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Date:

ممخص الدراسة بالمغة العربية
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكػ الرضا الكظيفي كالعكامل المؤثرة عميو لدػ

الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف،باإلضافةإلىالتعرؼ عمىالضغكطالتيتكاجييفكتؤثر

عمى أدائيف الميني ،كتعد ىذه الدراسة مف البحكث الكصفية ،كاستخدمت منيج الدراسات

المسحية ،كفي إطاره أسمكب مسح أساليب الممارسة ،كمنيج دراسة العبلقات المتبادلة ،كمف

خبللو أسمكب الدراسات االرتباطية ،كاعتمدت الباحثة عمى نظرية القائـ باالتصاؿ ،كنظريتيف
رئيسيتيفمفنظرياتالرضاالكظيفيىمانظريةتدرجالحاجاتلماسمك،كنظريةذاتالعامميف

لييرزبرج .

كاختارتالباحثةعينةعشكائيةطبقيةمفالصحفياتالفمسطينياتالعامبلتفيالمؤسسات

اإلعبلمية بحجـ مئة كثبلثكف مفردة مف المجتمع األصمي مف الضفة الغربية كقطاع غزة،
كتنحصرالدراسةالميدانيةبالفترةالزمنيةالممتدةمف2016/12/15ـكحتى2017/1/10ـ،

كخمصت إلى مجمكعة مف النتائج أبرزىا :

يكجد رضا كظيفي بدرجة كبيرة لدػ الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف ،حيث بمغ

عفجميعالمحاكر(،)%79.98إذ أثرتمحاكرالرضاالرئيسيةمجتمعةإيجابياً عمىالرضا

الكظيفي لمصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف باستثناء المحكر المتعمق بالعكامل االقتصادية،
كماأظيرتأفالعكاملالذاتيةأكثرالعكاملالمؤثرة إيجابياً،بينماأكثرالعكاملالمؤثرة سمبياً

كانتالعكاملاالقتصادية،أمادرجةالضغكطالتيتكاجوالصحفياتفقدجاءتمتكسطة،حيث
أظيرت الدراسةأفأعمىنسبةمفالضغكط ىيالضغكطالشخصيةكالعائمية،يميياالضغكط

الداخمية،ثـالضغكطالمجتمعية،كأخي اًرالضغكطالخارجية .

كماأظيرتالدراسةأنوالتكجدفركؽ ذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتاستجابات

الصحفيات حكؿ الرضا الكظيفي تعزػ لػ (نكع المؤسسة اإلعبلمية ،المؤىل العممي ،سنكات
الخدمة،الحالةاالجتماعية،ممكيةالمؤسسة) .

كقد خرجت الدراسة بعدة تكصيات أىميا :ضركرةتكفيراألمفكاالستقرارالكظيفيلمصحفيات
الفمسطينياتمفخبلؿإلحاقيفبنظاـالتأميفكالمعاشاتالمعمكؿبوفيفمسطيف،كاقرارنظاـ

ترقية منصف كغير منحاز مف خبلؿ اعتماد معايير مينية معينة تتيح تكافؤ الفرص؛ كذلؾ

تفعيلنظاـالتقديركالتحفيزالمعنكؼلمصحفياتبصكرةدكريةلتبلشيالشعكربالتحيز،كالعمل
عمىتنكيعالحكافزمعربطذلؾالتقديربمستكػأدائيفكانجازىففيالعمل .

ب

Abstract
This study aims to investigate the level of job satisfaction and the
factors affecting it among Palestinian female journalists in Palestine, as well as
to identify the pressures they encounter and affect their work performance.
This study is considered descriptive research using the survey methodology,
through which the practice techniques survey design was used and the
reciprocal relationships approach, through which the correlation studies design
was used. The researcher adopted the gatekeeping theory, and two major
theories of job satisfaction which are Maslow's hierarchy of needs theory and
Herzberg’s Two-Factor theory.
The researcher selected a random stratified sample consisting of (130)
journalists from the original population of Palestinian female journalists
working in media institutions in the West Bank and the Gaza Strip. The field
study was conducted in the period from 12/15/2016 to 10/01/2017.
The study concluded with a number of findings, the most important of
which included:
There is a high degree of job satisfaction among Palestinian female
journalists in Palestine, as he average score for all domains was (71.98%). The
combined major domains of satisfaction positively affected job satisfaction
among Palestinian female journalists in Palestine, with the exception of the
domain related to the economic factors. The study also revealed that the
subjective factors were the most positively influencing factors, while the most
negatively influencing factors were the economic factors. Concerning the
degree of pressures encountering female journalists, they were average as the
study revealed that the highest percentage of pressures are personal and family
pressures, followed by the internal and societal pressures, and final came the
external pressures.
The study also revealed that there were no statistically significant
differences between the means of female journalists’ responses concerning job
satisfaction attributed to the variables of (media institution, academic
qualification, years of service, marital status, institution ownership).
The study came up with several recommendations, the most
important of which included: the need to provide job security and stability
for the Palestinian female journalists through enrolling them in the insurance
and pension system in force in Palestine; the adoption of an equitable and
unbiased promotion system through the adoption of certain professional
standards that tallow equal opportunities; the periodical activation of the moral
appreciation and motivation system for female journalists to evade any feeling
of bias; and working on diversifying the incentives while linking that
appreciation to the level of their performance and achievement at work.
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ث

ىد ْا ُء
ْا ِإل َ
أىدي ىذه الدراسة:
 إلى أعظـ نعمة أنعـ هللا عمي بيا بعد اإلسبلـ ،إلى التي رعت كربت كعاكنت كشجعت
ّ
كنصحت ،ينبكعالصبركالتفاؤؿكاألمل،إلىمفأرجكرضاىابعدرضىهللاكرسكلوأمي
الغالية .

 إلىمفأحملاسموبكلفخر،الذؼربانيكعممني،إلىمفأفتقدهكيشتاؽإليوالقمب،إلى
مفيرتعشقمبيلذكره...كالدؼالحبيب–رحموهللا .-

 إلى الذؼ ساندني كدعمني ،كقاـبتذليل الصعاب كالعقبات أمامي لكي أصل ليذه المحطة،
رفيقدربيكشريؾحياتيزكجيالعزيز .

 إلىىديةالرحمفبناتيمرح،إيماف،فرح،سارة،جنى،كصغيرؼعبدهللاقرةعيني .
 إلى سندؼ كقكتي كمف أرفع رأسي بيـ عالياً إخكاني كأخكاتي الذيف كانكا داعميف لي طكاؿ
فترةدراستي.

 إلىأىلزكجيالكراـأخكةكأخكات.


إليكـجميعاًأىدؼىذاالبحثالمتكاضع 


ج

شكر كتقدير
الحمد هلل الذؼ يقكؿ الحق كىك ييدؼ السبيل ،كالصبلة كالسبلـ عمى نبينا دمحم الصادؽ

الكعداألميف،خاتـالنبييفكاماـالمرسميف،جددهللابورسالةالسماء،كأحياببعثوسنفاألنبياء،
كنشربدعكتوآياتاليداية،كأتـبومكارـاألخبلؽ .

كاليسعنيفيىذاالمقاـإالأفأشكركلمفلوفضلعميبعدهللاسبحانوكتعالى،كأبدأ
ّ
بالشكرالكافركالتقديرالعظيـلؤلستاذالدكتكرجكادراغبأيكبالدلكػأستاذالصحافةكاإلعبلـفي

بغزة ػ لقبكلو اإلشراؼ عمى ىذه الدراسة ،فيك صاحب العمـ الكفير كالنفس
الجامعة اإلسبلمية 

خمقو ،فكجدتمنو العطاء الكافر ،كالتكجيو
الطكيل ،كالذؼ لـ يبخل عمي مف فيض عممو ككريـ ُ
ّ
الرشيد ،كرحابة الصدر ،فقد كاف لتكجيياتو القيمة ،كآرائو السديدة األثر الكبير في تعديل مسار
الرسالةلترتقينحكاألفضل،فأدعكهللاتعالىأفيجزيوأفضلالجزاء .

كما كأتقدـ بخالص الشكر كالتقدير إلى عضكؼ لجنة المناقشة الدكتكر /أيمف أبك نقيرة

مناقشاً داخمياً ،كالدكتكر /أحمد أبك السعيد مناقشاً خارجياً ،لتفضميما بالمكافقة عمى مناقشة ىذه

الرسالة،كاثرائيابمبلحظاتيماالقيمة .

كالأنسىعظيـالشكركالتقديرألساتذتيفيقسـالصحافةكاإلعبلـبالجامعةاإلسبلمية

كلباسموكلقبو،فيـمفأعطكاببلحدكدكقدتعممتمنيـالكثير.

كالشكرمكصكؿإلىاألساتذةالزمبلءفيكميةاإلعبلـبجامعةاألقصى،الذيفلـيبخمكا

عمي بمبلحظاتيـكتكجيياتيـلمرقيبيذهالدراسة،كأخصبالذكرالدكتكر/زىيرعابد،الذؼكاف
ّ
دكماًنعـالسندكالمعيفليطكاؿفترةدراستي .
كالأنسىشكرؼكتقديرؼلمدكتكر/عبدالكريـفرجهللالماقدموليمفمساعدةفيالجانب

ؼعمىماقامتبومفتنقيحلغكؼلمرسالة .
اإلحصائي،كالبنةأختيمناؿالعجكر
ّ

كال أنسى أف أتقدـ بعظيـ شكرؼ كعرفاني لؤلستاذدمحم بركات مدير عمادة شئكف الطمبة

السابقعمىدعموالمتكاصلإلنجازالدراسةبأسرعكقت .

كأخي اًر فإننيالأدعيالكماؿفيىذاالعمل،فحسبيأننيحاكلتكاجتيدت،فإفكفقت

فقصرت،فمفنفسيكالشيطاف،كماتكفيقيإالباهلل،عميوتككمتكاليوأنيب .
فمفهللا،كا ّ
كآخردعكاناأفالحمدهللربالعالميف .
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ط

المقدمة:
مف المجاالت الكظيفيةالمستجدةفي عالمنا المعاصر ما يتعمق بالعملفي المؤسسة

الصحفية ،فالمؤسسة الصحفية كسائر منظمات األعماؿ تقكـ عمى أربعة أبعاد رئيسية ىي:
المياـ  كيقصد بيا األىداؼ التي يناط بالمنظمة إنجازىا ،كالييكل كىك اإلطار الذؼ ينظـ

األنشطة،كالعممياتالتيتؤدؼ إلىبمكغاليدؼ،كاألدكاتكتشملاألجيزةكالمعداتكالمعرفة
الفنيةالتيتستخدـفيأداءاألنشطةالمؤديةإلىتحقيقاألىداؼ،كاألفرادكىـالذيفيشغمكف

المؤسسة( .)1

كاألفرادىـحجرالزاكيةكالدعامةالرئيسةلنجاحالمؤسسةاإلعبلمية،حيثيشكلالقائـ
باالتصاؿالم ْنِتجاألساسيلممادةاإلعبلميةالتيتقدميالمجميكر،كىيبدكنوالقيمةليا،لذا
ُ
تكمف أىميتيا بالصحفييف الذيف يشكمكف ىيئة تحريرىا ،كيقكمكف باستقاء األنباء كصياغتيا
انتماؤىـ لمؤسستيـ
كتحميميا كتفسيرىا كالتعميق عمييا ،كمف ثـ كمما زادت كفاءتيـ كحبيـ ك 

كعمميـ ،كمياراتيـكقدراتيـزادتقدرةالمؤسسة اإلعبلميةعمىتقديـخدمة أفضللمجميكر،

كارتفعت قيمةالمؤسسةكأىميتيافيالمجتمع،كاليمكفلمصحيفةأفتصلإلىىذهالقيمةإال

بالحصكؿعمىأكبرقدرمفالرضاالكظيفيلدػىؤالءالصحفييف( .)2

كلقد دفع ذلؾ الجيات المختصة إلى زيادة االىتماـ بالقائـ باالتصاؿ  ،كتكفير بيئة

كمناخ ُيمكنو مف القياـ بكاجبو عمى أحسف كجو ،كذلؾ االىتماـ بالعبلقة بينو كبيف اإلدارة،

فاإلدارةالمتميزةيجبأفتسعىإلىأفيككف
الفردراضياًعفعممو،السيماكأنويقضيأكثر

مف نصف عمره في العمل ،مما قد يؤثر عمى مستكػ رضاه ،كبالتالي عمى إنتاجو كمستكػ

أدائومفخبلؿإدراؾاألىداؼالشخصيةكالطمكحاتالمستقبمية،التيقدتككفدافعاًلولؤلداء

فرضاالفردعفعممويحدثتكافقاًنفسياًكاجتماعياً لديو( ،)3لمالومف أثرفعاؿعمى
المتميز .
ُ

إنتاجيةالعملكتطكرهكيسيـفيالتزاـالعامميفبمؤسساتيـكارتباطيـبعمميـ،حيثيزدادجيد

الفردفيعمموبزيادةمايكفرهعممومفإشباعلحاجاتوكدكافعوكاستغبل الًلقدراتو .

كاف تحقيق الرضا الكظيفي الذؼ يعكسو العمل الصحفي ينعكس سمباً أك إيجاباً في

النتيجة النيائية ،حيث يؤثر بشكل مباشر عمى اإلنتاج اإلعبلمي ،كمف ثـ التأثير عمى
) (1العباسيكعمـالديف ،إدارةالمؤسساتالصحفيةفيالكطفالعربي(ص.)173
()2صالح،حقكؽالصحفييففيالكطفالعربي(ص .)225

()3عثامنية،الرضاالكظيفيعندالقائـباالتصاؿفيالصحافةالمكتكبةالجزائرية:دراسةميدانية(ص .)1

1

المعمكمات التي تصل إلى الجميكر المستيدؼ ،فإذا كانت نتيجة الرضا المتحقق مف العمل

إيجابية،فذلؾالبدكأفيؤثرحتماً بطريقةجيدة،السيماكأفالمنجزاإلعبلميفيأساسوىك
عملإبداعيخبلؽ .

كقديتعرضالقائمكف باالتصاؿإلىضغكطعديدة،تبدأبالمؤسساتالتييعممكف فييا
كمرجعية ىذه المؤسسات الثقافية كالسياسية ،كالضغكط المجتمعية كالعائمية ،كقد تشكل ىذه
الظركؼمجتمعةعكاملضغطتؤثرفيأداءالصحفييفكتمنعيـمفأداءأدكراىـبطريقةمؤثرة

كفاعمة ،األمرالذؼيسيـفيتعزيزشعكرىـباإلخفاؽفيأداءكاجباتيـعمىالمستكػالمتكقع
منيـ .
كاذامانظرناإلىالمرأةكمينةالصحافة،فنجدأفمينةالصحافةمفالميفالتيعممت
بياالمرأة منذزمفكسجمت فييا حضك اًر قكياً،حيث كانتكمازالت تؤدؼ دكرىا بفعالية مف
أجل اإلسياـ في التنمية المجتمعية ،كالتعريف بكيانيا كعنصر فعاؿ في المؤسسة التي تعمل

بيا،حيثالتكادتكجدمؤسسةإعبلميةإالكبياصحفياتيمارسفىذهالمينةكيتفكقففييا .

فدكرالمرأةفيىذهالمينةيأتيبنتائجمممكسةكمتصاعدة،كلكفالبدمفدعموبصكرة

أكبرحتىيأخذمساحتوالمعقكلة،فييتنقلمايدكرفيالعالـكتصكغمافيكاقعالحياة .

بارز لممرأةالعاممةفيمينةالصحافة،بالرغـ مف
كدكر  ٌ
اضح  ٌ
ناؾتقدـ ك ٌ
ٌ
كفيفمسطيفى

التحدياتكالعقباتالتيتكاجييا،ففييا تعملالصحفياتالفمسطينياتفيظلأكضاعصعبة

كغير مستقرة ،كفي بعض األحياف أكضاع معقدة كخطيرة ،كفي ظل كجكد معكقات مرتبطة
بالعملنفسو ،كعدـكجكددعـمفالمحيطاالجتماعيككذلؾالمسئكليففيالعمل،كالعملببل

عقكد كال ضما نات ،كالشعكر بالتمييز بينيف كبيف زمبلئيف الصحفييف ،كالحصكؿ عمى عائد

مادؼمتدني،كلذلؾمفشأنوأفيؤثرسمباً عمىالرضاالكظيفيلمصحفيات،كىذاينعكس

عمىأدائيف( .)1

كفي ظل ىذه المعطيات ،بات مف الميـ التعرؼ عمى مستكػ الرضا الكظيفي لدػ

الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف،كفقاًلمجمكعةمفالعكاملالتيتؤثرفيالرضاالكظيفي،

كأثركل مفمتغيراتالمؤىلالعمميكالسف كسنكاتالخدمةكالحالةاالجتماعيةكنكعالمؤسسة
اإلعبلمية،كطبيعةالعملكممكيةالمؤسسة فيرضاىف الكظيفي،كالتعرؼعمىالضغكطالتي

تكاجييف.
()1شمعكف،الكاقعالمينيلئلعبلمياتالفمسطينياتفيقطاعغزة (ص .)41
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 1الفصػػػل األكؿ
اإلطار العاـ لمدراسة

الفصل األكؿ
اإلطار العاـ لمدراسة
يتناكؿ ىذا الفصل اإلجراءات المنيجية لمدراسة كىي:
الً:أىـالدراساتالسابقة 
أك

ثانياً:االستدالؿعمىالمشكمة

ثالثاً:مشكمةالدراسة
رابعاً:أىميةالدراسة

خامساً:أىداؼالدراسة

سادساً:تساؤالتالدراسة

سابعاً:فركضالدراسة

ثامناً:المتغيراتاإلحصائية
تاسعاً:حدكدالدراسة

عاش اًر:اإلطارالنظرؼلمدراسة

الحادؼعشر:نكعالدراسةكمناىجياكأداتيا

الثانيعشر:مجتمعالدراسةكعينتيا
الثالثعشر:األساليباإلحصائية

الرابععشر:المفاىيـاألساسيةلمدراسة

الخامسعشر:تقسيـالدراسة 

الفصل األكؿ
اإلجراءات المنيجية لمدراسة
أكلا  -أىـ الدراسات السابقة:
قامت الباحثة بمسحالت ارثالعمميالمرتبط بمكضكع الدراسة ،حيث صنفت الدراسات

التي تـ الحصكؿ عمييا إلى محكريف ،ىما :دراسات خاصة بالرضا الكظيفي لدػ القائـ
باالتصاؿ ،كدراساتخاصةبالقائماتباالتصاؿ .

المحكر األكؿ :الدراسات التي تناكلت القائـ بالتصاؿ كرضاه الكظيفي:
 )1دراسة الغانـ (:)1()2015
ىدفتىذهالدراسةإلىالتعرؼعمىدرجةالرضاالكظيفيلدػالصحفييفالرياضييففي

دكلةفمسطيف،كأثرمتغيراتالمؤىلالعمميكالسف كسنكاتالخبرةعمى الرضاالكظيفيلدييـ،

كتدخل ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية ،معتمدة عمى منيج المسح ،كفي إطاره أسمكب

مسح أساليب الممارسة ،أما أداة الدراسة فيي صحيفة االستقصاء ،كاعتمدت الدراسة طريقة

العينةالعمديةالتيتككنتمف()47صحفياًرياضياً،كأىـالنتائجالتيتكصمتلياالدراسة :
أ.

جاءالمستكػالعاـلمرضاالكظيفيلمصحفييفالرياضييفمتكسطاً.

ب .درجة الرضا الكظيفي جاءت مرتفعة في مجاؿ العبلقة مع الزمبلء ،كمتكسطة في مجاؿ

المردكدالمادؼكالحكافزكظركؼالعملكطبيعتو،ككانتمنخفضةفيمجاؿالعبلقةمع

اإلدارة.

ؽ ذات داللة إحصائية في جميع مجاالت الدراسة تعزػ لمتغيرات المؤىل
ت .عدـ كجكد فرك 

العمميكالسفكسنكاتالخبرة.

()1الغانـ،الرضاالكظيفيلدػالصحفييفالرياضييففيدكلةفمسطيف .
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 )2دراسة 2015( Bezabhـ)(:)1
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكػ الرضا الكظيفي كالعكامل المحددة لو بيف

الصحفييف الذيف يعممكف بالككاالت اإلعبلمية االتحادية في أديس أبابا مف كجية نظر
الصحفييف أنفسيـ ،ككذلؾ التعرؼ عمى ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

المتغيرات الديمكغرافية ،كالعبلقة بيف الرضا الكظيفي كالعكامل المرتبطة بالعمل ،كتندرج ىذه
الدراسةضمفالبحكثالكصفية،معتمدةعمىمنيجالمسح،كفيإطارهأسمكبمسحأساليب

الممارسة،كاعتمدتالدراسةعمىعينةعشكائيةطبقيةمنتظمةبكاقع()900صحفيكمحرر

يعممكف في أربع ككاالت ىي ( ،)E.P.A.  ،E.N.A ،A.A.M.M.A ،E.B.Cأما أداة
الدراسةفييصحيفةاالستقصاء،كمفأىـنتائجالدراسة :
أ .غالبيةالصحفييفالعامميففيالككاالتاألربعةاليكجدلدييـرضاكظيفي.
ب .يكجداختبلؼفيمستكػالرضاالكظيفيتبعاًلنكعالككالة.


ت .تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الرضا الكظيفي كمعظـ متغيرات الدراسة ،مثل:

الجنس،كالسف،كالمستكػالتعميمي،كالخبرة،كالراتبالشيرؼ .

 )3دراسة فكري (2014ـ)(:)2
ىدفتىذهالدراسةإلىالتعرؼعمىالعكاملالمؤثرةفياألداءالمينيلمقائميفباالتصاؿ

في المكاقع اإللكتركنية اإلخبارية المصرية ،كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى مستكػ الرضا
الكظيفي لدييـ ،كتنتمي ىذه الدراسة إلى البحكث الكصفية ،معتمدة عمى منيج المسح ،كفي

إطارهاستخدـأسمكبمسحأساليبالممارسة ،كأداةالدارسةصحيفةاالستقصاء،كأسمكبيففي

اختيارالعينةىما :الحصرالشامللبعضالمكاقع،كالعينةالعشكائيةالطبقيةلمكاقعإلكتركنية
أخرػ،حيثبمغإجماليالمبحكثيف()143مفردة،كأىـنتائجالدراسةىي :
أ .ارتفاعمستكػالرضاالكظيفيلمقائميفباالتصاؿفيالمكاقعاإللكتركنيةاإلخبارية.

ب .ىنالؾ عبلقة طردية بيف مستكػ األداء الميني لمقائميف باالتصاؿ في المكاقع اإللكتركنية

اإلخبارية،كمحكرالرضاالكظيفي.

)1)Bezabh, Job Satisfaction and its determining factors among journalists working
in Addis Ababa and federal mass media agencies.
()2فكرؼ،العكاملالمؤثرةفياألداءالمينيلمقائميفباالتصاؿفيالمكاقعاإلخباريةاإللكتركنية .
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ت .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بشأف تأثير المتغيرات الديمكغرافية (النكع ،المؤىل

العممي،سنكاتالخبرة،فئاتالسف،المكقعالتنظيمي)كالعكاملالمؤثرةفياألداءالميني.

 )4دراسة 2014( Ofilli & Otherـ)(:)1
ىدفتىذهالدراسةإلىتقييـالرضاالكظيفيكمبلحظةضغكطالعمللدػالصحفييففي

كاليةايدكفيالجزءالجنكبيمفنيجيريا،كتقعىذهالدراسةضمفالبحكثالكصفية ،كاعتمدت
عمى منيج المسح ،كفي إطاره استخدـ أسمكب مسح أساليب الممارسة ،كطبقت الدراسة عمى
عينةعشكائيةبكاقع()320صحفياًمفخمسمؤسساتإعبلمية،أماأداةالدراسةفييصحيفة

االستقصاءكالمقابمة،كأىـنتائجالدراسةىي :
أ.

جاءت نسبة الرضا الكظيفي عف العمل لدػ الصحفييف ( ،)%39.4بينما بمغت نسبة
الرضاعفالفكائداإلضافية(.)%40.0

ب .بمغتنسبةمفيشعركف أفالمؤسسةتعطييـفرصكفيرةلمتقدـ( ،)%80.6فيحيفما

نسبتو()%56.2يشعركفبقيمتيـلدؼالمؤسسة.

ت .تبيفأفمستكػالرضاعفالعبلقةبيفزمبلءالعملكانتكديةبنسبة(.)%74.4

 )5دراسة عثماف (2013ـ)(:)2
ىدفتىذهالدراسةإلىقياسالرضاالكظيفيلمقائـباالتصاؿفيالصحافةالميبية،كالتعرؼ
عمىالعكاملالمؤثرةعميو،كتدخلالدراسةضمفالبحكثالكصفية،معتمدةعمىمنيجالمسح،

كفيإطارهأسمكبمسحأساليبالممارسة،أماأداةالدراسةفكانتصحيفةاالستقصاء،كبمغت

عينتيا()348مبحكثاً،كأىـنتائجياىي :
أ.

كجكدعكاملداخميةكأخرػخارجيةتؤثربشكلسمبيعمىالرضاالكظيفيلمقائـباالتصاؿ

فيالصحافةالميبية.

ب .كشفت أف العبلقة مع الرؤساء كاف ليا أث اًر إيجابياً ضعيفاً عمى الرضا الكظيفي بينما

العبلقةمعالزمبلءكافلياأث اًرإيجابياًقكياًعمىالرضاالكظيفي.

ت .كجكدعبلقةذاتداللةإحصائيةبيففاعميةاألداءكاإلعدادالمينيكاإلعداداألكاديمي.

)1) Ofilli & Others, Assessment of job satisfaction, job stress and psychological
health of Journalists in South-south, Nigeria.

() 2عثماف:صبلحالديف،العكاملالمؤثرةعمىالرضاالكظيفيلمقائـباالتصاؿفيالصحافةالميبية:دراسة

ميدانية .
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 )6دراسة كافي (2013ـ)( :)1
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكػ الرضا الكظيفي لدػ العامميف ،كتحديد ىذا

المستكػ،كالكشفعفطبيعةعبلقتوببعضالعكاملالذاتيةكاإلداريةكالمينية،كتقديـبعض
المقترحات لتطكير الرضا الكظيفي لدػ العامميف ،كتنتمي الدراسة إلى البحكث الكصفية،

مستخدمة منيج المسح ،كفي إطاره أسمكب مسح أساليب الممارسة ،أما أداة الدراسة فيي

صحيفةاالستقصاء،كتككف مجتمعالدراسةمفجميعالعامميففيالمؤسساتاإلعبلميةداخل
قطاعغزة،كعينتياعشكائيةبسيطةبكاقع()170مبحكثاً،معتمدةعمىنظريةحارسالبكابة،

ككافأبرزنتائجيا :
أ.

