

70

يجرب املوظفون على اخل�ضوع لأنظمة و�إجراءات ثابتة

71

ت�شجع القيادات العليا على االت�صاالت ال�صاعدة من العامالت كما العاملني

72

تنظم اجتماعات دورية بني الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني

73

يتوفر للمر�ؤو�سني و�سائل مت�ساوية وموحدة للتعبري عن الر�أي

74

ت�شجع القيادة العليا الأفراد على �إبداء مقرتحاتهم دون متييز

75

توفر نظم االت�صاالت املعلومات للعاملني يف الوقت املنا�سب

76

تتبنى القيادات العليا اقرتاحات العاملني دون متييز بني العامالت والعاملني

77

يناق�ش الر�ؤ�ساء �أفكار العمل مع املر�ؤو�سني

78

ميتاز نظام احلوافز بالعدالة واملو�ضوعية من منظار النوع االجتماعي

79

يكاف�أ املوظف عندما يقدم �أفكا ًرا جديدة تخدم العمل دون متييز

80

يقدر الر�ؤ�ساء يف العمل جهود الإعالميات بنف�س القدر للزمالء الإعالميني

82

تعترب الإدارة العليا التدريب خيارًا �إ�سرتاتيج ًّيا يرتبط بامل�سار الوظيفي

83

متنح فر�ص التدريب للإعالميات كما الإعالميني انطال ًقا من املهمة والدور

ال
�أوافق �أوافق ال
أوافق �أوافق
�
ب�شدة
مطل ًقا
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القسم السادس :العالقة مع النقابة

		
 )84هل �أنت ع�ضو يف نقابة ال�صحافيني؟

ال

		
نعم

�إذا كانت الإجابة نعم� ،أرجو الإجابة على الأ�سئلة �أدناه:
ال
�أوافق �أوافق ال
أوافق �أوافق
�
ب�شدة
مطل ًقا

البيان

الرقم
85

النقابة وجدت من �أجل للدفاع عن حقوق ال�صحافيني

86

�أنت ع�ضو فاعل يف النقابة �ضمن هيئاتها �أو اللجان املنبثقة

87

تتدخل النقابة لإن�صاف حقوق العامالت يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية

88

تعقد النقابة تدريبات مهنية وتلقيت دعوة للم�شاركة بها

89

النقابة ت�ساعد الإعالميات يف احل�صول على عمل وظيفي الئق يف �إطار متخ�ص�ص

90

النقابة لديها فهم عميق للح�سا�سية جتاه ق�ضايا النوع االجتماعي

91

النقابة لديها �سيا�سات متح�س�سة للنوع االجتماعي

92

النقابة نظامها الداخلي جوهرة ي�أخذ بعني االجتماع منظور النوع االجتماعي

93
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الملحق رقم ()2
الرسالة المرفقة مع االستبانة للمبحوثات
زميلتي العزيزة
حتية وبعد،
يف �إطار درا�سة بحثية �أقوم بها ل�صالح جامعة بريزيت ،حتت عنوان "العوامل التي ت�ؤثر على توظيف و�أداء
الإعالميات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية يف فل�سطني من منظور النوع االجتماعي" ،والتي ت�ستهدف الإعالميات
يف ال�ضفة الغربية وقطاع غزة.
لقد مت االنتهاء من عقد لقاءات ملجموعات ب�ؤرية للمتعطالت عن العمل ،ونحن ب�صدد ا�ستكمال الدرا�سة
التي ت�ستهدف املوظفات يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية م�ستخدمني اال�ستبانة ك�أداة بحث "حتتوي على � 97س�ؤا ًال يف
غاية الأهمية ،وب�صدد توزيعها على عينة جمتمع الدرا�سة.
�أرجو من ح�ضرتكن الإجابة على �أ�سئلة اال�ستبانة املرفقة بو�ضوح ودقة وب�شفافية ،ليت�سنى لنا احل�صول
على بيانات ذات قيمة وف��ائ��دة ،بهدف اخل��روج بتو�صيات ونتائج ي�ستفاد منها من معاجلات مل�شكالت
تواجه الإعالميات الفل�سطينيات يف عملهن �أو يف عملية التوظيف ،ما ينعك�س �إيجا ًبا على واقع الإعالميات
الفل�سطينيات.
علما ب�أن البيانات �ست�ستخدم فقط لغايات البحث و�ستبقى �سرية ،ويف نف�س ال�سياق ال �ضرورة لو�ضع ا�سم
معبئة اال�ستبانة.
�أرجو بعد التكرم العمل على تعبئتها وفق الأ�صول يف غ�ضون يومني من ا�ستالمكن اال�ستبانة
مع جزيل ال�شكر
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