احتلمحكرالعبلقةمعزمبلءالعملكالرؤساءالمرتبةالثالثةبنسبة(،)%72فيحيفجاء
محكرالعكاملاالقتصاديةبالمرتبةاألكلى(،)75.60كمحكرالعكاملالذاتيةالمرتبةالثانية

بنسبة(.)74.60

ب .بمغتنسبةالرضاالكظيفيعفالحكافزكالعبلكاتكالبدالتالمالية(.)%75


ت .ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية لدػ المبحكثيف في مستكػ الرضا الكظيفي تعزػ

لمتغيرات(النكعأكالسفأكالحالةاالجتماعيةكمستكػالدخلكسنكاتالخبرة).
 )7دراسة 2012( Deprez & Raeymaeckersـ) ( :)2
ىدفتىذهالدراسةإلىالتعرؼعمىالرضاالكظيفيلدػالصحفييفالمينييفالفممنكييف،

مفخبلؿعمميةمسحلدراستيفتـإج ارؤىمافيعامي(2003ـ)ك(2008ـ)كالتعرؼعمى
مدػالتغييرالحاصلفينسبةالرضاخبلؿالفترةبيفالدراستيفعفمجمكعالعكاملالداخمية
كالخارجيةكالذاتيةالمؤثرةعمىالرضاالكظيفي،كتندرجىذهالدراسةضمفالبحكثالكصفية،

مستخدمةمنيجدراسةالعبلقاتالمتبادلةكفيإطارهأسمكبالمقارنة،كتككنتعينةالدراسةفي
عاـ2003ـمف()1026صحفياً،كفيعاـ2008ـ()682صحفياً،كمفأبرزنتائجيا :

( )1كافي  ،الرضا الكظيفي لدػ العامميف في مؤسسات اإلعبلـ الفمسطينية كأثره عمى األداء الميني :دراسة
ميدانية .
)2) Deprez & Raeymaeckers، A Longitudinal Study of Job Satisfaction Among
Flemish Professional Journalists.
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أ .جاءتنسبةالرضاالكظيفيعفعاملاإلبداعضعيفة،حيثبمغتنسبتوفيعاـ2003ـ

( ،)%3.94بينمافيعاـ 2008بمغت()%3.89فكافالتغييرفيالرضابشكلسمبي
بنسبة(.)%0.05

ب .بمغتنسبةالرضاالكظيفيعفعاملالمكانةاالجتماعية()%4.07فيعاـ2003ـ،أما

فيعاـ2008ـفكانت()%3.58فكافالتغييرسمبياًبنسبة(.)%0.49

ت .اليكجدرضاكظيفيعفعاملالراتبفيعاـ2003ـ،حيثبمغتنسبتو(،)%3.36

ككذلؾفيعاـ2008بمغت()%3.33أؼأفالتغييرسمبيبنسبة(.)%0.03

 )8دراسة عثامنية (2012ـ)(:)1
ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد مدػ رضا القائـ باالتصاؿ في الصحافة الجزائرية عف

عممو كصحفي ،كرصد العكامل المؤثرة عميو ،كالتعرؼ عمى مقترحاتو لزيادة مستكػ الرضا

الكظيفيعنده،كتندرجالدراسةضمفالبحكثالكصفية،معتمدةعمىمنيجالمسح،كفيإطاره

أسمكب مسح أساليب الممارسة ،أما أداة الدراسة فكانت صحيفة االستقصاء ،كعينة الصحف
طبقية شممت أربع صحف ،كعينة القائـ باالتصاؿ عمدية بمغ عددىا ( )100صحفي ،كأىـ

نتائجالدراسةىي :
أ.

ثمثا القائميف باالتصاؿ تقريباً يشعركف بالرضا عف العمل بنسبة ( ،)%68كالباقي ال
يشع ركفبالرضاعفالعملبنسبة(.)%32

ب .عدـكجكدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفالمبحكثيفكفقاًلمسففيشعكرىـبمستكػالرضا

الكظيفيالعاـ.

ت .كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المبحكثيف كفقاً لسنكات الخبرة ،كطبيعة العمل

كشعكرىـبمستكػالرضاالكظيفي.











()1عثامنية،الرضاالكظيفيعندالقائـباالتصاؿفيالصحافةالمكتكبةالجزائرية:دراسةميدانية .
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 )9دراسة دمحم (2010ـ)(:)1
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ رضا القائميف باالتصاؿ في الصحف العراقية

اليكمية ،كرصد العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي ،كالتعرؼ عمى مشكبلت التكيف لدييـ،
كتندرج الدراسة ضمف البحكث الكصفية ،مستخدمة منيج المسح ،كفي إطاره أسمكب مسح

أساليبالممارسة،أماأداتاالدراسةفيماصحيفةاالستقصاءكالمقابمة،كاعتمدتالدراسةعمى
عينةعشكائيةبمغت()150مبحكثاً،كأىـنتائجالدراسةىي :
أ -احتلعاملاىتماـالمؤسسةاإلعبلميةبالجكانباإلنسانيةكاالجتماعيةالمرتبةاألكلىبنسبة
()%69مفبيفالعكاملالمؤثرةفيالرضاالكظيفي.

ب -تبيف أف نسبة ( )%68مف المبحكثيف يركف أف األجكر تمثل حاف اًز في تحقيق الرضا

الكظيفي.

ت -يعتقد()%62مفالمبحكثيفبأىميةالمكافأةالماديةفيتحقيقالرضاالكظيفي.
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دراسة فكري (2010ـ)(:)2

ىدفتىذهالدراسةإلىالتعرؼعمىمستكػالرضاالكظيفيلمقائميفباالتصاؿفيكسائل
اإلعبلـ المحمية المصرية في ضكء العكامل الداخمية كالخارجية ،كالتعرؼ عمى مدػ تأثير

المتغيرات الكسيطة (تكلي المناصب القيادية ،النكع ،سنكات الخبرة ،المستكػ التعميمي ،السف)
عمىالعكاملالمؤثرةفيالرضاالكظيفي،كتنتميىذهالدراسةإلى البحكثالكصفية،مستخدمة

منيج المسح ،كفي إطاره أسمكب مسح أساليب الممارسة ،أما أداة الدراسة فكانت صحيفة

االستقصاء،كاعتمدتالدراسةعمىالعينةالعشكائيةالطبقيةبكاقع()300مفردة،كنظريةحارس

البكابة،كأىـنتائجالدراسةىي :
أ.

جاءتكلمفعكاملالعبلقةبالرؤساء،كسياسةالمؤسسة،كالعبلقةبالزمبلءفيالمراتب
الثبلثةاألكلىمفحيثترتيباألىميةالمؤثرةفيالرضاالكظيفيلدػالمبحكثيف،فيحيف

جاءعاملالترقيفيالمركزاألخير.
ىناؾشعكر بعدـالرضالدػالقائميفباالتصاؿفيكسائلاإلعبلـالمحميةعفمجمكعة
ٌ
ب.

العكاملالذاتية،كمجمكعةالعكاملالخارجيةبصفةعامة.

()1دمحم ،عكاملالرضاالكظيفيلمقائميفباالتصاؿفيالصحفالعراقية:دراسةميدانية.

()2فكرؼ،العكاملالمؤثرةفيالرضاالكظيفيلمقائميفباالتصاؿفيكسائلاإلعبلـالمحمية.
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ت .يكجدشع كربالرضالدػالقائميفباالتصاؿفيكسائلاإلعبلـالمحميةعفعامميفىما:

األمفالكظيفي،كاإلمكانياتالمتاحةداخلالمؤسسة.

)11

دراسة غالي (2010ـ)(:)1

ىدفت الدراسة إلى رصد كتكصيف كتحميل العبلقة بيف أساليب تنظيـ كادارة الجياز

التحريرؼبالصحفالمصرية،كمدػشعكرالمحرريفباالستقبلؿالمينيكالرضاالكظيفيمف
خبلؿ الكشف عف معدالت الرضا الكظيفي لدييـ ،كتندرج الدراسة ضمف البحكث الكصفية،

معتمدةعمىمنيجالمسح،كفيإطارهأسمكبمسحأساليبالممارسة،كمنيجدراسةالعبلقات

المتبادلةكفيإطارهأسمكبالدراساتاالرتباطية،أماأداة الدراسة فكانتصحيفةاالستقصاء،
كعينةالصحف مثمتأنماط ممكيةمختمفة ،كعينةالقائـ باالتصاؿ بمغت()147مفردة ،كأىـ

نتائجالدراسةىي :
أ.

تراكحت معدالت الرضا بيف المبحكثيف عمى النحك التالي )%51.7( :إلى حد ما،

ك()%29إلىحدكبير،ك()%18اليشعركفبالرضاالكظيفيمطمقاً.
ب .الصحفيكف العامم كف فيالصحفالقكميةالمممككةلمدكلةأكثرشعك اًربالرضاالكظيفيمف

الصحفييفالعامميففيالصحفالحزبيةكالخاصة.

ت .حظيعاملتكفرالعدالةفيفرصالنشرالمتاحةبيفالجميعبالمرتبةاألكلىبيفمجمكعة

العكاملالمؤثرةفيدرجةشعكرالصحفييفبالرضاالكظيفيبنسبة(.)36.7

)12

دراسة أحمد (2007ـ)(:)2

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكػ الرضا الكظيفي لدػ القائـ باالتصاؿ في

الصحافةالفمسطينيةفيقطاعغزة،كذلؾبقياسمستكػالرضاالكظيفيلديوطبقاً لممتغيرات
الديمكغرافية ،كتندرج الدراسة ضمف البحكث الكصفية ،مستخدمة منيج المسح ،كفي إطاره
أسمكب مسح أساليب الممارسة ،أما أداة الدراسة فكانت صحيفة االستقصاء ،كالمبلحظة
بالمشاركة ،كتمثل مجتمع الدراسة في القائميف باالتصاؿ في الصحافة الفمسطينية ،أما عينة

الدراسةفييبأسمكبالمسحالشامل بكاقع()126مبحكثاً،كأىـنتائجياىي :

( )1غالي ،أساليب تنظيـ كادارة الجياز التحريرؼ بالصحف المصرية كعبلقتيا باالستقبلؿ الميني لممحرريف
كمدػشعكرىـبالرضاالكظيفي.

()2أحمد:حسف،الرضاالكظيفيلدػالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية:دراسةميدانيةفيقطاعغزة.
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أ.

بمغمستكػالرضاالكظيفيلدػالمبحكثيف( ،)%59.6حيثجاءتأعمىنسبةلمرضافي
مجاؿالعكاملالذاتية،ثـمجاؿالعبلقةمعرؤساءالعمل،فمجاؿالعكاملالمينية.

ب .عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكػ الرضا الكظيفي تبعاً لمتغير المؤىل

العممي،أكمتغيرالنكعفيمجاالتالدراسة.

ت .كجكدفركؽ ذاتداللةإحصائيةتبعاً لمتغيراتممكيةالصحف،كمتغيراالنتماءالسياسي،

كمتغيرالسففيبعضالمجاالت.

 )13دراسة مدككر(2003ـ)(:)1
ىدفت الدراسة إلى تحديدالرضاالميني لمصحفييف كالتعرؼ عمىاتجاىاتيـ نحكالجكانب
المرتبطةبالصحافةمفجانب،كبعضالخصائصالمينيةلمصحفييفأنفسيـمفجانبآخر،

كتنتميالدراسةلمبحكثالكصفية،مستخدمةمنيجالمسح،كفيإطارهمسحأساليبالممارسة

اإلعبلمية ،أما أداة الدراسة فيي صحيفة االستقصاء ،كاعتمدت الدراسة عمى عينة عشكائية
شممت()240صحفياًعضكاًبنقابةالصحفييفالمصرييف،ككافأبرزنتائجيا :
أ .كجكد رضا مرتفع لدػ الصحفييفعف مينة الصحافةرغـ المصاعب التي يعانكف منيا،
كتزداددرجةالرضاكممازادتسنكاتالخبرة،كالدخل.

ب .ىناؾعبلقة ارتباطية بيفالنكعكالحالةاالجتماعيةمفناحية ،كبيفالرضاالكظيفيالعاـ

لممبحكثيفمفناحيةأخرػ.

ت .التكجدعبلقةارتباطيةبيفمتغيرالسفكالمستكػالتعميميمفناحية ،كالرضاالكظيفي

لممبحكثيفمفناحيةأخرػ.

 )14دراسة المقكشي (2002ـ) ( :)2
ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىمستكػالرضاالكظيفيلمقائميفباالتصاؿفيالصحافة
السعكديةكمدػالعبلقةبيفمستكػرضاىـكأدائيـ،كتندرجالدراسةضمفالبحكثالكصفية،

مستخدمةمنيجالمسح،كفيإطارهأسمكبمسحأساليبالممارسةاإلعبلمية،أماأداةالدراسة
فييصحيفةاالستقصاء،كاعتمدتالدراسةعمىعينةعشكائيةعنقكديةشممت()300مفردة،

كأىـالنتائجالتيتكصمتإليياىي :
()1مدككر،الرضاالمينيلمقائـباالتصاؿفيالصحافةالمصرية:دراسةميدانية.

() 2المقكشي،العبلقةبيفالرضاالكظيفيكاألداءالمينيلمصحفييففيالمؤسساتالصحفيةالسعكدية.
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أ .تبيفأفىناؾارتباطذكداللةإحصائيةميمةبيفمعظـمحاكرالرضاالكظيفيكاجادة
الفنكفالصحفية.

ب .ىناؾفرؽذكداللةبيفالصحفييفالمتفرغيفكالصحفييفالمتعاكنيففيالمسؤكليةتجاه

العمل.

ت .تمتعالصحفي كفبدرجةمتكسطةمفالرضاالكظيفي.


المحكر الثاني :الدراسات التي تناكلت القائمات بالتصاؿ:
 )15دراسة عنانزة كآخركف (2015ـ)(:)1
ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىالعكاملالمؤثرةعمىاألداءالمينيلمصحفياتالعامبلت
في الصحف اليكمية األردنية ،كدرجة ىذا التأثير ،كنكعيتو ،كبعض الخصائص المينية

لمصحفيات،كتندرجالدراسةضمفالبحكثالكصفية،كفيإطارىااستخدـالباحثمنيجالمسح،
كفيإطارهأسمكبمسحأساليبالممارسةاإلعبلمية،كأداةالدراسةصحيفةاالستقصاء،كأجريت

الدراسةعمىعينةعمديةبأسمكبالمسحالشاملشممت()100مفردةمفالصحفياتالمكاتي
يعممف بالصحف اليكمية األردنية كيحممف عضكية نقابة الصحفييف ،كاعتمدت الدراسة عمى
نظريةحارسالبكابة،كمدخلالضغكطكالممارسةالمينية،كمدخلالعكاملاالجتماعيةالمؤثرة

فيطبيعةالممارسةالمينية،كأىـالنتائجالتيتكصمتإليياالدراسة :

أ .يؤثرعاملالرضاعفالعملتأثي اًرإيجابياًكينعكسعمىاألداءالصحفيلمصحفيات.

ب .يؤثر عامل الرضا عف العبلقة مع الرؤساء كالتكاصل مع الجميكر تأثي اًر إيجابياً عمى

األداءالصحفيلمصحفيات.

ت .يؤثر كل مف عامل المكائح اإلدارية كالسياسية كالتحريرية ،كالمنافسة مع الزمبلء

الصحفييف،ككثرةاألعباءكالمياـالصحفيةلممرأةتأثي اًرسمبياًعمىأدائياالصحفي.




ف ،العكامل المؤثرة عمى األداءالميني لمصحفيات العامبلت في الصحفاليكمية األردنية:
( )1عنانزة كآخرك 
دراسةمسحية.
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 )16دراسة العزب (2014ـ)(:)1
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ تقييـ الصحفيات المصريات لمضغكط المينية

كالمجتمعية كاألسرية التي يتعرضف ليا ،كالتعرؼ عمى مدػ رضاىف عف تعامل الرؤساء
كالزمبلءمعيف،كتندرجالدراسةضمفالبحكثالكصفية،كاستخدمتمنيجالمسح،كفيإطاره

أسمكب مسح أساليب الممارسة ،أما أداتا الدراسة فيما المقابمة ،كصحيفة االستقصاء ،كتمثل
مجتمعالدراسةفيالصحفياتالمكاتي تمقيفتدريباتفيالصحافةمعمنظمة"الصكتالحر"،
كاعتمدتالدراسةعمىالعينةالعمديةبكاقع()100صحفية،كأىـالنتائجالتيتكصمتإلييا :

أ .بمغت نسبة الصحفيات المكاتي يشعرف بالرضا إلى حد ما عف تعامل رؤسائيف معيف
(.)%28

ب .بمغت نسبة الصحفيات المكاتي لدييف رضا عمى اإلطبلؽ عف تعامل رؤسائيف معيف

(.)%10

ت .النسبةالكبرػمفالصحفياتلدييفرضابشكلأكبآخرعفتعاملزمبلئيفمعيف؛إذ

لـتتجاكزنسبةعدـرضاىف(.)%4

 )17دراسة المطيري (2009ـ)( :)2
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكػ الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات السعكديات في

الصحف السعكدية اليكمية كالعكامل المؤثرة عميو ،كتندرج الدراسة ضمف البحكث الكصفية،
كاعتمدت عمى منيج المسح ،كفي إطاره أسمكب مسح أساليب الممارسة اإلعبلمية ،أما أداة

الدراسةفكانتصحيفةاالستقصاء،كتككفمجتمعالدراسةمفالصحفياتالسعكدياتالعامبلت
في الصحف السعكدية (الرياض ػ الجزيرة ػ المدينة ػ عكاظ ػ الكطف ػ اليكـ) ،في حيف كانت

العينةأسمكبالمسحالشامل،ككانتأبرزالنتائجالتيتكصمتإليياىي :
أ.

يكجدرضابدرجةمتكسطةلدػالصحفياتالسعكدياتبمغتنسبتو(.)%57

ب .غالبيةالصحفياتالسعكدياتيعانيفمفعدـاالستقرارالكظيفي.

ت .ىناؾرضامرتفععفعاملالعبلقةمعالزمبلءبنسبة(.)82.3


ممارستيف المينية :اإليجابيات كالسمبيات :دراسة
( )1العزب ،رؤية الصحفيات المصريات ألنفسيف مفكاقع 
ميدانية .

()2المطيرؼ،الرضاالكظيفيلدػالصحفياتالسعكدياتكالعكاملالمؤثرةفيو:دراسةكصفيةمسحية .
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 )18دراسة 2009( Reinardyـ)(:)1
ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىالعكاملالمؤثرةعمىأداءالصحفياتالعامبلتفيالصحف

األمريكيةمقارنةمعأداءالصحفييفمفالرجاؿ،كتنتميالدراسةلمبحكثالكصفية،كاستخدمت
منيج المسح ،كفي إطاره أسمكب مسح أساليب الممارسة ،كأجريت عمى عينة قكاميا ()750

مفردةمف()74صحيفةمفمختمفالكالياتالمتحدة،كاعتمدالباحثعمىاالستبانةاإللكتركنية
كأداةلجمعالمعمكمات،كأىـالنتائجالتيتكصمتإلييا :
أ .كجكدعددمفالعكاملالتيتؤثرعمىاألداءالمينيلمصحفياتاألمريكياتأىميامستكػ
الرضاالكظيفي.

ب .بمغتنسبةالصحفياتالمكاتييرغبففيترؾكظيفتيف(.)%30


ت .ىناؾنسبةكبيرةمفالصحفياتالمكاتياليكجدلدييفرضاعفمستكػالكفاءةالمينية.

 )19دراسة شمعكف (2008ـ)(:)2
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الكاقع الميني لئلعبلميات الفمسطينيات كالتحديات التي

تكاجوىذاالكاقع،كالتعرؼعمىمكقعاإلعبلمياتالفمسطينياتالفعميفيالمؤسساتالصحفية
في غزة ،كتندرج الدراسة ضمف البحكث الكصفية ،كاستخدـ منيج المسح ،كفي إطاره أسمكب

مسح أساليب الممارسة ،كتككف مجتمع الدراسة مف اإلعبلميات العامبلت في كسائل اإلعبلـ
الرسميةكغيرالرسمية،كأجريتالدراسةعمىعينةمتاحةفيإطارنكعالعيناتغيراالحتمالية

بمغت()60إعبلميةمفمختمفكسائلاإلعبلـ،ككافأبرزنتائجيا :

أ .بمغتنسبةاإلعبلمياتالمكاتييشعرف بالرضاتجاهعمميفالحالي(،)%55.9فيحيف
أفنسبةالمكاتياليشعرفبالرضا(.)%44.1

ب .اعتبرت اإلعبلميات أف ثقافة المجتمع كنظرتو التقميدية لممرأة اإلعبلمية ىي أكلى

الصعكباتالتيتكاجيياتمتياثقافةالمجتمعكنظرتولمينةالصحافة.

ت .رأت()%6.4مفاإلعبلمياتضركرةإعطاءعائدمادؼمناسبلئلعبلميات،فيفغير

راضياتعنو.

)1)Reinardy , Female Journalists More Likely To leave Newspapers.

()2شمعكف،الكاقعالمينيلئلعبلمياتالفمسطينياتفيقطاعغزة .
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 )20دراسة كافي (2005ـ)(:)1
ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىاألكضاعالمينيةلئلعبلمياتفيالمؤسساتاإلعبلمية

اليمنية،كالتعرؼعمىدرجةالرضاال كظيفيعفالمينةلدػاإلعبلميات،كتنتميىذهالدراسة
إلى البحكث االستكشافية ،كاستخدـ الباحث منيج المسح ،كفي إطاره أسمكب مسح أساليب
الممارسة ،أما أداة الدراسة فيي االستبياف بالمقابمة ،كأجريت الدراسة بأسمكب الحصر الشامل

لئلعبلمياتالمسجبلتفيالدليلاإلعبلمياليمني،كبمغتالعينة()350إعبلمية،كاعتمدت
الدراسة عمى نظرية حارس البكابة ،كمدخل الضغكط كالممارسة المينية ،كمدخل الرضا

الكظيفي،كأبرزنتائجياىي :

أ .جاء عدـ اإلنصاؼ في فرص الترقي ،كتدني األجكر كالحكافز كالمكافآت في مقدمة
الصعكباتالتيتكاجواإلعبلمياتفيعمميف.

ب .بمغتنسبةاإلعبلمياتالمكاتيلـيحصمفعمىترقيةكلـيثبتفكيعممفبالقطعة(.)%75

ت .جاءتدرجةالرضاالكظيفيعفالمينةعاليةجداًلدػاإلعبلمياتإذبمغت(.)%74

 )21دراسة مقار (2005ـ)(:)2
ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىالعكاملالمؤثرةعمىالرضاالكظيفيلمقائماتباالتصاؿفي
الصحافةالمصرية،كالكشفعفمستكػرضاىفعفكلعاملمفالعكاملالمرتبطةبالعمل،
كتندرج الدراسة ضمف البحكث الكصفية ،كاستخدمت منيج المسح ،كفي إطاره أسمكب مسح

أساليب الممارسة اإلعبلمية ،كأداة الدراسة صحيفة االستقصاء ،كاعتمدت عمى عينة طبقية
نسبية()339مفردةمفالقائماتباالتصاؿفيالصحفالمصرية،كأبرزنتائجياىي :
أ .تكجدالعديدمفالعكاملالمؤثرةعمىالرضاالكظيفيالعاـلمقائماتباالتصاؿفػيالصػحافة
المص ػرية،مػػفأبرزىػػا:طبيعػػةالعمػػل،التقػػدير،سياسػػةالمؤسسػػة،اإلنجػػازطبيعػػةالعبلقػػات
الشخصيةبالزمبلء .

الدراسة أنو كمما تقدمت القائمات باالتصاؿ في السف ارتفع مستكػ رضاىف
ب .كشفت 

الكظيفيكالعكسصحيح.

ت .كجكدشعكربالرضالدػالقائماتباالتصاؿعفمجمكعةالعكاملالداخمية.

()1كافي،أكضاعاإلعبلمياتكمعكقاتالممارسةالمينيةفيالمجتمعكالمؤسساتاإلعبلميةاليمنية:دراسة
مسحيةلمقائـباالتصاؿ.

()2مقار،العكاملالمؤثرةعمىالرضاالكظيفيلمقائماتباالتصاؿفيالصحافةالمصرية.

16

 )22دراسة تفاحة (2003ـ)( :)1
ىدفتالدراسةإلىالتعرؼعمىأىـالمشكبلتالتيتكاجو المرأةالصحفيةالعاممةفي الصحف
اليكميةاألردنية،كالتعرؼعمىاألسبابالتيتعيقكتتحكـببعضالمشكبلتمفكجيةنظرىا،

كعبلقةبعضالمتغيراتبعددمفالمشكبلتالتيتشكلأىميةفيعملالمرأةالصحفية،كتندرج

الدراسة ضمف البحكث الكصفية ،مستخدمة منيج المسح ،كفي إطاره أسمكب مسح أساليب
الممارسة،كأداةالدراسةصحيفةاالستقصاء،كأجريتالدراسةعمى()57صحفيةيشكمفمجتمع


الدراسة في خمسة صحف يكمية ىي صحف الدستكر ،الرأؼ الجكرداف تايمز ،العرب اليكـ،

األسكاؽسابقاً،كأبرزنتائجيا :

أ .أفأىـالمشكبلتالتيتكاجوالمرأةالصحفيةفيالجانباالجتماعيتمثمتبصعكبة
التكفيقبيفالحياةالعائميةكالمينية.

ب .تمثمتأىـالمشكبلتالتيتعانيمنياالمرأةالصحفيةفيالجانباالقتصادؼىيعدـ

مبلءمةالراتبمعالجيدالمبذكؿ،كعدـكفايتولتغطيةنفقاتبعضيف.

ت .مفأبرزالمعيقاتالتيتحكؿدكف التقدـالمينيلمصحفياتىيالنظرةإلييفبأنيف

أقلكفاءةمفالرجل.
مكقع الدراسة مف الدراسات السابقة:
يتضحلمباحثةمفخبلؿاستعراضياألىـالدراساتالسابقةكأبرزالنتائجالتيتكصمتإلييا
كجكدجكانباتفاؽكاختبلؼبينياكبيفىذهالدراسة،كذلؾعمىالنحكاآلتي :
 .1تتفق ىذه الد ارسة مع الدراسات السابقة في انتمائيا لمبحكث الكصفية كاستخداـ منيج

الدراساتالمسحيةكأسمكبمسحأساليبالممارسة،كىكنفسالنكعكالمنيجكاألسمكبالذؼ
سكؼتستخدموالدراسة.

 .2تتفق ىذه الدراسة مع دراسة 2012( Deprez & Raeymaeckersـ) في اعتمادىما
عمى منيج العبلقات المتبادلة كلكنيما تختمفاف في األسمكب المستخدـ؛ إذ تستخدـ ىذه

الدراسة أسمكب الدراسات االرتباطية ،كىك نفس األسمكب الذؼ تستخدمو معظـ الدراسات

السابقة ،في حيف تستخدـ دارسة  Deprez & Raeymaeckersأسمكب المقارنة
المنيجية.

()1تفاحة،مشكبلتالمرأةالصحفيةالعاممةفيالصحفاليكميةاألردنية.
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اسةكجلالدراساتالسابقةعمىأداةصحيفةاالستقصاء،عمماً بأفبعضيا
 .3تعتمدىذهالدر
ُ
جبيفصحيفةاالستقصاءكالمبلحظةبالمشاركة ،مثل :دراسة أحمد(2007ـ)،فيحيف

زاك

جمعت كل مف دراسة العزب (2014ـ) ،كدراسة دمحم(2010ـ) بيف أداتيف ىما :صحيفة
االستقصاءكالمقابمة.

 .4تعتمد ىذه الدراسة عمى ثبلث نظريات ىي :القائـ باالتصاؿ ،كتدرج الحاجات لماسمك،

كذاتالعامميفلييرزبرج،مثلدراسةعثامنية(2012ـ)،فيحيفتعتمدبعضالدراسات

ف
األخرػ عمى نظرية أك اثنتيف مثل دراسة كافي (2013ـ) ،كدراسة عنانزة كآخرك 
(2015ـ).

 .5تتقاطعىذهالدراسةمعبعضالدراساتالسابقةفيمجاؿالبحثكىكالرضاالكظيفيلدػ
القائـ باالتصاؿ ،غير أف ىذه الدراسة تركز عمى الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات

الفمسطينياتفيفمسطيف،كىكمكضكعلـتتناكلوالدراساتالسابقة.

 .6تختمف ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة مف حيث العينة ،حيث إف أغمب الدراسات
اعتمدت عمى عينة القائـ باالتصاؿ بشكل عاـ ،مثل :دراسة مقار (2003ـ)،

كدمحم(2010ـ) ،كعثامنية (2012ـ) ،كعثماف (2013ـ) ،ىذا عمى صعيد الدراسات
العربية،أماعمىصعيدالدراساتالفمسطينيةفنجدىاتختمفمعدراسةأحمد(2007ـ)،

كدراسةكافي(2013ـ)،فيذهالدراسةشممتعينتيا بشكلخاصالصحفياتالفمسطينيات

في فمسطيف العامبلت في المؤسسات اإلعبلمية ،كىي بذلؾ تتفق مع دراسة شمعكف
(2008ـ).
مف خبلؿ العرض السابق يتضح أف ىذه الدراسة جديدة مف حيث مكضكعيا" :العكامل
المؤثرةعمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف"،كمفحيثعينتياالتي
ستجرػالدراسةعمييا .

حدكد الستفادة مف الدراسات السابقة:
استفادتالباحثةمفالدراساتالسابقةفيمجاالتعديدةأسيمتفيتصكيبالمسار،
كاثراءالدراسة،كأبرزىذهالمجاالتىي :
.1

صياغة مشكمة الدراسة كبمكرتيا ،كاضافة العديد مف التعديبلت عمييا كفقاً لمنتائج التي

.2

تعرفت الباحثة مف خبلليا عمى مكضكع الدراسة ،كتعمق إحساسيا بأىميتو ،كسيمت

األساليبالتيانتيجكىافيإجراءدراساتيـ.

تكصلإليياالباحثكف،ك
عميياتحديدأىدافيا،كتساؤالتياكمنيجيا.
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.3

استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة في تحديد اإلطار النظرؼ لمدراسة ،كصياغة

.4

استفادتالباحثةمفالدراساتالسابقةفيتصميـصحيفةاالستقصاءالمتعمقةبالدراسة.

.5
.6

فركضيا.

تعرفتالباحثةمفخبللياعمىقائمةالمراجعذاتالصمةبالدراسةالتييمكفمفخبلليا
إعدادإطارىاالمعرفي.

استفادتالباحثةمفالدراساتالسابقةفيمناقشةنتائجالدراسةالتيتكصمتإلييا.

ثاني ا -الستدلؿ عمى المشكمة:
استدلتالباحثةعمىمشكمةالدراسةمفخبلؿمتابعتيالكرشالعملكالمؤتمراتالمعنية
بالصحفياتالفمسطينيات،كمانشرمففعالياتسكاءفيالصحفكالمجبلتالمتخصصة،أك

عمىالمكاقعاإللكتركنية(،)1كمطالبةالصحفياتبضركرةأخذدكرىففيالمجتمعالفمسطيني،
حيث إف ىناؾ عقبات كتحديات تكاجو الصحفيات الفمسطينيات ،فيف يعممف في ظل كاقع
صعبكغيرمستقركفيبعضاألحياف معقدكخطير،مماقديعرضالصحفيات لمخطرأثناء

نقميفلمخبركالبحثعفالمعمكمةكالحقيقة .
كما أجرت الباحثة دراسة استطبلعية مف خبلؿ صحيفة استقصاء تضمنت سبعة
محاكرتعكسأىداؼالد ارسةكفركضيا،حيثتـتكزيعياعمىعينةعشكائية مفالصحفيات

الفمسطينيات العامبلت في المؤسسات اإلعبلمية الفمسطينية ،كعددىف ( )95صحفية ،حيث
برزتالنتائجالتالية :

 .9يكجدرضاكظيفيمتكسطلدػالصحفياتالفمسطينياتعفكافةعكاملالرضاالكظيفي
(،)%58كبمتكسطحسابي( .)2.92

 .2شغ مت العكامل االقتصادية المرتبة األكلى مف بيف عكامل الرضا الكظيفي حيث بمغت
نسبتيا ( ،)%65كبمتكسط حسابي ( ،)3.27تبلىا العكامل الذاتية بنسبة (،)%62
كبمتكسط حسابي ( ،)3.11ثـ العكامل التنظيمية بنسبة ( ،)%55كبمتكسط حسابي

( ،)2.76كفي المرتبة األخيرة الرضا عف عكامل العبلقات اإلدارية بنسبة (،)%51
كبمتكسطحسابي(.)3.53

()1انظر :
 البمبيسي،التحدياتالذاتيةالتيتكاجواإلعبلمياتالفمسطينيات(ص.)125 صحيفةفمسطيف،تكصيةبتكثيقتجاربالصحفياتفيتغطيةالعدكافاألخير(ص.)27 -كريزـ،التحدياتالتيتكاجواإلعبلمياتالفمسطينيات(.مكقعااللكتركني).
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 .3جاءتدرجةالرضاعفالمكانةاالجتماعيةكبيرةحيثحظيىذاالعاملبالمرتبةاألكلى

بيفالعكاملالذاتيةالمؤثرةفيالرضاالكظيفي،بنسبة(،)%67كمتكسطحسابي(،)3.33

فيحيفجاءكلمفعاملاالنتماءكعاملتقديركاحتراـالذاتفيالمرتبةالثانيةبنسبة

()%64كمتكسطحسابي(،)3.19كفيالمرتبةاألخيرةجاءعاملاإلبداعفيالعملبنسبة
(،)%54كمتكسطحسابي(.)2.71

 .4حصلعاملالسياسةاإلعبلميةعمى المرتبةاألكلىفيدرجةالرضاالكظيفيعفالعكامل
التنظيمية بنسبة ( ،)%61كمتكسط حسابي ( ،)3.06تبله عامل فرص الترقي بنسبة

(،)%60كمتكسطحسابي(،)3.02ثـعاملاألمفكاالستقرارالكظيفيبنسبة(،)%53
كمتكسط حسابي ( ،)2.63كأخي اًر الرضا عف طبيعة العمل بنسبة ( ،)%0.46كمتكسط

حسابي(.)2.31

 .5بمغت نسبة الرضا الكظيفي عف عامل العبلقة مع الرؤساء ( ،)%52كمتكسط حسابي
( ،)2.62في حيف بمغت نسبة الرضا عف عامل العبلقة مع الزمبلء ( ،)%49كمتكسط
حسابي(.)2.44

 .6رضا الصحفيات الفمسطينيات عف عامل الراتب جاء مرتفع بنسبة ( ،)%67كمتكسط
حسابي(،)3.34تبلهعاملالحكافزالماديةبنسبة(،)%64كمتكسطحسابي(.)3.19
مما سبق يتضح كجكد مجمكعة مف العكامل الذاتية كاإلدارية كاالقتصادية كالمينية

المؤثرةعمىرضاالصحفياتالفمسطينيات،كىكمايقتضيدراستياكالتعرؼعمىمدػتأثير
كلنكعمنياعمييف.

ثالث ا ػ مشكمة الدراسة:
بناءعمىماسبق،تتحددمشكمةالدراسةفيالتعرؼعمىمستكػالرضاالكظيفيلدػ
ً

الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف ،مف خبلؿ التعرؼ عمى العكامل المؤثرة عمى الرضا
الكظيفي،كالتعرؼ عمى الضغكطالتيتكاجوالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيفكتؤثرعمى
أدائيفالميني.

رابعا ػ أىمية الدراسة:
تنبعأىميةالدراسةمفاالعتباراتالتالية:
 .1تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الفمسطينية القميمة التي تسعى لمعرفة العكامل المؤثرة
عمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينيات.
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 .2إمكانيةاالستفادةمفنتائجالدراسةفيتطكيراألداءالمينيلمصحفياتالفمسطينيات
مفخبلؿرصدالعكاملالتيتؤثرعمىالرضاالكظيفيلدػالصحفيات،ممايسيـفي

رسـالخططكالسياساتلتطكيربيئةالعملالصحفي.

 .3تزكيد صانعي القرار في المؤسسات اإلعبلمية الفمسطينية بنتائج الدراسة ،كالتي
تساعدىـفيصياغةنظاـجديديسعىإلىرفعكفاءةكانتاجيةالصحفيات.

 .4تسد الدراسة نقصاً كاضحاً في الدراسات األكاديمية المعنية بالرضا الكظيفي عمى
القائماتباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية.

 .5ارتباطالدراسةبشريحةميمةفيالمجتمعالفمسطينيكىيالمرأةالفمسطينيةالعاممةفي
مجاؿالصحافة.

 .6تقدـىذهالدراسةقاعدةبياناتكمؤشراتميمةعفالصحفياتالفمسطينياتكقائمات
باالتصاؿ في المؤسسات اإلعبلمية مف حيث السمات المينية ،كالخصائص

الديمكغرافيةليف.

خامس ا ػ أىداؼ الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التعرؼ عمى العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات

الفمسطينياتفيفمسطيف،كقدتـبمكرةىذااليدؼالرئيسيفياألىداؼالفرعيةالتالية:

 .1معرفةمدػتأثيرالعكاملالذاتيةعمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتفي
فمسطيف،األمرالذؼيضعيفأماـأنفسيف،كيكشفعفمكاطفالخمللدييف.

 .2بياف تأثير العكامل التنظيمية عمى الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات الفمسطينيات في
فمسطيف،كىكماسكؼيستفيدمنوالقائم كف عمىكسائلاإلعبلـالفمسطينيةفيمعرفة

ظركؼعمميف.

 .3التعرؼعمىتأثيرالعكاملالخاصةبالعبلقةمعجماعاتالعملعمىالرضاالكظيفي
لدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف،كىذاسكؼيساعدفيالكقكؼعمىجكانب

الخملػإفكجدتػفيىذاالمجاؿ،كتقديـالمقترحاتالبلزمةلعبلجيا.

 .4تقديـمعمكماتكميةككصفيةعف تأثيرالعكاملاالقتصاديةعمىالرضاالكظيفيلدػ
الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف،كمدػانعكاسىذهالعكاملعمىعمميف.

 .5التعرؼ عمى الضغكط التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف كتؤثر عمى
أدائيفالميني.
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 .6رصد مقترحات الصحفيات لمعمل عمى زيادة الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات
الفمسطينياتفيفمسطيف.

سادس ا ػ تساؤلت الدراسة:
تسعى ىذه الدراسة لئلجابة عف التساؤؿ الرئيس لمدراسة المتمثل في" :ما العكامل المؤثرة

عمىالرضا الكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتفي فمسطيف" ،كمف ىذا السؤاؿالرئيس تـ

اشتقاؽمجمكعةمفاألسئمةالفرعيةعمىالنحكالتالي:

 .1ما مدػ تأ ثير العكامل الذاتية (االنتماء ،االحتراـ كتقدير الذات ،المكانة االجتماعية)
عمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف؟

 .2ما مدػ تأثير العكامل التنظيمية (طبيعة العمل ،األمف كاالستقرار الكظيفي ،فرص
الترقي،بيئةكظركؼالعمل ،السياسةاإلعبلمية،فرصالتدريب،التحفيز)عمىالرضا
الكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف؟

 .3ما مدػ تأثير العكامل الخاصة بالعبلقة مع جماعات العمل (العبلقة مع الرؤساء،
العبلقةمعالزمبلء)عمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف؟

 .4مامدػتأثيرالعكاملاالقتصادية(الراتب،الحكافزالمادية)عمىالرضاالكظيفيلدػ
الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف؟

 .5ما الضغكط التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف كتؤثر عمى أدائيف
الميني؟

مامقترحاتكرؤػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيفلمكصكؿإلىدرجةكبيرةمف

.6
الرضاالكظيفي؟

سابعا ػ فركض الدراسة:
كضعتالباحثةمجمكعةمفالفركضالتيتحاكؿىذهالدراسةاختبارىا:
 .1التكجدعبلقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةعندمستكػداللة()α≥0.05بيفمجمكعة
العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي ككل كالضغكط لدػ الصحفيات الفمسطينيات في
فمسطيف.

 .2التكج ػ ػػدف ػ ػػركؽذاتدالل ػ ػػةإحص ػ ػػائيةعن ػ ػػدمس ػ ػػتكػدالل ػ ػػة()α≥0.05ب ػ ػػيفمتكس ػ ػػطات
اسػػتجاباتالمبحكث ػاتحػػكؿالرضػػاالػػكظيفيلػػدػالصػػحفياتالفمسػػطينياتفػػيفمسػػطيف
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تعػػزػلممتغي ػراتالشخص ػيةالتاليػػة(:نػػكعالمؤسسػػة-السػػف-المؤىػػلالعممػػي-سػػنكات

الخدمةفيالصحافة-الحالةاالجتماعية-طبيعةالعمل-ممكيةالمؤسسة) .

 .3التكج ػ ػػدف ػ ػػركؽذاتدالل ػ ػػةإحص ػ ػػائيةعن ػ ػػدمس ػ ػػتكػدالل ػ ػػة()α≥0.05ب ػ ػػيفمتكس ػ ػػطات
اسػػتجاباتالمبحكث ػاتحػػكؿالضػػغكطالتػػيتكاجػػوالصػػحفياتالفمسػػطينياتفػػيفمسػػطيف
تعزػلممتغيراتالشخصيةالتالية(:نكعالمؤسسةػالسفػالمؤىػلالعممػيػسػنكاتالخدمػة
فيالصحافةػالحالةاالجتماعيةػطبيعةالعمل،ممكيةالمؤسسة).

ثامن اػ المتغيرات اإلحصائية:
تتمثلمتغيراتالدراسةاإلحصائيةفي:
 السفكلوأربعمستكيات:أقلمف25سنة،مف25إلىأقلمف35سنة،مف35سنةإلىأقلمف45سنة45،سنةفأكثر .

 المؤىل العممي كلو أربع مستكيات :ثانكية عامة فأقل ،دبمكـ متكسط ،بكالكريكس،دراساتعميا.

 سنكاتالخدمةفيالصحافةكلياأربعمستكيات:مفسنةإلىأقلمف5سنكات،مف5سنكاتإلىأقلمف10سنكات،مف10إلىأقلمف15سنة15،سنةفأكثر.

 الحالةاالجتماعيةكلياأربعمستكيات:آنسة،متزكجة،مطمقة،أرممة. -ممكيةالمؤسسةكلياثبلثمستكيات:حككمية،خاصة،حزبية.

 نكعالمؤسسةاإلعبلميةكلياأربعمستكيات:إذاعة،تمفزيكف،صحفكمجبلت،ككاالتكمكاقعإلكتركنية.

 طبيعةالعمل كلوثمافمستكيات:رئيستحرير،مديرتحرير،مندكبة،محررة،مراسمة،سكرتاريةتحرير،كاتبة،مذيعة.


تاسعا ػ حدكد الدراسة:
 .1الحدالمكضكعي:الرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتفيمحافظاتالضفة
الغربيةكقطاعغزة .

 .2الحدالمكاني:حددتالباحثةقطاعغزةكالضفةالغربيةمكاناً لمدراسةككف المؤسسات
الصحفيةالتيتعملبياالصحفياتتتكزعفيالمناطقالمذككرة.

 .3الحد الزماني :قامت الباحثة بتكزيع صحيفة االستقصاء ،كتـ إجراء المسح الميداني
خبلؿالفترةالزمنيةالكاقعةمابيف2016/12/15ـكحتى2017/1/10ـ.
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عاش ار ػ اإلطار النظري لمدراسة:
اعتمدت الباحثة عمى نظرية القائـ باالتصاؿ ،كنظريتيف رئيسيتيف مف نظريات الرضا

الكظيفيالتيتتناسبمعالدراسةكىما :نظريةتدرجالحاجاتلماسمك ( Maslow's Needs

 ،)Theoryكنظرية ذات العامميف ( ،)Two Factor Theoryكفيما يمي عرض مكجز
لمنظرياتالمستخدمة،ككيفيةتكظيفيافيالدراسة :
 .1نظرية القائـ بالتصاؿ:
يمثل القائـ باالتصاؿ كحدة التحميل األصغر في اإلجابة عمى األسئمة الخاصة

بمسؤكلية إنتاج الرسائل اإلعبلمية ،كيعد أحد المفاىيـ الخاصة بالعبلقات التنظيمية داخل
المؤسساتاإلعبلمية( .)1
كتعكداألصكؿالتاريخيةليذهالنظريةإلىعاـ(1973ـ)،مفخبلؿدراسةكبلسيكية
عف سيككلكجية المراسل الصحفي ،كمضت سنكات حتى شيدت النظرية معالجة أبعاد جديدة

عندما نشر الباحث األمريكي "ديفيد مانج كايت" دراستو "حارس البكابة كانتقاء األخبار" التي

أعطتدفعةقكيةلمبحثفيىذاالمجاؿالياـ( .)2

كفرض التكسع في دراسات القائـ باالتصاؿ معرفة الخصائص كالسمات ،كاألدكار

كالمكاقع ،كاتجاىات القائميف بيا كانتماءاتيـ ،كتأىيميـ العممي كالميني ،كعبلقات العمل،
كالتنظيـ ،بما يؤثر عمى صنع القرار في المؤسسات اإلعبلمية ،كانتاج الرسائل اإلعبلمية في

النياية( .)3

العكامل التي تؤثر عمى القائـ بالتصاؿ(:)4
يمكفتقسيـىذهالعكاملإلىأربعةعكاملأساسية :
 )1معاييرالمجتمعكقيموكتقاليده،كتشمل:األنماطالثقافيةالسائدةفيالمجتمع،كالديف،كالكالء
لمكطف،كالقكاتالمسمحة،كالقضاء،كالتجمعاتالمحمية،كتكفيركبارالسف،كاألسرة.

 )2معايير ذاتية ،كتشمل :عكامل التنشئة االجتماعية كالتعميـ ،كاالتجاىات كالميكؿ،
كاالنتماءات،كالجماعاتالمرجعية.

( )1عبدالحميد،نظرياتاإلعبلـكاتجاىاتالتأثير(ص .)91
( )2رشتي،األسسالعمميةلنظرياتاإلعبلـ (ص .)294
( )3المزاىرة،بحكثاإلعبلـ:نظرياتاإلعبلـ(ص .)327

( )4مكاكؼكالسيد،االتصاؿكنظرياتوالمعاصرة (ص .)288
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 )3معايير مينية ،كتشمل :سياسة الكسيمة اإلعبلمية ،كمصادر األخبار المتاحة ،كعبلقات
العملكضغكطو.

 )4معاييرالجميكر،كتشمل:طبيعةىذاالجميكر،كنكعيتو،كمكاقفو.

كىناؾالعديدمفاالتجاىاتالخاصةبدراسةالقائـباالتصاؿالتييمكفمفخبللياالكشف

عفالقكػأكالعبلقاتالتييتأثربياالقائـباالتصاؿ،أثناءممارستولمياموفيالمؤسسات

اإلعبلمية،كتتمثلىذهالقكػأكالعبلقاتفياألمكراآلتية :
 خصائصالقائـباالتصاؿكاإلحساسبالذات. -االنتماءاتكالجماعاتالمرجعية.

 الضغكطالمينيةكعبلقاتالعمل. العبلقاتبمصادراألنباءكالمعمكمات. -تأثيرالسياساتالخارجيةكالداخمية.

 التكقعاتالخاصةبجميكرالمتمقيف.كتسعى الباحثة إلى تكظيف نظرية القائـ باالتصاؿ مف خبلؿ صحيفة االستقصاء ،بيدؼ

قياسدرجةالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتمفخبلؿ معرفةمدػتأثير الضغكط

المينيةكعبلقاتالعملعمىالرضاالكظيفيلدييفسكاءالعبلقاتمعالزمبلء،أكالعبلقاتمع

الرؤساء،أكالسياسةالتحريريةلممؤسسةاإلعبلمية،كتأثيرالسياساتالخارجيةكالداخمية .

 .2نظرية تدرج الحاجات لماسمك (:)Maslow's Needs Theory
رائدىاماسمك(،)Maslowكىيمفأشيرالنظرياتفػيالحاجػاتاإلنسػانية،تفتػرضىػذه
النظريةأفاإلنسػافلػوحاجػاتمتعػددة،كأفالحاجػاتالتػيلػـيػتـإشػباعيابعػدىػيالتػيتػؤثر

عمىالسمكؾ،أماالحاجاتالتيتـإشباعيافبلتككفبمثابةدافعلمفػرد،كأفىنػاؾترتيبػاًىرميػاً

لحاجػػاتاإلنسػػاف،كأنػػوكممػػاتػػـإشػػباعحاجػػةمػػفىػػذهالحاجػػاتينتقػػلالفػػردإلػػىالحاجػػةغيػػر
المشبعةالتيتمييافيالتنظيـاليرميلسمـالحاجات(،)1كىكذاحتػىيصػلالفػردإلػىقمػةاليػرـ
حيثإشباعالحاجػةلتحقيػقالػذات،فاالحتياجػاتأساسػيةلجميػعاألفػراد،كلكػفاالخػتبلؼبيػنيـ

يككففيدرجةاإلشباع،كفػيحالػةعػدـإشػباعالحاجػاتيشػعراإلنسػافبعػدـاالتػزاف،كالتػذمر
كعدـالرضا،الذؼيسببنتائجسمبيةكالغيابأكترؾالعمل؛أؼأفالشخصالعامليركزأكالً
عمىإشباعالحاجةالمتعمقةباألماففيالكظيفػةقبػلأفيػتـتكجيػوالسػمكؾالمػدفكعنحػكإشػباع

()1الشرايدة،الرضاالكظيفيأطرنظريةكتطبيقاتعممية(ص .)82
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حاجػػةإنجػػازالعمػػلبنجػػاح(،)1كقػػدصػػنف()Maslowالحاجػػاتإلػػىخمػػسمجمكعػػاتحسػػب
أىميتياالنسبية،ىي:

.1الحاجاتالفسيكلكجية .Physiological needs
.2الحاجةإلىاألماف .Safety needs
.3الحاجةإلىاالنتماء.Social needs

.4الحاجةإلىاالحتراـ.Esteem needs

.5الحاجةإلىتحقيقالذات.)2(Self-actualization needs
كقػػدفصػػل()Maslowالحاجػػاتإلػػىمسػػتكييف:عمػػكؼ،كسػػفمي،معتب ػ اًرأفالحاجػػات
الفسيكلكجية،كالحاجةإلىاألماف،كالحاجةإلىاالنتماءمفحاجاتالمستكػالسػفمي(الحاجػات
األساسية)،بينمااعتبرحاجاتاالحتػراـكتحقيػقالػذاتمػفحاجػاتالمسػتكػالعمػكؼ(الحاجػات

الثانكي ػػة)،كق ػػدبن ػػى()Maslowتمييػ ػزهى ػػذاعمػ ػػىافتػ ػراضأفحاج ػػاتالمس ػػتكػالعم ػػكؼيػ ػػتـ

إشباعياداخميػاً،أؼفػيإطػارذاتيػةالفػرد،أمػاحاجػاتالمسػتكػالسػفمي؛فيغمػبعمييػااإلشػباع
الخارجيكمافيحالةالطعاـ،كالماء،كالركاتبكاألجكر،كالتثبيتفيالخدمة،كظركؼالعمل،

كيعتقػػد()Maslowأفالفػػردمػػدفكعفػػيعممػػو،لكػػيينج ػزه،كيؤديػػو؛ألفذلػػؾيقػػكدإلػػىإشػػباع
حاجاتوالداخمية،كالنقطةالجكىريةفػيىػذهالنظريػةىػيأفالعمػليبػدأككأنػوالبيئػةالتػييمكػف

أفيتـفيياإشباعالحاجات،أكشعكرالفردبالرضانتيجةلذلؾ( .)3

كماتفترضنظرية()Maslowأيضاًأنوكممػاارتفػعمسػتكػالحاجػاتالتػييشػبعياالفػرد
كممازادتسعادتوكمعنكياتػو،فػالفردالػذؼكصػلإلػىمرحمػةإشػباعحاجػاتتحقيػقالػذاتأكثػر

رضاكسعادةمفشخصآخػرمػازاؿفػيمرحمػةإشػباعحاجػاتاألمػاف،ككػذلؾالشػخصالػذؼ
يح ػػاكؿإش ػػباعحاجات ػػواالجتماعي ػػةأكث ػػررض ػػام ػػفال ػػذؼم ػػازاؿف ػػيمرحم ػػةإش ػػباعالحاج ػػات

الفسيكلكجية( .)4

كتسعىالباحثة إلىتكظيفنظريةتدرجالحاجاتفيىذهالدراسة،حيثإنواليمكف

تحقيقالرضالؤلفراددكفاالىتماـبحاجاتيـ،فالرضالدػاألفرادلودكركبيرفيزيادةفاعمية

() 1عثامنية،الرضاالكظيفيعندالقائـباالتصاؿفيالصحافةالمكتكبةالجزائرية:دراسةميدانية(ص .)40
()2ىاشـ،القيادةكعبلقتيابالرضاالكظيفي(ص .)25
()3الشرايدة،الرضاالكظيفيأطرنظريةكتطبيقاتعممية(ص .)82
()4عثامنية،المرجعالسابق،ص .40
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أدائيـ ،كىك ما يسعى إليو القائمكف عمى المؤسسات ،مف خبلؿ تحفيز العامميف ،كاشعارىـ
باألمفكاالستقرار،كذلؾعفطريقإشباعحاجاتيـضمفأكلكياتمعينة .

كمف خبلؿ صحيفة االستقصاء ،قامت الباحثة بقياس درجة الرضا الكظيفي لدػ

الصحفيات الفمسطينيات ،مف خبلؿ التعرؼ عمى الحاجات التي تشبعيا ال كظيفةليف ،كمدػ
شعكرىفباألمفكاالستقرار،كرضاىفعفاألجركالضماناتالمقدمةليف .
 .3نظرية ذات العامميف:)Two Factor Theory( :
قاـ فردريؾ ىيرزبرج ( )Fredrick Herzbergبتطكير نظرية متقدمة في الدافعية

باالستنادإلىدراسةإشباعالحاجاتكالتأثيرالدافعيلذلؾاإلشباع(،)1كقداستطاعأفيتكصل
إلى الفصل بيف نكعيف مف مشاعر الدافعية ىما :الرضا كاالستياء ،كأف العكامل المؤدية إلى
الرضاتختمفتماماًعفالعكاملالمؤديةلبلستياء( .)2
كما كتفترض أف الرضا الكظيفي يتحدد لمفرد عف عممو بالمشاعر التي يحسيا الفرد

تجاهبعضالعكاملالمتعمقةبمضمكفكظيفتو(،)3حيثأشارإلىكجكدمجمكعتيفمفالعكامل

التيتحرؾدافعيةالفردكتحققلوالرضاالكظيفي،كىاتيفالمجمكعتيفىما :
 .1عكامل الدافعية (:)Motivation Factors

ىيتمؾالعكاملالمؤديةإلىإثارةالحماس،كخمققكةدفعلمسمكؾ(،)4كتشكلىذهالعكامل
تمؾالجكانبمفالعملالتيفيحالةكجكدىاتشبعحاجاتالعامميفلمتطكر،كيؤدؼتكافرىا
فيمكقفالعملبشكلمبلئـإلىالشعكربالرضالدػالعامميف،كلكفغيابياأكعدـمبلءمتيا

اليؤدؼبالضركرةإلىالشعكربعدـالرضا،كيمكفحصرعكاملالدافعيةىذهفيستةعكامل

ىي:اإلنجاز،التقدير،العملنفسو،المسؤكلية،الترقي،احتماليةالتقدـفيالكظيفة،فجميعىذه

العكاملتعد عكاملداخميةلياأثرىاعمىالدافعيةكعمىاإلحساسبالرضافيالعمل(،)5فكجكد

() 1أحمد:حسف،الرضاالكظيفيلدػالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية:دراسةميدانيةفيقطاعغزة
(ص.)21
()2ىاشـ،القيادةكعبلقتيابالرضاالكظيفي(ص .)89
()3عثامنية،الرضاالكظيفيعندالقائـباالتصاؿفيالصحافةالمكتكبةالجزائرية:دراسةميدانية(ص .)40
()4ىاشـ،المرجعالسابق،ص .90

()5الشرايدة،الرضاالكظيفيأطرنظريةكتطبيقاتعممية(ص .)85
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مثل ىذه العكامل في مكقف العمل يؤدؼ إلى الشعكر بالرضا كالقناعة لدػ العامميف ،كلكف

غيابيااليؤدؼإلىالشعكربعدـالرضا( .)1

 .2العكامل الكقائية (:)Hygiene Factors
كىيالتييعد تكافرىابشكلجيدضركرؼلتجميدمشاعراالستياءلتجنبمشاعرعدـ

الرضا،كلكنياالتؤدؼإلىخمققكةدافعةكحماسلدػاألداء(،)2كىيعكاملخارجيةتتعمق
بجكانبالعمل،كىذهالعكاملىي:سياسةالمؤسسةكادارتيا،كاإلشراؼالفنيفييا،كالركاتب،

كالعبلقاتمعالرؤساءكالزمبلء،كظركؼالعمل،كتأثيرالعملعمىالحياةالشخصية( .)3

كيفترض()Herzbergأفتكافرالعكاملالسابقذكرىافيحدذاتيالفيؤدؼإلىحدكث
الرضا الكظيفي عف العمل ،كلكف نقصيا يؤدؼ إلى حدكث عدـ الرضا عف العمل ،كبصفة
عامةفإفالرضاعفالعمليتحققعندمايتكافرالحدالمعقكؿكالمناسبمفالعكاملالكقائية

كعكاملالدافعية( .)4
 كتستفيدىذهالدراسةمفنظريةذاتالعامميفمفخبلؿالتعرؼعمىالمشاعرالتيتحس

بيا الصحفيات الفمسطينيات تجاه بعض العكامل المؤدية إلى الرضا الكظيفي كىي العكامل
الدافعيةكالكقائية،كمدػشعكرىفبالرضاتجاهبعضىذهالعكامل،مثل:التقدير،فرصالترقي،

الركاتب،العبلقاتمعالرؤساءكالزمبلء .

الحادي عشر ػ نكع الدراسة كمناىجيا كأداتيا:
 .1نػػكع الػدراسػة :
ىذهالدراسةضمف البحكثالكصفيةالتيتعنىبدراسةالكاقعأكالظاىرةكماتكجد

تدخل
في الكاقع،كتيتـبكصفياكصفاً دقيقاً يعبرعنياتعبي اًر كيفياً أك تعبي اًر كمياً ،فالتعبير الكيفي

يصف لنا الظاىرة كيكضح خصائصيا ،أما التعبير الكمي فيعطيناكصفاً دقيقاً يكضح مقدار

ػ( .)5
ىذهالظاىرةأكحجمياكدرجاتارتباطيامعالظكاىرالمختمفةاألخر 

( )1المحتسب،الرضاعفاألداءالمينيكعبلقتوبالكفاياتاإلرشادية(ص .)33
()2ىاشـ،القيادةكعبلقتيابالرضاالكظيفي(ص .)90
()3الشرايدة،الرضاالكظيفيأطرنظريةكتطبيقاتعممية(ص .)86
( )4عثامنية،الرضاالكظيفيعندالقائـباالتصاؿفيالصحافةالمكتكبةالجزائرية:دراسةميدانية(ص .)40
()5عبيداتكآخركف،البحثالعمميمفيكموكأدكاتوكأساليبو(ص.)223
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ككفقاً ليذا فإف الدراسة تستيدؼ تكصيف الرضا الكظيفي لدػ عينة الدراسة ،كلف تتكقف

ىذهالدراسةعندمدػشعكرالصحفياتالفمسطينياتبالرضاالكظيفيفيضكءمجمكعةمف
العكاملالمجتمعيةكالديمكغرافيةالمرتبطةبالصحفيات،كتمؾالمرتبطةبكضعيةالصحفالتي
يعممف بيا ،بل تتعداه إلى محاكلة تحميل ىذه المتغيرات كتفسيرىا؛ لمكشف عف مدػ شعكر

الصحفياتبالرضاالكظيفي .
 .2منيجا الدراسة :في إطار البحكث الكصفية تعتمد الدراسة عمى منيجيف ىما منيج
الدراساتالمسحية،كمنيجالعبلقاتالمتبادلة:

أ .منيج الدراسات المسحية:

كىكجيدعمميمنظـيساعدفيالحصكؿعمىبياناتكمعمكماتعفالظاىرةالمدركسة،
مفخبلؿتسجيلكتفسيرالظاىرةفيكضعياالراىف ،بعدجمع البياناتالبلزمةكالكافيةعنيا

كعفعناصرىا،مفخبلؿمجمكعةمفاإلجراءاتالمنظمةالتيتحددنكعالبيانات،كمصدرىا،

كطرؽالحصكؿعمييا( .)1

كضمف ىذا المنيج استخدمت الباحثة أسمكب مسح أساليب الممارسة ،كىك يعني جمع

البياناتمف القائميفباالتصاؿفي كسائلاإلعبلـ المختمفة،ككصفخصائصيـ كسمككيـ في
إطارالنظاـالكامللممؤسسةاإلعبلميةكالمجتمع،كتسجيلىذهالبياناتكتبكيبياكتككيفقاعدة

معرفية كصفية عنيـ(  ،)2كتـ تكظيف ذلؾ مف خبلؿ مسح رؤػ كتصكرات الصحفيات

الفمسطينياتحكؿعمميففيمؤسساتيف؛ لمكقكؼعمىمستكػالرضاالكظيفي لدييف،كرصد

مقترحاتيف؛لمكصكؿإلىدرجةأكبرمفالرضافيعمميف .

ب .منيج دراسة العالقات المتبادلة:
كي سعىىذاالمنيج"لدراسةالعبلقاتالمتبادلةبيفالحقائقالتيتـالحصكؿعمييا ،كذلؾ

بيدؼالتعرؼعمىاألسبابالتيأدتإلىحدكثالظاىرة،كالكصكؿإلىخبلصاتلمايمكف

عممولتفسيرالظركؼكالعكاملالمحيطةبالظاىرةفياالتجاهاإليجابي"( .)3

كفيإطارىذاالمنيجاستخدمت الباحثةأسمكبالدراسات االرتباطية ،بيدؼالتعرؼعمى

اتمكضعالدراسة،فييتمثل

العبلقاتبيفالمتغيراتالمختمفةفيالظاىرةأكمجمكعةالظاىر
((1حسيف،تحميلالمضمكف(ص .)22
()2عبدالحميد،البحثالعمميفيالدراساتاإلعبلمية(ص.)167

((3حسيف،دراساتفيمناىجالبحثاإلعبلمي:بحكثاإلعبلـ(ص .)160
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إحدػالطرؽ الرئيسةليذاالمنيج،كتستيدؼتحديدالعبلقةبيفمتغيريفأكأكثر ،كمقدارىذه

العبلقة،كتحميميا،كتحديدأبعادىاكجكانبياالمختمفة( .)1

 .3أداة الدراسة:
اعتمدت الباحثة عمى أداة صحيفة االستقصاء ،كىك أسمكب جمع البيانات الذؼ

يستيدؼاستثارةاألفرادالمبحكثيفبطريقةمنيجيةكمقننة،لتقديـحقائقأكآراءأكأفكارمعينة،

فيإطارالبياناتالمرتبطةبمكضكعالدراسةكأىدافيا،دكفتدخلمفالباحثفيالتقريرالذاتي
لممبحكثيففيىذهالبيانات( ،)2كقامت الباحثةباستخداـصحيفةاالستقصاء؛ لجمعبياناتمف

القائمات باالتصاؿفيفمسطيف؛ لمعرفةمدػرضاىف الكظيفي ،كالضغكطالتيتكاجييف ،كقد
تـعرضالصحيفةعمىمجمكعةمفالمختصيفكالخبراءلمتأكدمفقدرتياعمىاإلجابةعف

تساؤالت الدراسة ،كتككنت صحيفة االستقصاء مف ( )935سؤاالً مغمقاً ،كسؤاؿ كاحد نصف


مغمق،كزعتعمىأربعكحداتعمىالنحكالتالي :

 .1الكحػػػػدة األكلػػػػى:كىػ ػػيعبػ ػػارةعػ ػػفالسػ ػػماتالعامػ ػػةلممبحكثػ ػػاث،كتشػ ػػمل:نػ ػػكعالمؤسسػ ػػة
اإلعبلمية،السف،المؤىلالعممػي،سػنكاتالخبػرة،الحالػةاالجتماعيػة،طبيعػةالعمػل،ممكيػة
المؤسسة،كىيبياناتتفيدفيالتعرؼعمىخصائصمجتمعالدراسة .

 .2الكحدة الثانية:عبارةعفمحاكرالرضاالكظيفي،كتتككفمف()95فقرةمكزعةعمىأربعة
أ.

محاكر :

المحكر األكؿ:العكاملالذاتية،كيتككفمف()99فقرة،مكزعةعمىثبلثةمجاالت :
 المجاؿاألكؿ:االنتماء،كيتككفمف()7فقرات.
 المجاؿالثاني:االحتراـكتقديرالذات،كيتككفمف()6فقرات.
 المجاؿالثالث:المكانةاالجتماعية،كيتككفمف()6فقرات .

ب .المحكر الثاني:العكاملالتنظيمية،كيتككفمف()49فقرةمكزعةعمىسبعةمجاالت :

 المجاؿاألكؿ:طبيعةالعمل،كيتككفمف()8فقرات.
 المجاؿالثاني:األمفكاالستقرارالكظيفي،كيتككفمف()8فقرات.
 المجاؿالثالث:فرصالترقي،كيتككفمف()6فقرات.
( (1حسيف،دراساتفيمناىجالبحثاإلعبلمي:بحكثاإلعبلـ(ص .)165
()2عبدالحميد،البحثالعمميفيالدراساتاإلعبلمية(ص.)167
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 المجاؿالرابع:بيئةكظركؼالعمل،كيتككفمف()7فقرات.
 المجاؿالخامس:السياسةاإلعبلمية،كيتككفمف()6فقرات.
 المجاؿالسادس:فرصالتدريب،كيتككفمف()7فقرات.
 المجاؿالسابع:التقديرفيالعمل،كيتككفمف()7فقرات.
ت .المحػػػكر الثالػػػث:العكامػػلالخاصػػةبالعبلقػػةمػػعجماعػػاتالعمػػل،كيتكػػكفمػػف()93فق ػرة

مكزعةعمىمجاليف :
 المجاؿاألكؿ:العبلقةمعالرؤساء،كيتككفمف()6فق ارت.
 المجاؿالثاني:العبلقةمعالزمبلء،كيتككفمف()7فقرات.
ث .المحكر الرابع:العكاملاالقتصادية،كيتككفمف()94فقرةمكزعةعمىمجاليف :

 المجاؿاألكؿ:الراتب:كيتككفمف()8فقرات.
 المجاؿالثاني:الحكافزالمادية،كيتككفمف()6فقرات .
 .3الكحػػدة الثالثػػة:عبػػارةعػػفالضػغكطالتػػيتتعػػرضليػػاالصػػحفيات،كيتكػػكفمػػف()40فقػرة
أ.

مكزعةعمىأربعةمحاكر :

المحكر األكؿ:الضغكطالداخمية:كيتككفمف()98فقرةمكزعةعمىمجاليف :
 المجاؿاألكؿ:الضغكطالمينية،كيتككفمف()90فقرات.
 المجاؿالثاني:الضغكطاإلدارية،كيتككفمف()8فقرات.

ب .المحكر الثاني:الضغكطالخارجية،كيتككفمف()8فقرات .


ت .المحكر الثالث:الضغكطالشخصيةكالعائمية،كيتككفمف()6فقرات .

ث .المحكر الرابع:الضغكطالمجتمعية،كيتككفمف()8فقرات .


 .4الكحدة الرابعػػة:عبارةعفمقترحاتالصحفياتلتحسيفالرضاالكظيفي.
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*كقد تـ استخداـ مقياس ليكرتالخماسيالمككفمفخمسدرجات؛لتحديدأىميةكلفقرةمف

فقراتاالستبياف،كذلؾ لقياس استجابات المبحكثيف لفقرات االستبيافحسب الجدكؿالتالي :
جدكؿ ( :)1.1درجات مقياس ليكرت الخماسي 
الستجابة

أكافق بشدة

أكافق

محايد

ل أكافق

ل أكافق بشدة

الدرجة

5

3

4

7

0

الكزف النسبي

أكبر مف %13

أكبر مف %81

أكبر مف  %57إلى

أكبر مف  %48إلى

مف  %71إلى

إلى %011

إلى %13

%81

%57

%48

المقابل

* خطكات بناء الستبانة:
قامػ ػ ػػتالباحثػ ػ ػػةبإعػ ػ ػػدادأداةالد ارسػ ػ ػػة؛لمعرفػ ػ ػػةمػ ػ ػػدػالرضػ ػ ػػاالػ ػ ػػكظيفيلػ ػ ػػدػالصػ ػ ػػحفيات

الفمسطينياتفيفمسطيف،كاتبعتالباحثةالخطكاتالتاليةلبناءاالستبانة :

 .9االط ػ ػػبلععم ػ ػػىالتػ ػ ػراثالعمم ػ ػػيكالد ارس ػ ػػاتالس ػ ػػابقةذاتالص ػ ػػمةبمكض ػ ػػكعالد ارس ػ ػػة،
كاالستفادةمنيافيبناءاالستبانةكصياغةفقراتيا .

ػصاإلدارةكعم ػػـ

 .2استش ػػارتالباحث ػػةع ػػدداًم ػػفأس ػػاتذةالجامع ػػاتالفمس ػػطينيةف ػػيتخص ػ
النفسكاإلعبلـفيتحديدمجاالتاالستبانةكفقراتيا.

 .3تحديدالمحاكركالمجاالتالرئيسةالتيشممتيااالستبانة.
 .4تـمراجعةكتنقيحاالستبانةمفقبلالمشرؼ.
 .5تـتصميـاالستبانةفيصكرتيااألكلية،كقدتككنتمفأربػعكحػداترئيسػة،ك()132
فقرة.

 .6تػػـعػػرضاالسػػتبانةعمػػىتسػػعةمػػفالمحكمػػيفالخبػراءكاألكػػاديمييفالمتخصصػػيففػػي
مجػػاؿاإلعػػبلـكاإلدارةكعمػػـالػػنفس،كفػػيضػػكءآراءالمحكمػػيفقامػػتالباحثػػةبتعػػديل

بعػضفقػراتاالسػتبانة،مػفحيػثالحػذؼ،أكاإلضػافةكالتعػديل،لتسػتقراالسػتبانةفػي

صكرتياالنيائيةعمى()135فقرة (.)1

()1انظرالممحقرقـ (،)2ص .264
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صدؽ الستبياف (:)Scale Validity
كيقصػػدبػػو":قدرتػػوعمػػىقيػػاسمػػاكضػػعلقياسػػو"(،)1كقػػداسػػتخدمتالباحثػػةالطػػرؽالتاليػػة
لمتأكدمفصدؽاالستبياف :
أ.

الصدؽ الظاىري لالستبانة (صدؽ المحكميف) :Trusties Validity
 .9تػػـعػػرضصػػحيفةاالستقصػػاءالخاصػػةبالد ارسػػةعمػػىمجمكعػػةمػػفالمحكمػػيفتألفػػت،
م ػػفتس ػػعةم ػػفالخبػ ػراءكاألك ػػاديمييفالمتخصص ػػيفف ػػيمج ػػاؿاإلع ػػبلـكاإلدارةكعم ػػـ
الػػنفس(،)2بيػػدؼالتأك ػػدمػػفص ػػدؽمحتػػكػالفقػ ػراتالمككنػػةلبلس ػػتبانة،كقػػدرتياعم ػػى
اسة،كبناءعمىمبلحظاتالمحكميف،تـتعديلبعضاألسئمة
اإلجابةعفتساؤالتالدر
ً
كالفقرات،حتىكصمتاألداةإلىصكرتياالنيائية.

 .2قام ػػتالباحث ػػةب ػػإجراءاختب ػػارقبم ػػيعم ػػىص ػػحيفةاالستقص ػػاءش ػػممت()15ص ػػحفية؛
لمتأكدمفكضكحاألسئمة،كسيكلةفيميا،كقػدرةالمبحكثػاتعمػىالتعامػلمعيػا،بيػدؼ
ات؛كبناءعميوتـإضافةسؤاؿجديد،كتعديلبعضاألسئمة.
تفادؼغمكضالفقر
ً

 .3تـصياغةأسئمةصحيفةاالستقصاءبطريقةتمكفالباحثةمفالتأكدمفصدؽإجابات
المبحكثػػات،كمػػفثػػـإمكانيػػةاسػػتبعاداالسػػتماراتالتػػياحتػػكتازدكاجيػػةفػػياإلجابػػات،

بناءعمىذلؾتـاستبعاد()6استبانات،إضافةإلىكجكد()4غيرمكتممة.
ك ً

 .4تـتحديدمصطمحاتكمفاىيـالدراسةبشكلكاضحكدقيق.

ب .صدؽ التساؽ الداخمي (:)Internal Consistency Validity

يقصدبصدؽاالتساؽالداخمي"مدػاتساؽكػلفقػرةمػففقػراتاالسػتبانةمػعالمحػكرالػذؼ

تنتم ػػيإلي ػػوى ػػذهالفقػ ػرة"(،)3كت ػػـحس ػػاباالتس ػػاؽال ػػداخميلفقػػراتاالس ػػتبانةم ػػفخ ػػبلؿحس ػػاب
معامبلتاالرتباطبيفكلفقرةمففقراتمجاالتاالستبانةكالدرجةالكميةلممجاؿنفسو .
كتبيفالجداكؿالتاليةأفمعامبلتاالرتباطالمبينةدالةعندمستكػداللة(،)α=0.01حيث
إفالقيمةاالحتماليةلكلفقرةأقلمف،α=0.01كبذلؾتعدفقراتاالستبانةصػادقةلمػاكضػعت
لقياسو،كالجداكؿالتاليةتكضحذلؾ :

()1حسيف،دراساتفيمناىجالبحثاإلعبلمي :بحكثاإلعبلـ (ص .)200
()2انظرالممحقرقـ(،)1ص .263

()3أبكلبدة،مبادغالقياسالنفسيكالتقكيـ (ص .)72
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أ .نتائج التساؽ الداخمي لمحاكر الرضا الكظيفي:
جدكؿ ( :)1.2معامالت الرتباط لفقرات مجاؿ " النتماء" مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الرقـ

مستكى الدللة

الفقػػػػػػػػػرة

معامل الرتباط

1

أشعر بالسعادة لككني أعمل في مينة الصحافة.

0.687

*0.001

2

أشعر بالنتماء لعممي الذي يتناسب مع قيمي.

0.867

*0.000

3

تتكافق مينتي الصحفية مع ميكلي كاىتماماتي الشخصية.

أرى بأف عممي يتناسب مع اتجاىاتي.

0.825

*0.000

0.817

*0.000

5

أشعر بالسعادة لككف المؤسسة اإلعالمية التي أعمل بيا مشيكرة.

0.833

*0.000

6

أنتمي لعممي ألنو يتناسب مع أىدافي.

0.811

*0.000

7

أشعر بأف عممي يتناسب مع طبيعة اتجاىاتي الفكرية.

0.704

*0.000

4

* الرتباط داؿ إحصائي ا عند مستكى دللة .α=1.10

جدكؿ ( :)1.3معامالت الرتباط لفقرات مجاؿ "الحتراـ كتقدير الذات" مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الرقـ

مستكى الدللة

الفقػػػػػػػػػرة

معامل الرتباط

أعمل في الصحافة بيدؼ تطكير ذاتي كاثبات قدراتي.
أشعر بالتقدير الذاتي مف خالؿ إنجازي لعممي.

0.809

*0.000

0.871

*0.000

3

يكسبني عممي في الصحافة الحتراـ كالتقدير.

0.742

*0.000

4

أرى بأف عممي يحقق لي السعادة كالبيجة.

0.784

*0.000

5

أشعر باحتراـ الذات بسبب المركز الذي أشغمو في عممي.

0.700

*0.000

6

أحترـ رسالتي الصحفية التي أقكـ بيا.

0.733

*0.000

1
2

* الرتباط داؿ إحصائي ا عند مستكى دللة .α=1.10
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جدكؿ ( :)1.4معامالت الرتباط لفقرات مجاؿ "المكانة الجتماعية" مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الفقػػػػػػػػػرة

معامل الرتباط

مستكى الدللة

1

يمنحني عممي في الصحافة مكانة اجتماعية مرمكقة.

0.861

*0.001

2

يكسبني عممي في الصحافة احتراـ المجتمع.

0.768

*0.000

3

أشعر بأنني أقكـ بعمل ميـ كنافع لي كلممجتمع.

0.757

*0.000

4

يشكل العمل في مينة الصحافة مصدر فخر كتقدير مف العائمة لي.

0.846

*0.000

5

تحقق لي كظيفتي مكانة كمنزلة اجتماعية جيدة تتناسب مع طمكحاتي.

0.910

*0.000

6

أشعر بتقبل اآلخريف لمينتي كصحفية.

0.805

*0.000

الرقـ

* الرتباط داؿ إحصائي ا عند مستكى دللة .α=1.10

جدكؿ (:)1.5معامالت الرتباط لفقرات مجاؿ "طبيعة العمل" مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الفقػػػػػػػػػرة

معامل الرتباط

مستكى الدللة

1

تتيح كظيفتي في الصحافة فرص اإلبداع.

0.640

*0.000

2

أشعر بقيمة العمل الذي أقكـ بو.

0.816

*0.000

3

حبي لعممي يجعمني مكاظبة عميو.

0.730

*0.000

4

أتقف عممي إليماني بقدسيتو.

0.847

*0.000

5

أشعر بالسعادة ألف عممي يكظف قدراتي كمياراتي.

أرى أف األىداؼ المتعمقة بعممي في الصحافة كاضحة.

0.864

*0.000

0.748

*0.000

7

تتطابق قيمي الشخصية مع قيـ العمل الصحفي.

0.773

*0.000

8

تتناسب طبيعة عممي مع طبيعتي كامرأة.

0.819

*0.000

الرقـ

6

* الرتباط داؿ إحصائي ا عند مستكى دللة .α=1.10

جدكؿ ( :)1.6معامالت الرتباط لفقرات مجاؿ "األمف كالستقرار الكظيفي" مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الرقـ

معامل الرتباط

الفقػػػػػػػػػرة

مستكى الدللة

1

أشعر بالستقرار النفسي كالطمئناف أثناء تأديتي عممي.

0.524

*0.000

2

أشعر بالراحة تجاه الضمانات التي يقدميا عممي لي في حاؿ ترؾ العمل.

0.777

*0.000

0.832

*0.000

4

أشعر بأف مؤسستي تكفر حماية كتعكيض يالئـ خطكرة مينتي.

0.777

*0.000

5

أتكقع بأف الراتب الذي سأحصل عميو بعد التقاعد يكفر لي حياة كريمة.

0.812

*0.000

6

أشعر بأف مؤسستي تكفر الستقرار الكظيفي المالئـ لعممي الصحفي.

0.735

*0.000

7

أشعر بالرضا تجاه نظاـ التأميف المعمكؿ بو في مؤسستي.

0.817

*0.000

8

يكجد عقد عمل مكقع بيني كبيف مؤسستي.

0.511

*0.000

3

أرى بأف عممي يضمف تأمين ا لمستقبمي بعد إنياء الخدمة.

* الرتباط داؿ إحصائي ا عند مستكى دللة .α=1.10
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جدكؿ ( :)1.7معامالت الرتباط لفقرات مجاؿ "فرص الترقي" مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الرقـ

معامل الرتباط

الفقػػػػػػػػػرة

مستكى الدللة

1

أشعر بكجكد عدالة في الحصكؿ عمى الترقية.

0.774

*0.000

2

أرى أف فرص الترقية في مؤسستي تخضع لمعايير كاضحة.

0.889

*0.000

3

أجد أف فرص الترقية كالترفيع ترتبط بالكفاءة أكثر مف األقدمية.

0.836

*0.000

4

أرى أف ىناؾ عدالة في ترقية الصحفيات مقارنة بالصحفييف.

0.733

*0.000

5

يتيح لي مكقعي الصحفي فرصا لمترقي لمكاقع أعمى.

0.795

*0.000

0.613

*0.000

6

يكجد نظاـ كظيفي معمكؿ بو في مؤسستي.

* الرتباط داؿ إحصائي ا عند مستكى دللة .α=1.10

جدكؿ ( :)1.8معامالت الرتباط لفقرات مجاؿ "بيئة كظركؼ العمل" مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الرقـ

معامل الرتباط

الفقػػػػػػػػػرة

مستكى الدللة

1

تكفر المؤسسة ما يحتاجو عممي مف أجيزة كأدكات متطكرة.

0.545

*0.000

2

ظركؼ العمل مف حيث اإلضاءة كالتيكية كالتدفئة مناسبة.

0.750

*0.000

3

تساعدني طرؽ كأساليب العمل المستخدمة في إنجاز العمل بسيكلة.

0.734

*0.000

تصػػػميـ مكػػػاف العمػػػل كمسػػػاحات الغػػػرؼ تتناسػػػب مػػػع عػػػدد الصػػػحفيات فػػػي

0.704

*0.000

تصػػميـ المكاتػػب كتكزيػػع األجيػػزة فػػي مؤسسػػتي تسػػاعدني عمػػى أداء عممػػي

0.838

*0.000

6

تتالءـ ساعات كأكقات العمل مع مسؤكلياتي السرية.

0.574

*0.000

7

تتكفر السالمة األمنية كالمينية أثناء تأديتي لعممي.

0.757

*0.000

4
5

مؤسستي.
بسيكلة.

* الرتباط داؿ إحصائي ا عند مستكى دللة .α=1.10

جدكؿ ( :)1.9معامالت الرتباط لفقرات مجاؿ "السياسة اإلعالمية" مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الرقـ

معامل الرتباط

الفقػػػػػػػػػرة

مستكى الدللة

1

أرى أف السياسة اإلعالمية لمؤسستي كاضحة.

0.568

*0.000

2

تسمح لي مؤسستي المشاركة في رسـ سياستيا اإلعالمية.

0.858

*0.000

0.808

*0.000

3
4
5
6

أرى أف مؤسسػتي تنشػػر مػا تنقمػػو عػف ككػػالت األنبػاء كالصػػحف األجنبيػة بمػػا
يتناسب مع سياستيا التحريرية.
تسمح السياسة اإلعالمية لي بالنقد المباشر لمنظاـ السياسي.

أرى أف السياسة اإلعالمية تؤثر إيجابيا في قدرتي عمى تحميل المعمكمات.

تترؾ السياسة اإلعالمية لي حرية اختيار المكضكعات التي سيتـ نشرىا.

* الرتباط داؿ إحصائي ا عند مستكى دللة .α=1.10
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0.780

*0.000

0.699

*0.000

0.655

*0.000

جدكؿ ( :)1.10معامالت الرتباط لفقرات مجاؿ "فرص التدريب" مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الرقـ

معامل الرتباط

الفقػػػػػػػػػرة

مستكى الدللة

1

تكفر مؤسستي فرص تدريب متكافئة بيف الصحفييف في مؤسستي.

0.872

*0.000

2

أشعر باىتماـ مؤسستي بالتدريب كالتطكير المالئـ لتحديات العمل اإلعالمي.

0.898

*0.000

3

أشعر بالمساكاة بيني كبيف زميمي الرجل في فرص التدريب.

0.862

*0.000

4

تكسبني برامج التدريب بالمؤسسة المعمكمات كالمعارؼ كالميارات الصحفية.

0.838

*0.000

5

تؤمف مؤسستي لي المشاركة في المؤتمرات كالندكات كالبعثات إلى الخارج.

0.848

*0.000

6

تعمل برامج التدريب المطبقة عمى تنمية قدراتي كصحفية.

0.910

*0.000

7

أشعر بالرضا تجاه مستكى التدريب الذي أتمقاه.

0.796

*0.000

* الرتباط داؿ إحصائيا عند مستكى دللة .α=1.10

جدكؿ ( :)1.11معامالت الرتباط لفقرات مجاؿ "التقدير في العمل" مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الرقـ

معامل الرتباط

الفقػػػػػػػػػرة

مستكى الدللة

أرى بأف نظاـ التقدير فػي العمػل منصػف لمصػحفيات كالصػحفييف عمػى حػد

0.800

*0.000

2

يشكرني رئيسي عمى تميزي في عممي.

0.883

*0.000

3

يقدر رئيسي قيمة الجيد الذي أبذلو.

0.879

*0.000

4

أقابل بالتشجيع كالتقدير في مكقعي الصحفي مف جانب بعض الزمالء.

0.578

*0.000

5

تقدـ مؤسستي امتيازات كحكافز ألصحاب األفكار الجديدة.

0.789

*0.000

6

يكجد نظاـ تقييـ لمعمل فعاؿ كعادؿ بيف الصحفي كالصحفية.

0.855

*0.000

7

يتكفر في مؤسستي نظاـ تحفيز معمف عنو.

0.790

*0.000

1

سكاء.

* الرتباط داؿ إحصائي ا عند مستكى دللة .α=1.10

جدكؿ ( :)1.12معامالت الرتباط لفقرات مجاؿ "العالقة مع الرؤساء" مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الرقـ

معامل الرتباط

الفقػػػػػػػػػرة

مستكى الدللة

1

تتسـ عالقاتي مع رئيسي في العمل بالتقدير كالحتراـ.

0.893

*0.000

2

أعمل مع رئيسي بركح الفريق الكاحد.

0.878

*0.000

3

رئيسي يمتاز بصفات قيادية تساعدني في التعامل معو.

0.888

*0.000

4

يتصف التكاصل بيني كبيف رئيسي بالمركنة.

0.855

*0.000

5

يساعدني رئيسي في حل مشاكل العمل كالتغمب عمييا.

0.914

*0.000

6

أشعر بأف الشكاكى التي أقدميا تجد الىتماـ الالزـ مف قبل رئيسي.

0.811

*0.000

* الرتباط داؿ إحصائي ا عند مستكى دللة .α=1.10
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جدكؿ ( :)1.13معامالت الرتباط لفقرات مجاؿ "العالقة مع الزمالء" مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الرقـ

معامل الرتباط

الفقػػػػػػػػػرة

مستكى الدللة

1

تتميز عالقاتي مع زمالئي بالتعاكف في الجكانب المينية.

0.873

*0.000

2

تتسـ عالقاتي مع الزمالء باإليجابية.

0.907

*0.000

3

أشعر بالفخر لنتمائي إلى فريق الزمالء بالعمل.

0.869

*0.000

4

يتعاكف الزمالء في الحتفالت كالمناسبات كالرحالت.

0.745

*0.000

5

أقيـ عالقات جيدة مع زمالئي في العمل.

0.826

*0.000

6

أتبادؿ مع زمالئي الخبرات كالمعمكمات الجديدة.

0.896

*0.000

7

أحظى بتقدير زمالئي كاحتراميـ الشخصي كزميمة ليـ.

0.679

*0.000

* الرتباط داؿ إحصائي ا عند مستكى دللة .α=1.10

جدكؿ ( :)1.14معامالت الرتباط لفقرات مجاؿ "الراتب" مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الرقـ

معامل الرتباط

الفقػػػػػػػػػرة

مستكى الدللة

أشعر بأف راتبي يحقق لي استقرار أسري.

0.713

*0.000

2

يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع طمكحاتي.

0.861

*0.000

3

أشعر بالمساكاة بيف راتبي كراتب زمالئي في المؤسسات اإلعالمية األخرى.

0.831

*0.000

4

يمكف أف أدخر جزء مف راتبي.

0.839

*0.000

5

يكفي الراتب الذي أحصل عميو لسد احتياجاتي.

0.718

*0.000

6

يتناسب األجر الذي أتمقاه مع الجيد الذي أبذلو في عممي الصحفي.

0.726

*0.000

يحقػػػػق نظػػػػاـ الركاتػػػػب فػػػػي مؤسسػػػػتي العدالػػػػة كالمسػػػػاكاة بػػػػيف الصػػػػحفي

0.687

*0.000

تراعي مؤسستي معدلت غالء المعيشة عند تحديد الراتب.

0.831

*0.000

1

7
8

كالصحفية.

* الرتباط داؿ إحصائيا عند مستكى دللة .α=1.10

جدكؿ ( :)1.15معامالت الرتباط لفقرات مجاؿ "الحكافز المادية" مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الرقـ

مستكى الدللة

الفقػػػػػػػػػرة

معامل الرتباط

1

أرى أف العالكة السنكية التي أحصل عمييا مناسبة.

0.797

*0.000

2

أشعر بأف المكافآت اإلضافية التي أحصل عمييا مناسبة.

0.798

*0.000

3

أرى أف المكافآت كالعال كات في مؤسستي ليا معايير كاضحة.

0.833

*0.000

4
5

أتقاضى بدلا مادي ا مقابل قيامي بعمل إضافي.

0.774

*0.000

أحصل عمى مكافأة تشجيعية في كل مرة أنجز فييا عممي بدقة.

0.837

*0.000

6

أرى أف الحكافز المادية التي تقدميا المؤسسة مالئمة.

0.604

*0.000

* الرتباط داؿ إحصائيا عند مستكى دللة .α=1.10
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ب .نتائج التساؽ الداخمي لمحكر الضغكط التي تتعرض ليا الصحفيات:
جدكؿ ( :)1.16معامالت الرتباط كمستكى الدللة لفقرات مجاؿ " الضغكط المينية " مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الرقـ
1
2
3
4
5

معامل الرتباط

الفقػػػػػػػػػرة
تتبنػػى المؤسسػػة التػػي أعمػػل بيػػا سياسػػة تحريريػػة ذات طػػابع أيػػديكلكجي

0.815

معيف يمنع نشر بعض األحداث.

أرى أف السياسية التحريرية لممؤسسة غير متفقة مع تكجياتي الفكرية.

0.903

تفتقر المؤسسة لدكرات تدريبيػة داخميػة تعمػل عمػى كفػاءة األداء المينػي

0.804

لمصحفيات.
تقػكـ السياسػػة التحريريػػة عمػػى التقميػل مػػف أىميػػة المكضػػكعات كالقضػػايا

0.811

التي تعالجيا الصحفيات.
تكجد رقابة دائمة بطريقة مباشرة أك غير مباشرة عمػى كافػة المكضػكعات

0.833

لمصحفيات.

مستكى الدللة
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

يقكـ مالؾ المؤسسة اإلعالمية برسػـ السياسػة التحريريػة كيجعميػا ممزمػة

0.795

7

تيدؼ السياسة التحريرية لتمبية رغبات مالؾ المؤسسة اإلعالمية.

0.609

*0.000

8

تفتقر السياسة اإلعالمية في المؤسسة لمكضكح.

0.642

*0.000

9

تغمب الجكانب الحزبية عمى النكاحي المينية في العمل.

0.824

*0.000

10

ينحصر عمل الصحفيات في مكضكعات األسرة كالمجتمع.

0.901

*0.000

6

لمصحفييف كالصحفيات.

*0.000

* الرتباط داؿ إحصائي ا عند مستكى دللة .α=1.10

جدكؿ ( :)1.17معامالت الرتباط كمستكى الدللة لفقرات مجاؿ "الضغكط اإلدارية" مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الرقـ
1
2
3
4
5
6

الفقػػػػػػػػػرة

معامل الرتباط

يضفي نظاـ اإلشراؼ بالمؤسسة قيكدا عمى أدائي الميني.

0.885

أسس تقييـ األداء في المؤسسة غير قادرة عمى التمييز بيف الكفء كغير 0.860

الكفء.
يخضع تقييـ األداء في المؤسسة لعتبارات شخصية.

0.885

تفتقر المؤسسة إلػى نظػاـ إداري يسػمح بػالتعرؼ عمػى مشػكالت كشػكاكى 0.877
الصحفيات.
تتأثر عممية التقييـ بالمؤسسة بارتباطات النكع الجتماعي (الجنس).

0.793

تفتقػػػػر المؤسسػػػػة إلػػػػى نظػػػػاـ إداري يسػػػػمح بمعرفػػػػة المتغيػػػػرات الخاصػػػػة 0.753
بالسياسة التحريرية التي تؤثر عمى العمل.

مستكى الدللة
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

7

أشعر أف ساعات العمل المطمكبة مني كبيرة.

0.794

*0.000

8

أرى بأف المسؤكليات المككمة إلي متغيرة.
ّ

0.760

*0.000

* الرتباط داؿ إحصائيا عند مستكى دللة .α=1.10
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جدكؿ ( :)1.18معامالت الرتباط كمستكى الدللة لفقرات مجاؿ "الضغكط الخارجية" مع الدرجة الكمية لممجاؿ
الرقـ

معامل الرتباط

الفقػػػػػػػػػرة

مستكى الدللة

يحد القانكف كالدستكر الفمسػطيني مػف حريػة الصػحفييف فػي التعبيػر عػف

0.794

2

تػػكفر ق ػكانيف كتشػػريعات الصػػحافة قػػد ار ضػػئيالا مػػف الحريػػة كالحمايػػة فػػي
ممارسة العمل الصحفي.

0.899

3
4

يتأثر عممي الصحفي سمب ا بالنقساـ الفمسطيني.

0.807

*0.000

أتجنب تناكؿ بعض المكضكعات بسبب التجاذبات السياسية.

0.706

*0.000

5
6

يتأثر عممي الصحفي سمب ا بإغالؽ المعابر.

0.788

*0.000

أرى أف الدكر الفعمي لنقابة الصحفييف الفمسطينييف ضعيف.

0.679

*0.000

7

يتأثر عممي الصحفي سمبا بالنتماء الحزبي.

0.771

*0.000

0.899

*0.000

1

8

األفكار كالمعتقدات.

يؤثر المناخ السياسي السائد سمب ا عمى عممي الصحفي.

*0.000
*0.000

* الرتباط داؿ إحصائيا عند مستكى دللة .α=1.10

جدكؿ ( :)1.19معامالت الرتباط كمستكى الدللة لفقرات مجاؿ "الضغكط الشخصية كالعائمية" مع الدرجة الكمية
لممجاؿ
الرقـ

مستكى الدللة

الفقػػػػػػػػػرة

معامل الرتباط

1

تتأثر نكعية ككـ كتاباتي الصحفية بظركؼ األسرة كاألكلد.

0.950

*0.000

2

أشعر بأف تشجيع العائمة لي لمخكض في مجاؿ الصحافة ضعيف.

0.847

*0.000

3

أتجنب إجياد نفسي في قضايا شائكة.

0.937

*0.000

4

تعارض أسرتي ظركؼ عممي الصحفي التي يككف فييا خطكرة.

0.860

*0.000

5

يؤثر عممي في المؤسسة عمى التزاماتي العائمية.

0.927

*0.000

6

يسبب لي مككثي في العمل فترة طكيمة مشاكل عائمية.

0.959

*0.000

* الرتباط داؿ إحصائي ا عند مستكى دللة .α=1.10
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جدكؿ ( :)1.20معامالت الرتباط كمستكى الدللة لفقرات مجاؿ "الضغكط المجتمعية" مع الدرجة الكمية
لممجاؿ

الرقـ

معامػػػػػػػػػػػػل مسػػػػػػػػتكى

الفقػػػػػػػػػرة

الرتباط

الدللة

1

ينظر المجتمع الفمسطيني لعمل الصحفيات عمكم ا عمى أنو يؤثر سمب ا عمى دكرىا في المنزؿ

0.838

*0.000

2

يعتقد البعض أف المرأة غير قادرة عمى ممارسة مينة الصحافة بكفاءة.

0.893

*0.000

3

يستييف المجتمع الفمسطيني بالجيكد التي تبذليا الصحفيات نحك قضاياه.

0.750

*0.000

4

يعتقد المجتمع أف التغطيات الصحفية الميدانية ل تتناسب مع طبيعة المرأة.

0.873

*0.000

5

يعارض المجتمع الفمسطيني خركجي في كقت متأخر لضركرات العمل الصحفي.

0.841

*0.000

6

يػػػرى المجتمػػػع بػػػأف طبيعػػػة العمػػػل الصػػػحفي لممػػػرأة تتنػػػاقض مػػػع العػػػادات كالتقاليػػػد 0.862
المجتمعية

*0.000

7

تحكؿ بعض العادات كالتقاليد دكف تناكؿ بعض القضايا الجتماعية.

0.826

*0.000

8

ُيضعف العمل في مجاؿ الصحافة مف عالقاتي الجتماعية مع اآلخريف.

0.753

*0.000

* الرتباط داؿ إحصائيا عند مستكى دللة .α=1.10

جػ .الصدؽ البنائي:
يعد الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الػذؼ يقػيس مػدػ تحقػق األىػداؼ التػي تريػد

األداة الكصػكؿ إلييػا ،كيبػيف مػدػ ارتبػاط كػل مجػاؿ مػف مجػاالت الد ارسػة بالدرجػة الكميػة لفقػرات
االستبياف،كيكضح الجدكؿ التالي رقـ()0 .70مدػ ارتباط كل مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجػة
الكمية لفقراتاالستبياف،كعبلقتيا القكية باليدؼ العاـ لمدراسة،كبذلؾيكػكفالمقيػاسيتسػـبدرجػة
عاليةمفالصدؽ.
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جدكؿ ( :)1.21معامالت الرتباط كمستكى الدللة لكل مجاؿ مف المجالت كالدرجة الكمية لالستبياف
معامل الرتباط

مستكى الدللة

النتماء

0.777

*0.000

الحتراـ كتقدير الذات

0.727

*0.000

المكانة الجتماعية

0.668

*0.000

المحكر األكؿ :العكامل الذاتية ككل

0.837

*0.000

طبيعة العمل

0.791

*0.000

األمف كالستقرار الكظيفي

0.776

*0.000

فرص الترقي

0.646

*0.000

بيئة كظركؼ العمل

0.642

*0.000

السياسة اإلعالمية

0.617

*0.000

فرص التدريب

0.480

*0.000

التقدير في العمل (التحفيز)

0.702

*0.000

المحكر الثاني :العكامل التنظيمية

0.891

*0.000

العالقة مع الرؤساء

0.648

*0.000

العالقة مع الزمالء

0.707

*0.000

المحكر الثالث :العكامل الخاصة بالعالقة مع جماعات العمل ككل

0.780

*0.000

الراتب

0.736

*0.000

الحكافز المادية

0.770

*0.000

المحكر الرابع :العكامل القتصادية

0.783

*0.000

محكر العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لدى الصحفيات ككل

0.964

*0.000

الضغكط المينية

0.785

*0.000

الضغكط اإلدارية:

0.655

*0.000

المحكر األكؿ :الضغكط الداخمية (تمثل الضغكط المينية كاإلدارية)

0.738

*0.000

المحكر الثاني :الضغكط الخارجية:

0.735

*0.000

المحكر الثالث :الضغكط الشخصية كالعائمية:

0.675

*0.000

المحكر الرابع :الضغكط المجتمعية

0.668

*0.000

محكر الضغكطات التي تتعرض ليا الصحفيات ككل

0.755

*0.000

جميع المجالت معا

0.777

*0.000

المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

* الرتباط داؿ إحصائيا عند مستكى دللة .α=1.10
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ثبات الستبياف ( :)Questionnaire Reliability
يقصػػدبػػواختبػػارثبػػاتأداةجمػػعالمعمكمػػات؛لمتأكػػدمػػفدرجػػةاالتسػػاؽالعاليػػةليػػابمػػا

يتػػيحقيػػاسمػػاتقيسػػومػػفظ ػكاىربدرجػػةعاليػػةمػػفالدقػػة،كالحصػػكؿعمػػىنتػػائجمتطابقػػةأك
متشابيةإذاتكرراستخدامياأكثرمفمرةفيجمعالمعمكماتسكاءمفنفسالمبحكثيفأكمف

مبحػػكثيفآخ ػريف،أكأج ارىػػاالباحػػثنفسػػوأكبػػاحثكفآخػػركففػػيأكقػػاتكظػػركؼمختمفػػة(،)1
كتحققتالباحثةمفثباتاالستبانةمفخبلؿالتالي :


 .0الثبات بطريقة ألفا  -كركنباخ :Cronbach's Alpha Coefficient
تقػػكـىػػذهالطريقػػةعمػػىأسػػاساحتسػػابمعػػامبلتألفػػاكركنبػػاخلكػػلمجػػاؿمػػفمجػػاالت
الدرجػػةالكميػػة،كالتعػػرؼعمػػىمعػػدالتالثبػػات،كقػػدتػػـحسػػابمعامػػلألفػػاكركنبػػاخ
االسػػتبانةك 

لقيػػاسثبػػاتكػػلمجػػاؿمػػفمجػػاالتالمقيػػاسعمػػىحػػدة،باإلضػػافةإلػػىحسػػابثبػػاتالمقيػػاس
ككػػل،حيػػثبمػػغمعػػدؿالثبػػات()0.984كىػػكمعامػػلثبػاتعػ ٍ
ػاؿيشػػيرإلػػىصػػبلحيةالمقيػػاس،
ػاؿ،
كتتراكح قيمة معامل ألفػا بػيف(،)1-0ككممػا اقتربػت مػف الكاحػد دلػت عمػى كجػكد ثبػات Aع ِ

ككممػا اقتربػت مػف الصػفر دلػت عمػى عػدـكجػكد ثبػات ،كيبػيف الجػدكؿ رقػـ()9.22معػامبلت
الثبات لمجاالتمقياس الدراسة :


()1حسيف،دراساتفيمناىجالبحثاإلعبلمي:بحكثاإلعبلـ (ص .)314
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جدكؿ ( :)1.22معامالت الثبات لمجالت المقياس
عدد الفقرات

قيمة معامل ألفا كرونباخ

الصدق الذاتي *

المجـــــــــــــــــــــــال
النتماء

7

0.919

0.959

الحتراـ كتقدير الذات

6

0.900

0.948

المكانة الجتماعية

6

0.932

0.966

المحكر األكؿ :العكامل الذاتية ككل

19

0.942

0.971

طبيعة العمل

8

0.927

0.963

األمف كالستقرار الكظيفي

8

0.897

0.947

فرص الترقي

6

0.902

0.950

بيئة كظركؼ العمل

7

0.862

0.928

السياسة اإلعالمية

6

0.873

0.935

فرص التدريب

7

0.955

0.977

التقدير في العمل (التحفيز)

7

0.928

0.963

المحكر الثاني :العكامل التنظيمية

49

0.957

0.978

العالقة مع الرؤساء

6

0.953

0.976

العالقة مع الزمالء

7

0.933

0.966

13

0.934

0.967

الراتب

8

0.928

0.963

الحكافز المادية

6

0.900

0.949

المحكر الرابع :العكامل القتصادية

14

0.946

0.972

95

0.976

0.988

18

0.968

0.984

الضغكط المينية

10

0.944

0.972

الضغكط اإلدارية

8

0.946

0.973

المحكر الثاني :الضغكط الخارجية:

8

0.928

0.963

المحكر الثالث :الضغكط الشخصية كالعائمية:

6

0.970

0.985

المحكر الرابع :الضغكط المجتمعية

9

0.951

0.975

محكر الضغكط التي تتعرض ليا الصحفيات ككل

40

0.983

0.991

جميع المجالت مع ا

135

0.984

0.992

المحػػػػكر الثالػػػػث :العكامػػػػل الخاصػػػػة بالعالقػػػػة مػػػػع

جماعات العمل ككل

محػػكر العكامػػل المػػؤثرة عمػػى الرضػػا الػػكظيفي لػػدى
الصحفيات ككل
المحػػكر األكؿ  :الضػػغكط الداخميػػة (تمثػػل الضػػغكط

المينية كاإلدارية)

*الصدؽ الذاتي = الجذر التربيعي المكجب لمعامل ألفا كركنباخ.
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تشػير النتػائج المبينػة فػي الجػدكؿرقػـ( )9.22إلػى أف قيمػةمعامػلألفػاكركنبػاخمرتفعػة
لجمي ػ ػػعفقػػ ػراتاالس ػ ػػتبانة(،)0.984كك ػ ػػذلؾقيم ػ ػػةالص ػ ػػدؽمرتفع ػ ػػةلجمي ػ ػػعفق ػ ػراتاالس ػ ػػتبانة

(.)0.992كبالتالي يمكف القكؿ بأف المقاييس المستخدمة تتمتع بالثبات الداخمي .

الثاني عشر ػ مجتمع الدراسة كعينتيا:
 .1مجتمع الدراسة:
يتمثلمجتمعالدراسةفيجميعالصحفياتالفمسطينياتالعامبلتفيالمؤسساتاإلعبلمية

الحاصمة عمى تراخيص مف ك ازرة اإلعبلـ كقت إجراء الدراسة المسحية ،حيث قامت الباحثة
بعملحصرألعدادالصحفياتالمثبتات  ،ككذلؾالمكاتييممكفعقداً فيالمؤسساتاإلعبلمية
فيقطاعغزةكالضفةالغربيةالحاصمةعمىترخيص،حيثيشيرالجدكؿرقـ( )1.23إلى

أفعددالصحفياتفيالمؤسساتاإلعبلميةالمختمفةيبمغ()526صحفيةمكزعاتكالتالي:

( )194صحفية فمسطينية في قطاع غزة بنسبة ( )%36.9مف مجتمع الدراسة ،ك()332
صحفية فمسطينية في الضفة الغربية بنسبة ( )%63.1مف مجتمع الدراسة ،كالجدكؿ التالي

يكضحذلؾ( :)1
جدكؿ ( :)1.23إحصائية إجمالية تكضح عدد الصحفيات العامالت في المؤسسات اإلعالمية المرخصة
في الضفة الغربية كقطاع غزة

ـ

نكع المؤسسة اإلعالمية

عدد الصحفيات – غزة

عدد الصحفيات – الضفة

المجمكع

.1

الصحف كالمجالت الفمسطينية

47

12

59

.2

الككالت كالمكاقع اإللكتركنية

50

44

94

.3

المؤسسات اإلذاعية الفمسطينية

52

188

240

.4

محطات التمفزة كالفضائيات

45

88

133

194

332

526

المجمكع

 .2عينة الدراسة:
اعتمدتالدراسةعمىأسمكبالعينةالعشكائيةالطبقيةمفالصحفياتالفمسطينياتالعامبلت

في المؤسسات اإلعبلمية في قطاع غزة كالضفة الغربية ،كقد قامت الباحثة بتكزيع ()200
استبانة ،عاد منيا ( )140استبانة ،كبعد مراجعتيا تبيف كجكد ( )6استبانات غير صالحة،
( )1تـ جمع أعداد الصحفيات الكاردة في جدكؿ ( )1 .23مف خبلؿ التكاصل مف قبل الباحثة مع إدارات
المؤسساتاإلعبلميةالكاردة،كالمقاءاتبمسؤكليىذهالمؤسساتشيرنكفمبر2016ـ .
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ك()4غيرمكتممة ،كبيذا تككف العينةالنيائية()130صحفية،يمثمفحكالي()%24.7مف

مجتمع الدراسة ،كزعكا عمى الضفة الغربية ،كقطاع غزة ،فكاف نصيب الضفة الغربية ()82

استبانة بنسبة(،)%63.1كقطاعغزة ()48استبانة بنسبة(،)%36.9كقدتـاختيارالعينة
كفقاًلبلعتباراتالتالية :

 .1إمكانية الكصكؿ إلى العينة مف خبلؿ التكاصل مع إدارات المؤسسات التي تعمل بيا
الصحفياتعينةالدراسة.

 .2مراعاةتمثيلالمؤسساتاإلعبلميةالمختمفةفيعينةالدراسةقدراإلمكاف.
 .3مراعاةنسبةالصحفياتفيكلمؤسسةإعبلمية.

 .4الصحفياتعينةالدراسةىفممفيعممففعبلًفيمجاؿالصحافةفيمؤسساتإعبلمية
بفمسطيف ،كلدييف القدرة عمى إعطاء معمكمات كاممة كشاممة تفيد الدراسة كتحقق

أىدافيا.

السمات العامة لممبحكثات :
 .1تكزيع أفراد العينة حسب نكع المؤسسة اإلعالمية:
يكضحجدكؿ()1.24تكزيعأفرادعينةالدراسةحسبنكعالمؤسسةاإلعبلميةالتييعممف
بيا،كذلؾعمىالنحكالتالي :
جدكؿ ( :)1.24تكزيع أفراد العينة حسب نكع المؤسسة اإلعالمية
العدد

النسبة %

نكع المؤسسة اإلعالمية
إذاعة

38

29.2

ككالة إخبارية أك مكقع الكتركني

35

26.9

تمفزيكف

32

24.6

صحيفة

25

19.2

المجمػػػػػػػكع

041

%011

يتض ػػحم ػػفالج ػػدكؿرق ػػـ()1 .24أفالغالبي ػػةالعظم ػػىم ػػفمجتم ػػعالد ارس ػػةى ػػفم ػػف

الصحفياتالعامبلتفياإلذاعات،كىذامرتبطبالعددالكبيرلئلذاعاتالمرخصةضمفمجتمع

الدراسةبالنسبةلممؤسساتاإلعبلميةالمرخصةاألخرػكالككاالت،كالتمفزيكف،كالصحف .
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 .2تكزيع أفراد العينة حسب السف:
يكضحجدكؿ()1.52تكزيعأفرادعينةالدراسةحسبالسف،كذلؾعمىالنحكالتالي :
جدكؿ ( :)1.25تكزيع أفراد العينة حسب السف
السف

العدد

النسبة %

أقل مف  75سنة

29

22.3

مف  75إلى أقل مف  45سنة

85

65.4

مف  45سنة إلى أقل مف  35سنة

15

11.5

 35سنة فأكثر

1

.8

المجمػػػػػػػكع

041

%011

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )0 .75أف مف تتراكح أعمارىف مف  52إلى أقل مف  52سنة
يشكمفالشريحةاألكبرمفأفرادالعينة،أمامفتتراكحأعمارىف مف 52سنةفأكثر؛فقدشكمف
الشريحةاألقل،كيمكفربطذلؾبتزايدأعدادتكظيفالصحفياتفيالمؤسساتالصحفيةبعد

تخريجالدفعاتاألكلىمفأقساـالصحافةبالجامعاتالفمسطينية .
 .3تكزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي:
يكضحجدكؿ()1.26تكزيعأفرادعينةالدراسةحسبالمؤىلالعممي،كذلؾعمىالنحك

التالي :

جدكؿ ( :)1.26تكزيع أفراد العينة حسب المؤىل العممي
المؤىل العممي

العدد

النسبة %

دبمكـ متكسط

7

5.4

بكالكريكس

102

78.5

دراسات عميا

21

16.2

المجمػػػػػػػكع

041

%011

يتضحمفالجدكؿرقـ( )1 .26أفغالبيةأفرادالعينةىـمفحممةالبكالكريكس،كيمكف
ربطذلؾبأفالغالبيةالعظمىمفخريجاتاإلعبلـىفمفحممةالبكالكريكس،حيثأفغالبية

التخصصات المطركحة في الجامعات ىي تخصصات بكالكريكس ،باإلضافة إلى أف أغمب

خريجيالكمياتالمتكسطةيتجيكفلبرامجالتجسيرلمحصكؿعمىدرجةالبكالكريكس .
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 .4تكزيع أفراد العينة حسب سنكات الخدمة في الصحافة
يكضحجدكؿ()1.27تكزيعأفرادعينةالدراسةحسبسنكاتالخدمةفيالصحافة،كذلؾ

عمىالنحكالتالي :

جدكؿ ( :)1.27تكزيع أفراد العينة حسب سنكات الخدمة في الصحافة
سنكات الخدمة في الصحافة

العدد

النسبة %

مف سنة إلى أقل مف  5سنكات

49

37.7

مف  5سنكات إلى أقل مف  01سنكات

57

43.8

مف  01إلى أقل مف  05سنة

18

13.8

 05سنة فأكثر

6

4.6

المجمػػػػػػػكع

130

%100

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )1 .27أف مف فترة خدمتيف مف  5سنكات إلى أقل مف 10
سنكات يشكمف الشريحة األكبر مف أفراد العينة بنسبة ( ،)%43.8أما مف فترة خدمتيف في

مجاؿالصحافةمف 15سنةفأكثرقدشكمفالشريحةاألقل بنسبة(،)%4.6كيمكفربطذلؾ
بتزايدأعدادالخريجاتمفأقساـالصحافةفيالجامعاتالفمسطينية،كالتغير التدريجيلمنظرة

السمبيةالمجتمعيةلعملالمرأةفيمجاؿالصحافةخبلؿالعشرسنكاتالماضية .
 .5تكزيع أفراد العينة حسب الحالة الجتماعية:

يكضح جدكؿ ( )1 .28تكزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية ،كذلؾ عمى النحك
التالي :
جدكؿ ( :)1.28تكزيع أفراد العينة حسب الحالة الجتماعية
الحالة الجتماعية

العدد

النسبة %

آنسة

62

47.7

متزكجة

58

44.6

مطمقة

9

6.9

أرممة

1

.8

المجمػػػػػػػكع

130

%100

يتضحمفالجدكؿرقـ()1 .28أفاآلنساتىفاألعمىنسبةمفبيفالحاالتاالجتماعية
لمصحفيات بنسبة ( ،)47.7%يمييف الصحفيات المتزكجات بنسبة ( )%44.6ثـ المطمقة
فاألرممة.
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 .6تكزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل:
يكضحجدكؿ()1.29تكزيع أفرادالعينة حسبطبيعةالعمل،كذلؾعمىالنحكالتالي :
جدكؿ ( :)1.29تكزيع أفراد العينة حسب طبيعة العمل
طبيعة العمل

العدد

النسبة %

رئيس تحرير

5

3.8

مدير تحرير

4

3.1

مندكبة

5

3.8

محررة

27

20.8

مراسمة

37

28.5

سكرتارية تحرير

3

2.3

كاتبة

10

7.7

مذيعة
أخرى

39

30.0

-

-

المجمػػػػػػػكع

130

%100

يتضحمفالجدكؿرقـ( )1 .29أف غالبيةأفرادالعينةيعممفمذيعات،كيمكفربطذلؾ

بكثرة أعداد اإلذاعات المكجكدة في الضفة الغربية كقطاع غزة ،حيث إف النسبة األعمى
لمؤسساتاإلعبلـالمرخصة تتمثلفياإلذاعات،أماالنسبةاألقل فتمثمتفيالمكاتييعممف

كسكرتارية تحرير ،كىذا يدلل عمى انخفاض نسبة تكلي المرأة كتقمدىا مناصب عميا في

المؤسساتاإلعبلمية .

 .7تكزيع أفراد العينة حسب ممكية المؤسسة:
جدكؿ()1.30تكزيع أفرادالعينة حسبممكيةالمؤسسة،كذلؾعمىالنحكالتالي :
جدكؿ ( :)1.30تكزيع أفراد العينة حسب ممكية المؤسسة
ممكية المؤسسة

العدد

النسبة %

حككمية

30

23.1

خاصة

73

56.2

حزبية

27

20.8

المجمػػػػػػػكع

130

%100

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )1 .30أف الصحفيات العامبلت في المؤسسات اإلعبلمية

الخاصة ىف األعمى نسبة يمييف الصحفيات العامبلت في المؤسسات اإلعبلمية الحككمية ثـ

49

الحزبية،كىذايشيرإلىتنكعالمؤسساتاإلعبلميةالتييعممفبيا،رغـأفمعظميفيعممففي

مؤسساتخاصة .

الثالث عشر -األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تـتفريغ كتحميل االستبانةمف خبلؿ برنامج التحميل اإلحصائي (SPSS) Package for
،the Social Sciencesكتػـ اسػتخداـ االختبػارات اإلحصػائيةالمعمميػة ،كذلػؾ ألف مقيػاس

ليكرت ىك مقياس ترتيبي ،كقد تـ استخداـ األدكات اإلحصائيةالتالية :


إحصػاءاتكصػفيةمنيػا:النسػب المئكيػة ،كالتكػ اررات،كاالنح ارفػاتالمعياريػة ،كالمتكسػط

معرفػة تكػرار
ف النسػبي،حيػثيسػتخدـىػذا األمػر بشػكل أساسػي ألغػراض 
الحسػابي ،كالػكز 
فئات متغير ما،ممايفيد فيكصف متغيرات الدراسة.


اختبار ألفا كركنباخ)(Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة .



معامل ارتباط بيرسػكف)،(Pearson Correlation Coefficientلقيػاس درجػةاالرتبػاط،
كيسػتخدـ ىػذا االختبػار لد ارسػة العبلقػة بػيف متغيػريف،كقػدتػـاسػتخدامولحسػاباالتسػاؽ

الداخميكالصدؽالبنائيلبلستبانة.


اختبػار Tفػيحالػةعينػةكاحػدة()One Sample T Testلمعرفػةمػاإذاكػافمتكسػط

درجػػةاالسػػتجابةقػػدكصػػمتلدرجػػةالحيػػادكىػػي()3أـزادتأكقمػػتعػػفذلػػؾ،كلقػػدتػػـ
استخدامولمتأكدمفداللةالمتكسطلكلفقرةمففقراتاالستبانة.



اختبػارتحميػلالتبػايفاألحػادؼ()One Way Analysis of Variance -ANOVA
لمعرفػػةمػػاإذاكػػافىنػػاؾفركقػػاتذاتداللػػةإحصػػائيةبػػيفثػػبلثمجمكعػػاتأكأكثػػرمػػف

البياناتالترتيبية.

الرابع عشرػ المفاىيـ األساسية لمدراسة:
 .1الرضا الكظيفي :يقصدبوالتعبيرعفالسعادةالتيتتحققعفطريقالعملكبالتاليفيك
مفيكـيشيرإلىمجمكعةالمشاعرالكظيفيةالتييشعربياالفردنحكالعمل(.)1

تعريف إجرائي لمرضا الكظيفي :ىك الدرجة التي يحصل عمييا المستجيب عمى المقياس
المستخدـفيالدراسةالحالية،الذؼيحتكؼعمىالعكاملالمؤثرةعمىالرضاالكظيفيكالمتمثمة

()1أحمد:سكسف،أثرالتفاعلبيفأنماطالسمكؾالقيادؼكالمناخالتنظيميعمىالرضاالكظيفي(ص.)44
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في العكامل الذاتية ،كالتنظيمية ،كعكامل العبلقات اإلدارية ،كالعكامل االقتصادية بأبعادىا

المختمفة.

 .2الصحفيات الفمسطينيات :يقصد بيف الصحفيات المكاتي يعممف في مجاؿ الصحافة
كاإلعبلـ ،كيحصمف عمى أجر مف المؤسسات اإلعبلمية المختمفة في داخل النطاؽ
الجغرافيلمحافظاتالضفةالغربيةكقطاعغزةفيفمسطيف .

الخامس عشر -تقسيـ الدراسة:
تـ تقسيـ الدراسة إلى مقدمة كأربعة فصكؿ األكؿ كىك بعنكاف :اإلطار العاـ لمدراسة

كيحتكؼ عمى اإلجراءات المنيجية لمدراسة ،كتشمل :أىـ الدراسات السابقة ،كاالستدالؿ عمى

مشكمة الدراسة  كتحديدىا ،كأىميتيا ،كأىدافيا ،كتساؤالتيا ،كفركضيا ،كحدكدىا ،كالمتغيرات
كاجراءات الصدؽ كالثبات،
اإلحصائية ،كاإلطار النظرؼ ،كنكع الدراسة كمنيجيا كأداتيا ،
كمجتمعالدراسةكعينتيا،كاألساليباإلحصائيةالمستخدمة،كالمفاىيـاألساسيةلمدراسة .

كيتناكؿ الفصل الثاني :الرضا الكظيفي كالصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف ،كينقسـ إلى
مبحثيف:األكؿكيشتملعمىكاقعالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف،كالثانيبعنكاف:الرضا

الكظيفيكضغكطالعملالمؤثرةعمىالقائـباالتصاؿ .

أماالفصلالثالثفيكيستعرضنتائجالدراسةالميدانيةكفركضيا ،كينقسـإلىأربعة

مباحث ،األكؿ كىك بعنكاف :تأثير العكامل الذاتية كالتنظيمية عمى الرضا الكظيفي لدػ
الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف،كالثانيتأثيرالعكاملاالقتصاديةكالخاصةبالعبلقةمع

جماعاتالعملعمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف،كالثالثبعنكاف:
الضغكط كالمقترحات الخاصة بتحسيف الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات الفمسطينيات في

فمسطيف ،كالرابع اختبار فركض الدارسة ،في حيف تناكؿ الفصل الرابع مناقشة نتائج الدراسة

كفركضيا كالتكصيات  ،كتـ تقسيمو إلى ثبلثة مباحث ،األكؿ بعنكاف :مناقشة نتائج الدراسة

الميدانية،كالثانيمناقشةفركضالدراسة،كالثالثتكصياتالدراسة،ثـقائمةبالمراجعكمبلحق
الدراسة.
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 2الفصل الثاني
الرضا الكظيفي كالصحفيات الفمسطينيات
في فمسطيف

الفصل الثاني
الرضا الكظيفي كالصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف
يتناكؿ ىذا الفصل ،المبحث األكؿ كييدؼ إلى التعرؼ عمى كاقع الصحفيات
الفمسطينيات في فمسطيف ،إضافة إلى المعكقات التي تكاجييف ،أما المبحث الثاني فقد تـ

التطرؽ مف خبللو إلى العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي كطرؽ قياسو  ،كضغكط العمل
كمدػتأثيرىاعمىالصحفيفيالمؤسساتالصحفية ،كقدتـتقسيـىذاالفصلإلىمبحثيف

ىما :

المبحث األكؿ :كاقع الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف.
المبحث الثاني :الرضا الكظيفي كضغكط العمل المؤثرة عمى القائـ بالتصاؿ.
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المبحث األكؿ

كاقع الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف
يتناكؿ ىذا المبحث عرضاً لكاقع الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف مف خبلؿ

مطمبيف،بحيثتناكؿالمطمباألكؿالكاقعالصحفيلممرأةالفمسطينيةمفخبلؿتسميطالضكء
عمى خمس مراحل مرت بيا المرأة في الصحافة الفمسطينية ،فيما استعرض المطمب الثاني
المعكقاتالتيتكاجوالصحفياتالفمسطينيات .

المطمب األكؿ -الكاقع الصحفي لممػرأة الفمسطينيػة
كرس اإلعبلـ العربي كالفمسطيني صكرة نمطية مختزلة في أشكاؿ النضاؿ الكطني
كالعطاءاإلنسانيلممرأةالفمسطينية،كمعأنيامارستىذهاألدكاربكلبطكلةكشجاعة،إالأنو
ال ينبغي التكقفكالتركيزعمىنجاحياكمناضمةكفدائية فحسب ،بليجب أف يتعداىا ليرسـ

كيكتب عف رائدات نسكيات في كل المياديف كالمجاالت ،كعمى كجو الخصكص الصحفيات

الفمسطينيات،كذلؾعبرمراحلالنضاؿالفمسطينيالمتعاقبة( .)1

كرغػػـخػػكضالمػرأةالفمسػػطينيةدكرىػػاالنضػػاليالسياسػػيكاالجتمػػاعيجنبػاًإلػػىجنػػبمػػع

الرجل،إالأفالباحثفيمراجعالصحافةالعربيةكالصحافةالفمسطينيةيبلحعتأخربركزدكر

المػرأةالفمسػػطينيةفػيالمجػػاؿالصػحفي(،)2كيعػػكدذلػؾإلػػىبعػضالقيػػكداالجتماعيػةالتػػيكانػػت
تفرضياطبيعةالمرحمةالتيجعمتممارسةالمرأةالفمسطينيةلمعملالصحفيمحدكداً .
كتعدالمرأةالصحفيةأحػدأىػـالمكضػكعاتالمطركحػةفػياألجنػدةالبحثيػةعمػىالمسػتكػ

العػػالمي،خاصػػةفيمػػايتعمػػقبحجػػـالعمالػػةالصػػحفيةالنسػػائية،لػػذاظيػػرتالعديػػدمػػفالد ارسػػات
التيتدكرمكضكعاتياحكؿنسبةتكاجدالمرأةالصحفيةفيالعمػلالصػحفيبشػكلعػاـ،إالأف

اتجاىاًفيدراساتالمرأةالصحفيةبرزمنذنيايةالثمانينياتالييتـكثي اًربالتكاجػدالكمػيلممػرأة
اإلعبلمية،كيميلإلىاالىتماـبتحميلمعيشةىؤالءالصحفياتكأنماطحياتيفتحميبلًاجتماعياً

( ) 1زقكت ،العكامل المؤثرة عمى خطاب القائمات باالتصاؿ نحك قضايا الحريات العامة في الصحافة
الفمسطينية:دراسةتحميميةميدانية (ص .)73

()2البطراكؼ،كاقعالمرأةفيالعملالتمفزيكنيكاإلذاعيفيفمسطيف (ص .)151
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كثقافياً،بينمااالتجاهاآلخرتبنىفكرةأفزيادةتكاجدالصحفياتيؤدؼإلىتحسيفالصكرةالتي
تقدـعفالمرأةكتطرحمكضكعاتجديدة( .)1

كأدتالمرأةالفمسطينيةدكاًرىاماًفػيالصػحافةالفمسػطينية،منػذسػنكاتبعيػدةكصػكالًإلػى

تفرغعددمفالنساءالفمسطينياتلمعملالصحفيالميني ،فقدبدأىػذاالتػاريخفػيعػاـ9876ـ
بكتاباتألقبلـصػحفيةنسػائيةقميمػةكتػبففػيالصػحفكالمجػبلتالتػيانتشػرتخػبلؿالم ارحػل
التاريخيػػةالمختمفػػةلئلعػػبلـالفمسػػطيني،كقػػدانتشػػرتالصػػحفكالمجػػبلتالسياسػػية،كاألدبيػػة،
كاالقتصػػادية،كاالجتماعيػػة،كالفنيػػة،كتمػػؾالتػػيتيػػدؼإلػػىالتسػػمية ،كتميػػزتكػػلمرحمػػةبكجػػكد

عدد-كافكافقميبلً-مفأقبلـالصحفياتالمكاتيكتبففيىذهالصحفكالمجبلت(.)2

كيمكػػفالقػػكؿبػػأفعمػػلالم ػرأةالفمسػػطينيةفػػيالمجػػاؿالصػػحفينشػػأكتطػػكرعبػػرعػػدة

مراحلتاريخية،بدأتبصدكرالصػحفالعربيػةفػيالقػدسخػبلؿالعيػدالعثمػانيسػنة9876ـ،
كانتيػػتبإنشػػاءالسػػمطةالفمسػػطينيةبعػػدتكقيػػعاتفاقيػػةأكسػػمكعػػاـ9993ـ،كصػػدكرعػػددمػػف
الصحفكالمجبلتالفمسطينيةالسياسية،كاالقتصادية،كاالجتماعية،كالفنية،كفيمايمػيتكضػيح

لمكاقعالصحفيلممرأةالفمسطينيةخبلؿىذهالمراحل :

أكلا  -الكاقع الصحفي لممرأة الفمسطينية مف عاـ 1876ـ حتى عاـ 1948ـ:
تميزالعملالصحفيفيفمسػطيفبخصكصػيةفرضػتياالظػركؼالخاصػةالتػيمػربيػا

التاريخالنضاليالفمسطيني،فارتبطالعملالصػحفيفػيفمسػطيفارتباطػاًكثيقػاًبالعمػلالسياسػي

كالنضاليفيىذهالمرحمة،كتأثربالكاقعالسياسيالذؼعاشوالشعبالفمسطيني( .)3

ففػػيالعيػػدالعثمػػانيالتُكجػػدإالبعػػضالكتابػػاتالنسػػائيةفػػيالصػػحفكالمجػػبلتالتػػي

كانػػتتصػػدرفػػيفمسػػطيف،مثػػل:مجمػػة"األصػػمعي"التػػيكػػافصػػاحبياكمحررىػػا"حنػػاعبػػدهللا
العيسى"،التيصدرتأكؿسبتمبرعاـ9908ـفيمدينةالقدس،كشػاركتفييػابعػضاألقػبلـ

( ) 1شاىيف ،قضايا المرأة في الصحافة الفمسطينية :دراسة تحميمية مقارنة عمى عينة مف الصحف اليكمية
(ص .)107
()2البطراكؼ،كاقعالمرأةفيالعملالتمفزيكنيكاإلذاعيفيفمسطيف (ص .)151

()3مركزالمعمكماتالكطنيالفمسطيني،كاقعالمرأةفيالعملالتمفزيكنيكاإلذاعيفميفمسطيف(ص .)1
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النسػػائية(،)1مثػػل":منامػػةالصػػيداكؼ"التػػيمارسػػتالعمػػلالصػػحفيبتشػػجيعمػػفزكجيػػا"عػػادؿ
جبر"محررجريدة"الترقي"( .)2

كمفاألقبلـالتيكتبتفيىذهالمرحمة"سممىنصر"التينشرتمقاالًحكؿ"تعميـ
الفتيات"فيمجمة"النفائسالعصرية"عاـ9909ـ،كالصحفية"ركزحسكف"التيكتبتمقاالً

نشرت
في المجمة نفسيا عاـ 9990ـ حكؿ "المرأة اليندية" ،كفي الثبلثينات كاألربعينات ُ
عنبرة سبلـ الخالدؼ" ،ك"فدكػ
مقاالت لمجمكعة مف الصحفيات ،مثل" :قدسية خكرشيد" ،ك" 

طكقاف" ،ك"شيرة تكفيق المصرؼ" ،ك"نجكػ قعكار" ،ك"نمرة طنكس"( ،)3ك"مارؼ بكلس" ،كقد
كانت تقكـ بعض الصحفيات في ىذه المرحمة بالكتابة بأسماء مستعارة ،خكفاً مف التعرؼ

العملالصحفيفيتمؾالفترةلـيكف

عمييفمفقبلأسرىف،أكالمجتمعالمحيط،كذلؾألف
الًاجتماعياً،كيخرجعفنطاؽاألعماؿالتيكافالمجتمعيسمحلمنساءالقياـبيا ،مثل:
مقبك

التدريسكالتمريض،كنظ اًر ألفالعملالصحفييتطمبخركجالمرأةإلىمعترؾالحياةالتي
تؤدؼإلىاالختبلطبالرجلفيمجتمع غمبت عميو سمات المجتمع المحافع( ،)4حيث نجد

بلًكتبتتحتاسـمستعار"فتاةالساحل"( .)5
الصحفية"سميرةعزاـ"مث 

كفػػيأكائػػلالعش ػرينياتمػػفالقػػرفالماضػػيبػػرزتأسػػماءنخبػػةمػػفالكاتبػػاتالمثقفػػات
الم ػكاتيلمعػػتأسػػماؤىفلسػػنكاتط ػكاؿ،أمثػػاؿ"مػػارؼشػػحادة"التػػيدخمػػتعػػالـالصػػحافةبعػػد

قراءتيالمجمةالعركسالشييرة،كالتيكافصػاحبيا"مػارؼنجمػي"(،)6فقػدأخػذت"مػارؼشػحادة"
تنشػػرمقاالتيػػافػػيعػػدةصػػحفمنػػذعػػاـ9920ـ،كذلػػؾبتشػػجيعمػػفزكجيػػاالصػػحفي"بػػكلس

شػػحادة"صػػاحبجريػػدة"م ػرآةالشػػرؽ"التػػيصػػدرتفػػيالقػػدسالش ػريفعػػاـ1923ـ(،)7حيػػث
كانتتكتبفيصحيفةزكجياالمقاالتالمتعمقةبالقضايااالجتماعيةكقضاياالمرأة( .)8

()1سميماف،تاريخالصحافةالفمسطينية1867ػ( 1976ص .)95
()2مينا،أطرتقديـصكرةالمرأةفيالصحافةالفمسطينية (ص .)99
اإلشباعاتالمتحققة:دراسةمسحيةفي

()3عكض،استخداماتالمرأةالفمسطينيةلكسائلاإلعبلـالفمسطينيةك
قطاعغزة (ص .)150

()4أبكطعيمة،اإلعبلميةفيصناعةالقرار (ص .)3

()5شمعكف،الكاقعالمينيلئلعبلمياتالفمسطينياتفيقطاعغزة (ص .)27
()6سميماف،المرجعالسابق ،ص .98
()7الجكزؼ،تاريخاإلذاعةالفمسطينيةىناالقدس (ص .)42

)النجار،صحافةفمسطيفكالحركةالكطنيةفينصفقرف1900ـ–1948ـ(ص .)441

(8
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كماتعد"ساذجنصار"التيلمعاسميامنذعاـ9923ـ،كىػيزكجػةالصػحفي"نجيػب

نص ػػار"ص ػػاحبجري ػػدة"الكرم ػػل"الص ػػادرةف ػػيفمس ػػطيف،م ػػفأكث ػػرالص ػػحفياتش ػػيرةف ػػيى ػػذه
المرحم ػػة،حي ػػثأسس ػػتف ػػيجري ػػدة"الكرم ػػل"زاكي ػػة"الص ػػحيفةالنس ػػائية"عالج ػػتفيي ػػاالقض ػػايا
النسػػائيةاالجتماعيػػة (،)1كمػػاعممػػتفػػيمجمػػة"اليػػبلؿالمص ػرية"مػػفخػػبلؿمقاالتيػػاالتاريخيػػة
كاالجتماعيةكالنسائية(،)2بعدذلؾأصبحترئيستحريرمجمة"الكرمل"مابػيفعػاـ9949ـ-

9944ـ(،)3كتكل ػػتبع ػػدذل ػػؾمنص ػػبأم ػػيفس ػػراالتح ػػادالنس ػػائيبحيف ػػابع ػػدانتخابي ػػا،فكان ػػت
تخطبكتقكدالمظاىراتفيىذهالفترة ( .)4

كماشجعت "ساذجنصار" النساءلبلنخراطفيالعملالسياسيضدسياسةاالنتداب

البريطاني كالحركة الصييكنية؛ لذا تعرضت لبطش السمطات البريطانية معاقبة ليا عمى
مناىضتيا لبلحتبلؿ اإلسرائيميكاالنتدابالبريطاني ،كىي أكؿ مفنبيتالعربإلىخطر

االحتبلؿاإلسرائيمي( ،)5ككانت أكؿ امرأة في فمسطيف ،يطبقعمييا "قانكف الدفاع" ،سجنت
بمكجبو لمدة ثبلثة شيكر مددت لستة ،ككانت مف أبرز الصحفيات في تمؾ الفترة ،أثبتت
كجكدىافيالمؤتمراتالنسائيةالمحميةكاإلقميمية( .)6

كمفأكائلالنساء المكاتيعممففيالعملاإلعبلمي معبدايةظيكرالففاإلذاعي،

"فاطمةالبربرؼ" ،ك"ككثرالنشاشيبي" ،ك"زاىيةعنابي" فيإذاعة" ،ىنافمسطيف" التيأنشئت
عاـ9936ـ،ككافليادكرىاـفيدعـالثكرةعاـ9936ـ،كمانشأتفيأكائلاألربعينات

إذاعة"الشرؽ األردني" فيمدينةحيفا،ثـانتقمتإلىمدينةيافا،كسجمتفيىذهاإلذاعة
العديدمفالصحفيات،كماانتقمفبعدذلؾلمعملفيإذاعاتعربيةمثل"عائشةالتيجاني"،

ك"ككثرالنشاشيبي"،ك"زاىيةغياب"( .)7

()1النجار،صحافةفمسطيفكالحركةالكطنيةفينصفقرف1900ـ–1948ـ(ص .)445
( ) 2شاىيف ،قضايا المرأة في الصحافة الفمسطينية :دراسة تحميمية مقارنة عمى عينة مف الصحف اليكمية
(ص .)107

()3طكبى،عبيركمجد(ص .)171
()4عكض،استخداماتالمرأةالفمسطينيةلكسائلاإلعبلـالفمسطينيةكاإلشباعاتالمتحققة:دراسةمسحيةفي
قطاعغزة (ص .)150
()5النجار،دكرالمرأةالفمسطينيةفيالصحافةتحتاالنتدابالبريطاني (ص .)209
()6النجار،المرجعالسابق ،ص .445

()7شاىيف،المرجعالسابق،ص .108
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كمفرائدات النيضةالنسائيةفيفمسطيف"أسمى طكبى" مفخبلؿإسيامياالمبكر

فيالحركةاألدبيةالثقافيةفيفمسطيف،حيثكافعيدىافيالمجاؿاإلعبلميفيبدايتو،
إال أنو ظير جمياً في عيد االنتداب ،فعممت رئيسة لبلتحاد النسائي العربي في عكا،
كاضطرتلمنزكحمعأسرتيابعدالنكبةإلىلبناف،كىناؾنشطتفيالحركةالصحفية،ككاف

لياالعديدمفاألحاديثالصحفيةفيإذاعة"ىناالقدس" كمحطة"الشرؽاألدنى"،كماعممت
محررةلصفحةالمرأةفيصحيفةفمسطيفقبلعاـ9948ـ( .)1

كفينيايةاألربعينياتبرزتالكاتبة"سميرةأبكغزالة" التيكتبتفيجريدة"الدفاع"

الصادرة في القدس ،ككاف ليا زاكية خاصة بيا ،كالكاتبة الصحفية "سميرة عزاـ" ككانت
بداياتيا في عاـ 9943ـ ،حيث كتبت في صحيفة فمسطيف ،كمف المبلحع أف الكتابات
األكلىلممرأةالفمسطينيةكتاباتتمتزجفيياالكتابةالصحفيةكاألدبية( .)2

كلـتتطكرالصحافةالنسائيةفيفمسطيففيىذهالفترة،كلكفماتـبالفعلأثناءىذه
المرحمة،ىكاستخداـالنساءلمصحفالرئيسيةعمىنطاؽكاسع،لئلعرابعفانشغاليفعف

المشاركة بالحياة السياسية ،كما أصبح ىناؾ عدد مف النساء الفمسطينيات الصحفيات

ػ ،مفخبلؿالمشاركةبالكتابةفيصفحاتخاصةبالنساء
البارزاتشاركفبالصحفالكبر 
فيبعضاألكقاتبصفتيفمحرراتأعمدة ،كمنيف"مارؼشحادة" ،ك"ساذجنصار" ،ك"فايزة

عبدالمجيد" ،ك"أسمىطكبى"(،)3كقدكانتىناؾأقبلـنسائيةغاضبةضداالحتبلؿ،ككاف
لممرأةالصحفيةدكرعمىصفحاتالجرائدبعدكلمظاىرةأكاجتماع( .)4

ثاني ا -الكاقع الصحفي لممرأة الفمسطينية مف عاـ 1948ـ حتى عاـ 1967ـ:
تكقفت الصحافة في ىذه الفترة كىاجرت مع البلجئيف الفمسطينييف إلى الدكؿ العربية

المجاكرة ،نظ اًر لمظركؼ التي مرت بيا فمسطيف ،كصدرت العديد مف المجبلت كالصحف
الفمسطينية ،كالتي تعبر مف خبلؿ صفحاتيا عف الكاقع الفمسطيني ،ككاصمت النساء الكتابة

الكطنيةفيالصحافة ،ككافمف أبرز الصحفياتفي ىذهالفترة "فايزة عبد المجيد" ،ك"خيرية

قاسمية"،ك"سممىالجيكس"،ك"سميرةأبكغزالة"( .)5

()1أبكالسعيد،اإلعبلـالفمسطينينشأتوكمراحلتطكره( 2012-1876صص .)54،53
()2شمعكف،الكاقعالمينيلئلعبلمياتالفمسطينياتفيقطاعغزة (ص .)27
()3تاكركمريدذر،النساءكالنكعفيالشرؽاألكسط (ص .)180-148

()4النجار،دكرالمرأةالفمسطينيةفيالصحافةتحتاالنتدابالبريطاني (ص .)209
()5المرجعالسابق ،صص .211،210
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كالتشيرالدراساتالتاريخية -إالفيماندر -إلىمساىماتالصحفياتالفمسطينيات

ما بعد الثبلثينات كحتى منتصف الستينات ،حيث تشكل االتحاد العاـ لممرأة الفمسطينية عاـ

9965ـ،كالذؼتفرعتعنوعدةلجافمتخصصة ،منياالمجنةالثقافيةكاإلعبلـ،حيثصدر
عفىذهالمجنةعدةمجبلت،مثل:مجمة"الفمسطينية"كالتيساىمتفيفتحالمجاؿأماـأقبلـ

الصحفياتلمكتابةفييا( .)1

كماذكرناسابقاًتكلت"أسمىطكبى"-قبلعاـ9948ـ-تحريرالصفحةالنسائيةفي

"فمسطيف"،ككماحررتنفسالصفحةفيمجمةاألحدفيبيركت،كنشرتعدةمقاالت
جريدة 
ُ
في السياسة كاالجتماع كاألدب "لنجكػ قعكار" في العديد مف الصحف ،كشاركت مع زكجيا

بإصدارمجمةالرائدلسنة9957ـ،كنشرتفيياالعديدمفالمقاالتعاـ9965ـ( .)2

لـ يكف دكر المرأة كدكر الرجل في ىذه المرحمة ،فقد كاف دكر المرأة في المجاؿ

الصحفي في ىذه الفترة مقتص اًر عمى عدد محدكد مف النساء الفمسطينيات ،كقد كاف السبب

الرئيسيلذلؾالعاداتكالتقاليدالتيكانتالتسمحلممرأةالفمسطينيةبممارسةالعملالصحفي،

فأغمبالصحفياتالمكاتيمارسفالعملالصحفيفيىذهالمرحمةمارسنوبتشجيعمفأزكاجيف

الذيف عممكافي الحقلاإلعبلمي،مثل" :منامة الصيداكؼ" ،ك"سائدة نصار" ،ك"مارؼ بكلس"،

ك"أسمىطكبى"،ك"نجكػقعكار"،ك"سميرةعزاـ"( .)3

ثالثا-الكاقع الصحفي لممرأة الفمسطينية مف بداية الحتالؿ عاـ 1967ـ حتى
النتفاضة األكلى عاـ 1987ـ:

الً النتشار إبداعات كأقبلـ المرأة الفمسطينية في ىذه المرحمة،
أطمقت الصحافة مجا 

كخاصةفيمجاؿالكتابةعبرالصحفكالمجبلت،ككانتالكتابةعندالمرأةالفمسطينيةتمثل

إحدػ كسائل التعبير عف قضيتيا كآماليا القكمية ،ككسيمة تقدـ مف خبلليا نضاؿ شعبيا
كصمكدهضداالحتبلؿاإلسرائيميالغاشـ .
كبمغتنسبةالصحفياتالفمسطينياتالمنتسباتلرابطةالصحفييف( )%6عاـ9985ـ

مفمجمكعالمنتسبيفإلىىذهالرابطةرغـقمةىذهالنسبة،لدرجةأنياتقتربإلىالندرة،إالأف

()1إبراىيـ،الصحافةالنسائيةفيالكطفالعربي (ص .)102–97
()2ذاكرةالمستقبل،مكسكعةالمرأةالعربية (ص .)540–512
()3إسماعيل،المرأةفياإلعبلـ(ص .)32
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ذلؾيشيرإلىتقدـالمرأة فيالعملفيمجاؿالصحافةالتييتطمبحركةأكثرمفاألعماؿ

األخرػ( .)1

ككما ذكرنا أنو صدر عف المجنة الثقافية كاإلعبلـ عدة مجبلت ،مثل :مجمة
"الفمسطينية"كالتيساىمتفيفتحالمجاؿأماـأقبلـالصحفياتلمكتابةفييا ،كمجمة"صكت

المرأةالفمسطينية"،كىينشرةصدرالعدداألكؿمنيافي25أبريل 9967كلـينتظـصدكرىا،

كتبتكممةالعددفيياالصحفية"سميرةأبكغزالة"،كقدكانتعضكفياالتحادفيذلؾالكقت،
كمالـيتكقفالعملالصحفيلبلتحادالعامةلممرأةالفمسطينيةفصدرتمجمة"الفمسطينيةالثائرة"

التيصدرتفيشيرفبرايرعاـ9970ـفيعمافباألردف،كتندرجىذهالمجمةتحتإطار
الصحفكالنشراتالتيتصدرىااالتحاداتالشعبيةكالمينيةالفمسطينية،كىيشكلمفأشكاؿ

المقاكمة الفمسطينية ،كتغمب عمييا صفة عدـ االنتظاـ كاالستمرار ،تبعاً لمظركؼ التي يعيش

فيياالشعبالفمسطيني،ككانتمجمةتيتـبشئكفالمرأة( .)2

كفي عاـ 9974ـ ،ظير اسـ الكاتبة كالصحفية "ىندالكردؼ" ،مف خبلؿ كتابتيافي

مجمة"البراعـ"المخصصةلؤلطفاؿ،إالأفالمجمةكانتضمفعددمفالمجبلتالتيصدرت

لفتراتمتقطعة( .)3

كلـيسمحاالحتبلؿاإلسرائيميفيىذهالمرحمةبصدكرالصحفبحرية،كقمعتحرية

الرأؼ كالتعبير في األراضي الفمسطينية المحتمة ،كبالرغـ مف ذلؾ أخذت عدد مف األقبلـ
الصحفيةكالشخصياتالنسائيةعمىعاتقياتكعيةالمرأةالفمسطينيةإعبلمياً ،كسياسياً ،كثقافياً،
كمنيف":عصاـعبداليادؼ""،فدكػالمبدؼ""،فرياؿعبدالرحمف""،فتحيةالعساؿ""،فيحاءعبد

اليادؼ""،سياـأبكغزالة""،إلياـأبكغزالة""،عبيرشحادة""،حميمةجكىر""،سحرالكزني"،
"صبحيةعكض""،مياالكردؼ"،ك"ميسكف الكحيدؼ"،ك"نائمةصبرؼ"،ك"فاتنةالقباني"،ك"حياة

البط" ،ك"سيير شكيكة" ،ك"منتيى جرار" ،ك"يكالند البطارسة" ،ك"مادليف الياس" ،ك"كداد
البرغكثي"،ك"عطاؼعمياف"،كغيرىفمفالرائداتفيالكتابةالصحفية( .)4

()1عكض،استخداماتالمرأةالفمسطينيةلكسائلاإلعبلـالفمسطينيةكاإلشباعاتالمتحققة:دراسةمسحيةفي
قطاعغزة(ص .)192
()2إبراىيـ،الصحافةالنسائيةفيالكطفالعربي (ص .)102–97

()3شمعكف،الكاقعالمينيلئلعبلمياتالفمسطينياتفيقطاعغزة (ص .)28

()4البطراكؼ،كاقعالمرأةفيالعملالتمفزيكنيكاإلذاعيفيفمسطيف (ص .)151
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رابعا -الكاقع الصحفي لممرأة الفمسطينية مف بداية النتفاضة األكلى عاـ 1987ـ حتى
عاـ 1993ـ:

عانت الصحافة الفمسطينية خبلؿ سنكات االحتبلؿ اإلسرائيمي مف العراقيل كالمعيقات

التي كقفت أماميا ،كلـ يسمح بصدكر الصحف بحرية ،كقمعت حرية الرأؼ كالتعبير في

األراضي الفمسطينية المحتمة ،كمع ذلؾ برز عدد مف الصحفيات المكاتي برعف في ىذا

المجاؿ(،)1كقدصدرتفيىذهالمرحمةمجمة"الفمسطينية" ،التيصدرالعدداألكؿمنيافي
ينايرعاـ9988ـ،كقدلكحععندصدكرالعدداألكؿلمجمة"الفمسطينية"قمةعددالكاتباتأك

المحررات قياساً إلى عدد الكتاب ،فالتجربة كانت فيبدايتيابالنسبة ليف ،فكانتىناؾ كممة

العددالتيكتبتياعصاـعبداليادؼرئيسةاالتحادالعاـلممرأةالفمسطينية،كتحقيق"داخلبيت

الصمكد" الذؼ أعدتو "فرياؿ عبد الرحمف" ،كالحكار مع الكاتبة "فتحية العساؿ" الذؼ أجرتو

"ميسكف شعث" ،كتقرير كتبتو "عبمة الدجاني" ،كعرض كتاب أعدتو  الدكتكرة "فيحاء عبد

اليادؼ" ،كقد عممت "سميرة أبك غزالة" تكقف مجمة "الفمسطينية" بسبب الظركؼ كاإلمكانيات

المادية،كقمةالطاقاتالبشريةمفالصحفياتالمتخصصات ،كتشتتأسرةالتحرير بيفالعديد

مفاألقطار( .)2

كما كتبت مجمكعة مف الصحفيات الفمسطينيات في مجمة "المرأة" التي صدر العدد

األكؿمنيافيمارس9999ـ،حيثتكافرتلممجمةالككادرالبشريةالتيشكمتىيئةتحريرىا

كمعظميامفالنساء،مثل":فدكػالمبدؼ""،سياـأبكغزالة""،عبيرشحادة""،حميمةجكىر"،

"سمرالكزني""،سيىىندية""،صبيحةعكض""،مياالكردؼ"كغيرىفممفلـتردأسماؤىف( .)3

كخبلؿ االنتفاضة الفمسطينية األكلى"9987ـ 9993 -ـ" كصل عدد كبير مف

اإلعبلمييف األجانب إلى األراضي الفمسطينية المحتمة ،فبرزت الحاجة إلعبلمييف يقكمكف

بمساعدتيـ،مماأتاحالمجاؿ أماـالمرأةالفمسطينيةلممشاركةفيمساعدةاإلعبلمييفاألجانب
خاصة طالبات الجامعات المكاتي تحدثف لغات أجنبية ،كالمكاتي اتخذف العمل اإلعبلمي مينة

ليففيكقتالحق،كمابرزتفيتمؾالفترةصحفياتفمسطينياتعممففيككاالتاألنباء

كالتصكيرالصحفي،كفيمجاؿالمراسمةكالتصكيرالصحفي،مفىؤالءالصحفياتعمىسبيل
المثاؿ" :ركال أميف" التي بدأت عمميا كمصكرة تمفزيكنية لشبكة  CNNفي الضفة الغربية،
()1مركزالمعمكماتالكطنيالفمسطيني،كاقعالمرأةفيالعملالتمفزيكنيكاإلذاعيفيفمسطيف(ص .)1
()2إبراىيـ،الصحافةالنسائيةفيالكطفالعربي (ص .)102–97
()3المرجعالسابق ،ص .104

61

كالمصكرة الصحفية "ركال الحمكاني" التي تعمل في ككالة ركيتر ،كبرزت المصكرة كالمخرجة

"بثينةخكرؼ"كغيرىفالكثيرمفالصحفياتالفمسطينيات( .)1

كتزايدت أعداد الصحفيات بتزايد أعداد المؤسسات األكاديمية الفمسطينية التي تحكؼ
كخرجت
أقساماً خاصة بالصحافة ،التي انتشرت في محافظات الضفة الغربية كقطاع غزةّ ،
صحفياتكفاءاتعممففيكسائلاإلعبلـالمحمية،كالعربية،كالدكليةالعاممةفيفمسطيف .

كيعد قسـ الصحافة كاإلعبلـ في كمية اآلداب بالجامعة اإلسبلمية بغزة ،الذؼ تأسس

عاـ9992ـمفأقدـاألقساـالعمميةالمتخصصةفيمجاؿالصحافةفيفمسطيف،كقدأنشئ

استجاب ًة لحاجةالمجتمعالفمسطينيعامةكالصحافةالفمسطينيةخاصة؛ لمنيكضبياكتطكير

أدائيافيمكاجيةاالحتبلؿ،كفضحممارساتوالعدكانيةكالعنصريةلمرأؼالعاـ(،)2كماتأسست
دائرةاإلعبلـفيجامعةبيرزيتبمدينةراـهللاكأكؿمؤسسةأكاديميةإعبلميةبالضفةالغربية

عاـ 9996ـ ،ضمف دكائر كمية اآلداب؛ لتمنح شيادة البكالكريكس في الصحافة كتخصص

رئيسي(،)3كقدالقتىذه األقساـإقباالً متزايداً مفقبلالفتيات؛ بسببالرغبةالقكيةلدييفألف
يتطكرف عممياً فيمجاؿالصحافة،حيثساعدتأقساـالصحافةكاإلعبلـفيإعدادكثيرمف
الصحفياتالفمسطينيات،إضافةإلىتأىيلالكثيرمنيفمفخبلؿالعملفيالصحافة،كيقدر

مجمكع خريجي كميات كأقساـ اإلعبلـ في الجامعات الفمسطينية سنكياً بحكالي ( 300طالب
كطالبة))%50(،منيـمفاإلناث( .)4

خامس ا -الكاقع الصحفي لممرأة الفمسطينية في عيد السمطة الفمسطينية مف عاـ
1994ـ حتى عاـ 2016ـ

 .9الكاقع الصحفي لممرأة الفمسطينية مف عاـ 0993ـ حتى عاـ 7118ـ :
أسيـ إنشاء ك ازرةاإلعبلـالفمسطينيةمفقبل السمطةالكطنيةالفمسطينيةعاـ9993ـ

إيجابياً في تطكير الكضع الصحفي لمصحفيات في فمسطيف()5؛ فقد أصدرت ك ازرة اإلعبلـ
الفمسطينية العديد مف التراخيص لمصحف كصحيفة "فمسطيف" ،التي ترأس تحريرىا الدكتكر

()1البطراكؼ،كاقعالمرأةفيالعملالتمفزيكنيكاإلذاعيفيفمسطيف (ص .)152
( )2الجامعةاإلسبلمية،نبذةتعريفية(مكقعإلكتركني) .
()3جامعةبيرزيت،دائرةاإلعبلـ(مكقعإلكتركني).

()4مركزتطكيراإلعبلـ،تقييـتطكراإلعبلـفيفمسطيف(ص .)15

()5شمعكف،الكاقعالمينيلئلعبلمياتالفمسطينياتفيقطاعغزة (ص .)28

62

"جكاد الدلك" ،كصحيفة "الحياة الجديدة" ،كصحيفة "الكطف" ،كصحيفة "االستقبلؿ" ،كصحيفة
"الببلد" كصحيفة "األياـ" ،كصحيفة "الرسالة" ،كما صدرت عف أجيزة السمطة عدة صحف
كمجبلت ،منيا" :األقصى" ،ك"الساحل" ،ك"الزيتكنة" ،ك"الرأؼ" ،ك"الصباح" ،كغيرىا مف

منحت عدة تراخيص لصحف كمجبلت نسائية ،منيا" :صكت النساء" التي
الصحف( ،)1كما ُ

ترأس تحريرىا "لبنى األشقر" ،ك"مجمة ينابيع" ،األمر الذؼ ساىـ في ازدياد الفرص لؤلقبلـ
النسائيةالفمسطينيةفيالكتابة،ممافتحالمجاؿفيزيادةعددالصحفياتالمكاتيأسيمففي

تحريرالمجبلتكالصحف ،فبرز العديدمفالصحفيات المكاتي تميزف فيعمميف ،حيثلمع

اسـكلمف" :نفكزالبكرؼ" ،ك"سيادربايعة" ،ك"ليناالعبادلة" ،ك"أميةجحا"،كالمكاتيعممففي
صحيفة "الحياة الجديدة"( ،)2كما برز اسـ "رندة حماد" كمراسمة في صحيفة "القدس" ،ك"ىديل

عطاهللا"،عمىأفإتاحةىذهالفرصةلمصحفياتفيىذهالفترةلـتمكنيفمفالنجاحفيتقمد

بلً(،)3كماأفإلنشاءىيئةاإلذاعةكالتمفزيكفالفمسطينية،
مراكزقياديةمسؤكلةكرئاسةتحريرمث 
كانطبلقةكلمف"صكتفمسطيف""،كتمفزيكف
كبيرفيبركزعددمفالصحفيات
فمسطيف"دكر اً
اً

الفمسطينياتكمذيعات،كمراسبلت،كمصكرات( .)4

كبتخريج الدفعات األكلى مف أقساـ الصحافة بالجامعات الفمسطينية ،ظيرت عمى
الساحة مجمكعة مف الصحفيات المتميزات ،كالمكاتي عممف في المجاؿ الصحفي كلمعت
أسماؤىففيمابعد،مفخبلؿعمميففيعددمفالمجبلت،فنجدمجمة"الغيداء"كالتيصدر

العدداألكؿمنيافيآذار9997ـ،تكلترئاسةالتحريرفيو"عندليبعدكاف"،كتشكمتىيئة

التحرير مف مجمكعة مف الصحفيات خريجات قسـ الصحافة كاإلعبلـ بالجامعة اإلسبلمية،

كىف":ىدايةشمعكف""،ليمىالمدلل""،رحابحجازؼ""،سياـأبكسمرة""،رائدةمطر"(،)5حيث
لمصحفياتالفمسطينياتألخذفرصتيفكإلثباتجدارتيفاإلعبلمية .

محفز
منبر اً
شكمتالمجمة اً
ككما ساعدت الثكرة التكنكلكجية التي شيدتيا كتشيدىاكسائل اإلعبلـ الجماىيرؼفي
الكقتالراىف،عمىزيادةدخكؿالصحفياتالفمسطينياتلمجاؿالعملالصحفي،حيثحرصت
غالبيةالمؤسساتالصحفيةعمىإنشاءمكاقعإلكتركنيةلصحفياعمىالشبكة،كفيىذااإلطار

()1ترباف،الصحافةالفمسطينيةكتطكرىا (مدكنةشخصية) .
()2حسفدكحاف،قابمو:ساميةالعجكرؼ(10نكفمبر2016ـ) .

()3شمعكف،الكاقعالمينيلئلعبلمياتالفمسطينياتفيقطاعغزة (ص .)28

()4عكاد:صبلحالديف،قضاياالمرأةفيالصحافةالنسائيةاألىميةفيفمسطيف (ص .)45
()5ىدايةشمعكف،قابميا:ساميةالعجكرؼ(9نكفمبر2016ـ) .
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ظيرت الصحف اإللكتركنية التي تقكـ عمى تعدد الكسائط ،كالتي تتيح لمستخدمييا إمكانية

البحث داخميا ،كحفع كطباعة صفحاتيا( ،)1فبالرغـ مف اإلمكانيات المحدكدة لكسائل اإلعبلـ
الفمسطينية ،كنقص الخبرات في مجاؿ النشر اإللكتركني ،كالظركؼ السياسية ،كاالقتصادية،
كاالجتماعيةالتيمرتبيا،فإنيااستطاعتأفتجدليامكطفقدـعمىشبكةاإلنترنتفي

األراضيالفمسطينيةمنتصفالتسعيناتمفالقرفالماضي( .)2

كقد كاف مف أكائل المؤسسات الصحفية الفمسطينية التي دشنت ليا مكقعاً الكتركنياً

لنسختياالمطبكعة ،صحيفة"القدس" فيحزيراف(يكنيك)9996ـ،ك"األياـ" فيتمكز(يكليك)،

ك"الحياةالجديدة"فيعاـ9997ـ(،)3لكفالقفزةالنكعيةفيعددالمكاقعاإلعبلميةالفمسطينية
عمى شبكة اإلنترنت جاءت مع بداية االنتفاضة الثانية "انتفاضة األقصى" عاـ 2000ـ كما

صاحبيامفمعارؾصحفيةبيفكجيةالنظرالفمسطينيةككجيةالنظرالصييكنية(،)4فظيرت
العديدمفالمكاقعاإللكتركنيةسكاءمكاقعإلكتركنيةإخباريةعامة،أكمكاقعإلكتركنيةلصحف
مطبكعة،تتفاكتفيقدرتياكحجمياعمىالساحةاإلعبلميةالفمسطينية،مثل :صحيفة"الحياة

الجديدةاليكمية"،كمكاقعلصحفحزبية ،مثل:مكقعصحيفة"المسار" التابعةلمجبيةالشعبية،
كصحيفة "الكرامة" التابعة لحركة فتح ،ك"الرسالة" التابعة لحركة حماس ،ك"االستقبلؿ" التابعة
لحركة الجياد اإلسبلمي ،إضافة إلى العديد مف المجبلت المطبكعة ،مثل :مجمة "الكرمل"،

ك"الرافد" ،ك"البيادر السياسي" ،كمجمة "فتح المركزية" ،ك"بيت المقدس"( ،)5فيذه المكاقع
االلكتركنية فتحت آفاؽ كمساحات جديدة أماـ عدد كبير مف الصحفيات لبللتحاؽ بالعمل
الصحفي،ككافلياالدكراألبرزفيتغطيةاألحداثكالفعالياتفياألراضيالفمسطينية .
كمعانتشارالفضائياتالعربية،كاىتماميا بالشأفالفمسطيني ،أتيحتالفرصةلعددمف

الصحفياتالفمسطينياتالعملمعىذهالفضائياتكمذيعات ،كمراسبلت،كمصكراتصحفيات،

كقدتميزف فيىذاالمجاؿ،فقدحصلعددمنيفعمىجكائزالصحافةالعربية2009ـ ،مف

()1نصر،االنترنتكاإلعبلـالصحافةاإللكتركنية (ص .)13
()2ترباف،الصحافةاإللكتركنيةالفمسطينية:دراسةمسحية (ص .)168
()3الدلك،الصحافةاإللكتركنيةكاحتماالتتأثيرىاعمىالصحفالمطبكعة (ص .)1275
()4معالي،أثرالصحافةاإللكتركنيةعمىالتنميةالسياسيةالفمسطينيةفيفمسطيف( ...ص،66ص .)67
()5ترباف،المرجعالسابق ،ص .168
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أصل ( )22شخصية أك مؤسسة صحفية منحت جكائز لعشر نساء ،خمس منيف لصحفيات
فمسطينيات( .)1

كبصدكر مجمة "السعادة" كىي مجمة شيرية تصدر عف مؤسسة الثريا لبلتصاؿ

كاإلعبلـ،صدرعددىااألكؿفينكفمبر2003ـ،تيتـبالشئكف االجتماعيةكاألسرية،كتتبنى

فك اًرإسبلمياً،تكقفتأحياناًبسببظركؼالحصاركاإلغبلؽالمفركضعمىقطاعغزة،تحتكؼ

عمى العديد مف الزكايا االجتماعية كالثقافية التي تيـ األسرة كتساىـ في خدمة المجتمع(،)2
ابتداء مف"اعتداؿقنيطة"،ثـ"تغريدالداية"،تكلت
ترأستعدةصحفياترئاسةالتحريرفيياً  ،

بعدىا "فداء المدىكف" ،ثـ عادت "اعتداؿ قنيطة" لتككف رئيسة تحريرىا ،كتكلت الصحفية
"ماريياف أبك لبف" منصب سكرتير التحرير في المجمة ،لتصبح بعد ذلؾ مدير تحريرىا ،كقد

فتحتالمجمةاألبكابأماـأقبلـعددمف الصحفياتفيأعدادىااألكلىمثل":عبلعطاهللا"،

"صابريف الطرطكر"" ،ميادة مينا"" ،سميرة الحبليقة" ،كقد تزايد عدد الصحفيات الكاتبات في

المجمة ،فبرزت أسماء جديدة مثل" :ديانا المغربي"" ،أمل عيد"" ،آالء النمر"" ،أمينة زيارة"،
"إسراءأبكزايدة""،خمكدنصار""،كساـالغمباف""،ابتساـميدؼ""،ميادةحبكب"...إلخ( .)3

إال أف ىذه الزيادة في عدد الصحفيات لـ تخدميف كثي اًر كجزء ميـ مف المجمكع

الصحفي،فقدأشاراستطبلعلمرأؼأجرؼعاـ2006ـ ،أفنسبةالنساءالعامبلتفيالمجاؿ
الصحفيبمغت()%20مفمجمكعالصحفييفالعامميففيالمؤسساتكالمكاتبالصحفيةفي
فمسطيف،كماأظيرتأفغالبيةالمياـكالمكاقعالمسندةإلييففيمؤسساتيفالصحفيةبعيدة

عفمراكزاتخاذالقرارأكالتأثيرفيو،فيمالـتتجاكزنسبةتفضيلالمجتمعالفمسطينيلعمل

المرأةكصحفية( .)4()%4.8

كترػالباحثةأنورغـالزيادةالممحكظةلعددالصحفياتفيىذهالحقبةالتاريخية،كقياـ
الصحفياتبمياـعديدةفيمكاجيةاالحتبلؿ،ككشفممارساتوالتعسفيةبحقالبشركاألرض

كالشجر،إالأفدكرىفظلدكفالمستكػالمطمكب .


()1شمعكف،الكاقعالمينيلئلعبلمياتالفمسطينياتفيقطاعغزة (ص .)28
((2الثريا،مجمةالسعادة(مكقعالثريااإللكتركني).
()3مارييافأبكلبف،قابميا:ساميةالعجكرؼ(9نكفمبر2016ـ) .
()4المجمكعةالفمسطينيةلئلعبلـ،المرأةفياإلعبلـكنظرةالمجتمعنحكىا(استطبلعرأؼ) .
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 .7الكاقع الصحفي لممرأة الفمسطينية منذ النقساـ 7118ـ حتى 7108ـ:
مع التطكر التكنكلكجي في شتى مناحي الحياة ،كاتساع ىامش حرية التعبير في

فمسطيف خبلؿ السنكات األخيرة ،أصبح لممرأة حضكرىا الممحكظ بالحقل الصحفي رغـ
العادات كالتقاليد المتقيدة بنظرة المجتمع ،إذ تخطت الصحفيات مطبات صعبة كاجيتيا

باحترافية،فبلشؾأفالمتابعلممشيداإلعبلميالفمسطيني،يجدفيومساحةكاسعةلمشاركة

المرأةالصحفية،غيرأنيا تقكـبكافةالمياـ،فنجدىارئيس تحرير،كمديرتحرير،كسكرتير
تحرير،كمراسمة،كمصكرة،كمحررة،كىذايؤكدعمىتطكرمشاركتيااإلعبلميةبشكلالفت .

كقد ظيرت في ىذه المرحمة بعض المؤسسات الصحفية ،مثل :صحيفة "فمسطيف"
اليكمية السياسية الشاممة في مدينة غزة ،كالتي تصدر عف شركة الكسط لئلعبلـ كالنشر

المساىمةالمحدكدةالربحية،حيثحصمتالصحيفةعمىترخيصمفك ازرة اإلعبلـبتاريخ
 96أيمكؿ/سبتمبر،2006كقدصدرالعدداألكؿمنيابتاريخ 3أيار/مايك2007ـ،كمنذ
أف بدأت الصحيفة العمل ،استقطبت عدداً محدكداً مف الصحفيات الفمسطينيات خريجات
أقساـالصحافة،حيثتعمل()99صحفيةفيالصحيفة ،كىف":سمرشاىيف" كالتيتعمل

مدير تحرير الصحيفة ،ك"حناف مطير" التي تكلت منصب مدير مركز فمسطيف لمتدريب
كالتطكيربالصحيفة،ك"ىديلعطاهللا" كتعملرئيسقسـالمنكعاتفيمايعملعددآخرمف

الصحفيات في أقساـ الصحيفة ،كىف" :ىدػ الدلك"" ،آالء أبك عيشة"" ،أسماء صرصكر"،

"فاطمةالعكيني""،مريـالشكبكي""،فاطمةأبكحية""،رناالشرافي"( .)1

كنتيجةالمستجداتالمتبلحقةعمىالساحةالفمسطينية،كالحصاراإلسرائيميعمىقطاع
غزة ،كفقداف بعض المؤسسات الصحفية لمصادر تمكيميا ،كاالنقساـ الفمسطيني ،كغيرىا مف

األكضاع،باتىناؾالكثيرمفالصعكباتأماـالصحفياتالفمسطينيات،فنجدأفالصحافة
الفمسطينية انحدرت خبلؿ فترة االنقساـ إلى ىكة سحيقة ،حيث مس االنقساـ بالثكابت

الفمسطينية،كانشغلعفاالحتبلؿكجرائمو البشعة،كىمكـالمكاطف،كمشاكمو ،كزادمفتشرذـ

المجتمع  ،كأذكىالتعصبالحزبي،كشجععمىرفضاآلخر،كفقددكرهفيالمجتمعكأداةبناء
تسيـ فيترقية المجتمعكنمكه كازدىاره كاشاعةجك مف األلفةكالمكدة بيف أفراده ،كتسيـ في
عبلجمشاكموالداخميةكالخارجية(،)2حيثيعيشالمجتمعالفمسطينيمنذعاـ2007ـفيحالة

()1آالءأبكعيشة،قابميا:ساميةالعجكرؼ(10نكفمبر2016ـ) .
()2الدلك،انتياكاتحريةالصحافةفيالسمطةالكطنيةالفمسطينية2010-2006ـ(ص .)682
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مف االنقساـ السياسي ،الذؼ تجسد بفعل فكز حركة حماس في االنتخابات التشريعية ،ثـ

سيطرتيابعدذلؾعمىقطاعغزةفي2007/6/95ـ،كترتبعمىذلؾانقطاعالتكاصلبيف
شطرؼ الكطف الفمسطيني (الضفة الغربية كقطاع غزة) ،كتشكيل حككمتيف ،كقيادتيف( ،)1تبعو
تراشقإعبلميكتحريضبيفالطرفيف،حيثأصبحتراـهللارأسحربةاإلعبلـضدمااتخذتو

حماس ،كغزة رأس حربة اإلعبلـ التابع لحركتيا ،في إعبلـ مضاد ،كتداكؿ كل مف الحزبيف
إمكاناتواإلعبلميةضداآلخر،كسادتالعديدمفالمصطمحاتفياإلعبلـالفمسطينيأبعدتو

عف الحيادية ،كالمكضكعية ،كالمصداقية ،مثل :المميشيا السكداء ،عصابات حماس ،المدعك

عباس،حككمةدايتكف،البلشرعية...إلخ( .)2

كتعدىذهالمرحمةمفأصعبالمراحلالتيمرتعمىالصحفياتالفمسطينيات،كمف
أكبرالتحدياتالتيكاجيتيف،كماتمخضعنومفنتائجأعاقتالعملالصحفي،فقدأصبحت
الصحفجزءاً مفالمعترؾالسياسيكالحزبيالضيق،كماأقحمتبعضالصحفياتأنفسيف
في الصراع ،كذلؾ بتقديـ الكالء السياسي كاالنتماء التنظيمي عمى متطمبات المينة( ،)3كنتيجة
الكضع الداخمي الفمسطيني المتأزـ كما يرافقو مف عدـ استقرار سياسي ،بل يعد بيئة خصبة

ألجكاءالعنف،كمايترتبعميومفىضـالحرياتالصحفية،كحريةالتحرؾفيالميداف،كفي

ظلحالةالفمتافاألمني ،كالحصارالمفركضعمىقطاعغزة ،تعرضتالصحفياتلمعديدمف
التيديداتكممارسةالتخكيفمفاألطراؼالمتكاجدةعمىالساحةالفمسطينية،كمافقدتالعديد

منيف أماكف عمميف ،أك األماكف التي يتدربف فييا لصقل مياراتيف كتطكير خبراتيف ،كىذا
األمريعدانتكاسةخطيرةغيرمسبكقةلمصحفياتكالعملالصحفي،البلكحملاالنقساـبيف

أنيابومعكقاتجمةدفعتبعضالصحفياتإلىاالعتكاؼداخلمنازليف،فيماأبتأخريات

أف يقفف مكقف المتفرج ،فانغمسف في العمل الصحفي عمى أمل تعديل البكصمة التي حرؼ

إبرتيااالنقساـ( .)4

ف فيعمميفبالصحافةالمكتكبة ،أكالمسمكعة ،أكمكاقع
اتياستمرَ
ْ
أماالصحفياتالمك

االنترنت ،فقد تقمص ىامش الحريات الصحفية كثي اًر بالنسبة ليف ،كبات ىناؾ الكثير مف
()1أبراش،جذكراالنقساـكمخاطرهعمىالمشركعالكطني( .)65
()2أبكالسعيد،اإلعبلـالفمسطينينشأتوكمراحلتطكره2012-1876ـ (ص .)301
( ) 3أبك ماضي ،العكامل المؤثرة عمى األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ في تغطية قضية االنقساـ الفمسطيني
(ص .)101
()4شاىيف،بصمةإعبلميةنسكيةتتحدػالسياسةكالمجتمع(ص .)4
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المحاذير التي فرضت عمى الصحفيات ،كذلؾ بالرقابة عمى ما يتـ تناكلو ،كالمصطمحات

المستخدمة لئلشارة لمكاقع الداخمي الراىف ،األمر الذؼ جعل الصحفيات منقسمات بحسب
انتماءاتيفالحزبية،كالذؼانعكسبدكرهعمىالصحفياتكمينيةالعملالصحفي( .)1

كقد جاءت مجمة "إنساف" الصادرة عف ممتقى إعبلميات الجنكب ،كالذؼ صدر العدد

األكؿ منيا عاـ 2007ـ ،كىي مجمة متخصصة غير دكرية صادرة عف ممتقى إعبلميات

الجنكب ،لتفتحالبابألسماءصحفياتلمعتفيمابعد،حيثتكلترئاسةالتحريرلمعدداألكؿ

فيياكلمف"ىدايةشمعكف"،ك"ليمىالمدلل"،كسكرتيرالتحرير"منىخضر"،كمساعدةالتحرير
ٌ
"نجكػشمعكف"( .)2

كجاءاإلعبلـالرقميالبديل،مثلالمدكناتفيىذاالكقت؛ليخدـالصحفياتبشكلأك
بآخر،حيثأصبحتالمدكناتتشكلمتنفساً تعبرفيوالمرأةعفرأييا ،كأدائيا ،كتطكرىافي
المجتمع،خاصةفيظلالعاداتكالتقاليدالتيتقيدالمرأةالفمسطينية ،كثقافةالممنكع،كالحجر

عمىإمكاناتياكابداعاتيا،ففيالمدكناتغالباً ماتداركتحرر مفشخصكاحدأكمجمكعة،

كيمك فاإلفصاحعفمعمكماتياكاسمياأكتجاىلاألمر،كاالكتفاءبالرمزأكبأسماءمستعارة،

فكماكانتبعضالكاتباتاألكائليكتبفبأسماءمستعارةخكفاً مفتقاليدمجتمعاتيفأكخكفاً
مفمعرفتيف،فإفالمدكنةتتيحالكتابةبدكفاسـ،أكتحتأسماءرمزيةأكمستعارة،فالمدكنات

اتاحتمتسعاً أكبرمفالحرية؛ لمتعبيرعفالرأؼمفقبلالصحفيات،فسيكلةالكتابةكالنشر
متاحة ،حيث كجدت المرأة مساحة متسعة فاتجو بعضيف إلنشاء صفحات خاصة ،كمدكنات
منعف مف قبل كسائل اإلعبلـ مف
لنشر كتاباتيف كاسماع صكتيف لمعالـ ،في الكقت الذؼ ُ

التحدثكمايردف(،)3ففيقطاعغزةظيرتبداياتخجكلةلمتدكيففيالعاـ2007ـ،كازدادت
أىمية التدكيف معزيادة التضييق عمىالحريات،فقد أتاحت الشبكة العنكبكتيةمساحات كبيرة
لمنساءلمتعبيرعفآرائيفكمعاناتيفكأفكارىفكعفتكجياتيفأيضاً،كمعظيكرمؤسساتتيتـ
بالمدكنيفكالمدكنات،مثل::شبكةأميفاإلعبلمية"كمؤسسة"فمسطينيات"مازاؿالكجكدالنسكؼ

محدكداً في عالـ التدكيف (مف ناحيةعدديةكمف ناحية التأثير) ،لكنو فيتزايد مستمر ،كفي
خركج تدريجي عف النمط السائد الذؼ يربط التدكيف النسكؼ مع األسماء المستعارة ،كمف

()1ىدايةشمعكف،قابميا:ساميةالعجكرؼ(9نكفمبر2016ـ) .
()2منىخضر،قابميا:ساميةالعجكرؼ(9نكفمبر2016ـ) .

()3شمعكفكعماد،صكرةالمرأةفيكسائلاإلعبلـ( ...ص .)48
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المدكنات النسائية التي برزت خبلؿ ىذه الفترة ،مدكنة الصحفية "أسماء الغكؿ" ،ك"ىداية

شمعكف"،كمدكنة"ساميةالزبيدؼ"،مدكنة"أمانيأبكجبللة"( .)1

كبصدكرصحيفة"الرأؼ"الحككميةالتيصدرالعدداألكؿمنيابتاريخ2009/4/26ـ،
إنشاؤىاخطكةإعبلميةكبيرة فيفتحاألبكابأماـ عددجديدمفالصحفيات،حيث
التيمثل 
تناكلتفيصفحاتياالتقاريرالصحفية ،إلىجانبالمقاالتكاألخباركاإلعبلنات الصادرةعف

الحككمة الفمسطينية ،تطكرت الصحيفة فيما بعد ،ككانت تصدر بشكل نصف أسبكعي يكمي
اإلثنيفكالخميس(،)2ثـتكقفتعفالصدكركرقياً،فيحيفاستمرإصدارىاإلكتركنياً،حيثتـ

إنشاءالمكقعاإللكتركنيلصحيفة"الرأؼ"،كأصبحتتصدربشكلنصفأسبكعييكمياإلثنيف

المكاتي برزت أقبلميف في ىذه الصحيفة" :نداء الدريممي" التي
كالخميس ،كمف الصحفيات 
عممتفيياكمديرلمتحرير،ك"بثينةشتيكؼ""،ىدػأبكقينص""،آالءالنمر""،أصاؿأبكطقية"،

"ابتساـميدؼ""،ميسرةشعباف""،فمسطيفعبدالكريـ""،سمرالعرعير""،دينافركانة"( .)3

كما جاء "نادؼ اإلعبلميات" الذؼ تأسس بالتعاكف مع مؤسسة "فمسطينيات" في عاـ
2090ـليعملعمى تطكيرالصحفياتكاإلعبلـ،حيث انضمت إلىىذاالنادؼفيمابعدعدد

()78صحفية،كالذؼساعدفيرفدالمجتمعبالعديدمفالطاقاتاإلبداعيةالصحفيةيعممففي
كافة المجاالت الصحفية ،كما ساىـ في تعزيز االىتماـ بالمدكنات النسكية المتخصصة ،مف

أكلكياتالممتقىتعزيزمكانةالصحفيةالفمسطينية(.)4

كما أف زيادة عدد العامبلت في الحقل الصحفي ،كتزايد إقباؿ الطالبات عمى أقساـ

الصحافةبالجامعاتالفمسطينية،دليل عمىتطكرمشاركةالمرأةالفمسطينيةفيصناعةالمشيد
اإلعبلميفيفمسطيف،حيثأشارت إحصائياتغيررسميةفيعاـ 2099ـكفقماجاءفي
مؤتمراإلعبلمياتالفمسطينياتاألكؿالذؼنظمتومؤسسة"فمسطينيات" إلىأف( )%55مف
طمبةكمياتالصحافةكاإلعبلـىفمفاإلناث،كىذايبشربارتفاعنسبةالمشاركةالتيتقدر

()1ىدايةشمعكف،قابميا:ساميةالعجكرؼ(9نكفمبر2016ـ) .
()2صحيفةالرأؼ،مفنحف(مكقعإلكتركني) .

( )3سبلمة معركؼ – مدير عاـ المكتب اإلعبلمي الحككمي ،سامية العجكرؼ (اتصاؿ شخصي 1 :مارس
2017ـ) .

()4منىخضر،قابميا:ساميةالعجكرؼ(9نكفمبر2016ـ) .
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بنسبة ( )%97في األعكاـالقادمة(،)1إالأفىذهالنسبةالمرتفعة ال تعكس الحاؿفي مجاؿ

العمل .

كيمكفالقكؿبأفاتساعالمشاركةالصحفيةلممرأةالفمسطينيةيعكدلعدةأسباب،تتمثل

في التغير التدريجي لمنظرة السمبية المجتمعية لعمل المرأة في مجاؿ الصحافة ،ككجكد
مؤسساتإعبلميةتتكفرفييابيئةمحافظةتضمفلممرأة العملفيأجكاءاجتماعيةكثقافية

مقبكلة ،كاثبات المرأة جدارتيا في خكض غمار العمل الصحفي ،كبالرغـ مف اتساع

بلًمنيفكصلإلىمراكزاتخاذقرارفيىذهالمؤسسات،كذلؾبما
مشاركتيا،إالأفعدداًقمي 
يتناسب مع حجـ مشاركتيا ،كبحسب بياف جياز اإلحصاء الفمسطيني بمناسبة يكـ المرأة

العالمي لعاـ 2092ـ ،ىناؾ( )%90مف رؤساء التحرير في إطار كسائل اإلعبلـ في

األراضيالفمسطينيةمفالنساء،مقابل()%90مفالرجاؿ(،)2كتبلحعالباحثةتزايداًفيعدد

النساءالصحفياتالمكاتييتقمدفمناصبقيادية،إذتحتلاليكـمجمكعةىامةمفالصحفيات
مناصبقياديةفيمؤسساتإعبلميةىامة،فنجد "سمرشاىيف" تتكلىمنصبمديرتحرير

فيصحيفةفمسطيف ،كتتكلى"اعتداؿقنيطة" منصبرئيستحريرمجمة"السعادة"،فيحيف

نجد "ماريياف أبك لبف" مدير تحرير مجمة "السعادة" ،ك"ركال سرحاف" رئيس تحرير صحيفة

"الحدث"،ك"أميمةأبكالخير"سكرتيرتحريرككالةأنباء"دنياالكطف"،ك"نداءالدريممي"مدير
تحريرصحيفة"الرأؼ"،لكفىذاالتطكرمحدكدكبنسبقميمةجداً .

كما أنو كبصدكر العدد األكؿ مف صحيفة "الحدث" بتاريخ 2093/90/29ـ ،كىي
صحيفةاقتصادية اجتماعيةثقافيةنصفشيرية ،تصدرعف شركة"الحدث" لمطباعةكاإلعبلـ
ٍ
جديدلمصحفياتلمعملكتقمدمناصبفييا،حيثتتكلى
فتحباب ٍ
كالنشرفيراـهللا،قدشكمت

"ركالسرحاف" منصب رئيستحريربيا،كعممتكلمف"آياتيغمكر" ك"فرحالمصرؼ" ضمف
الً لدكر كمادة النسخة الكرقة ،قامت الصحيفة بفتح نافذة يكمية عمى
ىيئة التحرير ،كاستكما 
مكقعيااإللكتركنيألىـاألحداثكالكقائعالسياسيةكاالقتصادية( .)3

كجاءت صحيفة "المجتمع" كىي الصحيفة الكرقية التي تصدر في قطاع غزة ،كالتي
صدر العدد األكؿ منيا في 2094/6/8ـ ،كتعد صحيفة فمسطينية يكمية متخصصة بتغطية
()1ثكابتة،التحدياتاالقتصاديةالتيتكاجوعملاإلعبلمية(ص .)25
( )2زقكت ،العكامل المؤثرة عمى خطاب القائمات باالتصاؿ نحك قضايا الحريات العامة في الصحافة
الفمسطينية:دراسةتحميميةميدانية (ص .)75

()3ركالسرحاف–رئيستحريرصحيفةالحدث،ساميةالعجكرؼ(اتصاؿشخصي2:مارس2017ـ) .
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قضايا كمشاكل المجتمع ،كتصدر أسبكعياً كل يكـ أحد بشكل مؤقت ،عمى أف تنطمق الحقاً
بشكليكمي،كمفأبرزالصحفياتالمكاتيكتبفكبرزتأقبلميفمفخبلؿصحيفةالمجتمع:

"إسراء الرممي" التي تكلت منصب مدير تحرير الصحيفة لمدة ثبلثة أشير ،ك"ركيدة عامر"،
"اسبلـمقداد""،نجكػأبكعكف""،أملعيد""،إسراءالبحيصي"...كغيرىف(.)1

كمع انطبلؽ اليبة الجماىيرية مف أجل القدس كاألقصى في أكتكبر 2095ـ ،لمعت
الكثير مف األسماء النسكية في حقل الصحافة ،حيث انضـ عدد كبير مف الصحفيات إلى
زميبلتيف الصحفيات لتغطية األحداث في الضفة الغربية كقطاع غزة ،سكاء في الميداف ،أك

عمىمكاقعالتكاصلاالجتماعي،كقدتعرضعددمفالمراسبلتالصحفياتلئلصابةالخطيرة
كاالستيداؼمفقبلقكاتاالحتبلؿكمكاطنيو،مثل:المراسمة"ىناءمحاميد"التيكثقتصكرىا

المراسمة"كريستيفريناكؼ"،كالمراسمة"نباؿفرسخ"،كالصحفية"مناؿدعنا"،ك"ساليالسكني"،

"فداءنصر""،أمكفالشيخ"(،)2حيثكانتالصحفياتكالمراسبلتفيالميدافيتقدمفالصفكؼ
رغـالخطرالذؼيحيطبيف .
كجاءتدراسة "إبراىيـزقكت2095ـ"حكؿالصحفياتالفمسطينياتالعامبلتفيأىـ

المؤسسات اإلعبلمية الفمسطينية ،لتثبت أف نسبة تكاجدىف بمغت ( )%23مف مجمكع
الصحفييفالعامميففيالمؤسساتالصحفيةاألىـفيقطاعغزةكالضفةالغربية(،)3لذانقكؿ

أفىناؾتحسناًطفيفاًطرأعمىدخكؿالصحفياتلمعملفيمجاؿالصحافة،كالسببفيذلؾ

أفالعملالصحفيمرىكفباألكضاعاالجتماعيةكالسياسيةالتيتحيطبالمجتمع .

كما كزاد صدكر العدد األكؿ مف صحيفة "البمد" اليكمية بتاريخ 2096/5/99ـ ،كىي

صحيفة تصدر عف شركة أثير لئلعبلـ  ،كتصدر حالياً بشكل استثنائي أياـ األحد كالثبلثاء

كالخميس،مففرصالصحفياتلمعملفيمجاؿالصحافة،حيثعممتفيالصحيفةكلمف:

"آالءالمقيد" كمحررةلصفحةاالقتصاد،ك"كالءالجعبرؼ" محررةلمصفحةالعربية،ك"حنيفأبك
ركبة"كمحررةلمصفحةالطبيةكالحكادثكغيرىفمفالصحفيات( .)4

()1مفيدأبكشمالة–رئيستحريرصحيفةالمجتمع،ساميةالعجكرؼ(اتصاؿشخصي1:مارس2017ـ) .
()2عكاد:ناريماف،الصحفياتالفمسطينياتفيدائرةاالستيداؼ(مكقعككالةفمسطيفلؤلنباء) .
( ) 3زقكت ،العكامل المؤثرة عمى خطاب القائمات باالتصاؿ نحك قضايا الحريات العامة في الصحافة
الفمسطينية:دراسةتحميميةميدانية (ص .)96

()4ساجيالشكاػعضكىيئةتحريرصحيفةالبمد،ساميةالعجكرؼ(اتصاؿشخصي1:مارس .)2017
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يمكفالقكؿبأفكضعالصحفياتفيفمسطيفسكاءالصحفياتالعامبلتفيالصحافة

المكتكبة،كككاالتاألنباء ،كالصحفااللكتركنية فيتزايدكلكفليسبشكلكبير ،فالصحفية
الفمسطينيةتمكنتفيالسنكاتالماضيةمفدخكؿمعترؾمينةالصحافةكتزايدتبقكةمعتزايد

عددالخريجات .

كإلظيارالكاقعالصحفيالحاليلمصحفياتالعامبلتفيالمؤسساتالصحفية كنسبة

تكاجدىففيالمؤسساتاإلعبلمية،قامتالباحثةبعملحصرلمصحفياتالعامبلتفيكافة

المؤسسات اإلعبلمية المرخصة في الضفة الغربية كقطاع غزة ،اإلذاعية منيا كالتمفزيكنية،
كالككاالت كالمكاقع اإللكت ركنية ،كالمجبلت كالصحف المطبكعة ،لمتعرؼ عمى نسبة

الصحفيات المكاتي يعممف في ىذه المؤسسات كيمتمكف عقكداً كظيفية ،حيث بمغ عدد
تـحصرىا ()932مؤسسةإعبلمية ،كىي كمايكضحيا الجدكؿ

المؤسساتالصحفية التي

التالي( :)1

جدكؿ ( :)2.1إحصائية تفصيمية تكضح أعداد الصحفيات العامالت في المؤسسات اإلعالمية المرخصة
في الضفة الغربية كقطاع غزة
ـ

المؤسسة اإلعالمية

أكلا :الصحف كالمجالت الفمسطينية:
  .1مجمةالسعادة 

عدد الصحفيات

عدد الصحفيات

 -غزة

–الضفة

مالحظات

 12

1



  .2صحيفةالرسالة 

6

1



  .3صحيفةفمسطيف 

 12



  .4صحيفةاالستقبلؿ 

3



  .5صحيفةالرأؼالحككمية 

4



  .6صحيفةالشباب 

-

اليكجدبياصحفيات 

  .7مجمةيزف 

-

متكقفةعفالعمل 

  .8صحيفةاالقتصادية 

4



  .9صحيفةالبمد 

5



  .10صحيفةالرياضية 

-

اليكجدبياصحفيات 

  .11صحيفةنساءمفأجلفمسطيف 

-

متكقفةعفالعملحالياً 

( )1تـ جمع أعداد الصحفيات الكاردة في جدكؿ ( )2 .1مف خبلؿ التكاصل مف قبل الباحثة مع إدارات
المؤسساتالصحفيةكاإلعبلميةالكاردة،كالمقاءاتبمسؤكليىذهالمؤسسات(نكفمبر2016ـ) .

72

ـ

المؤسسة اإلعالمية

عدد الصحفيات
 -غزة

  .12مجمةعكاظ 

-

  .13صحيفةالمجتمع 

-

  .14مجمةبرـ 

-

  .15صحيفةنبضالجريح 

-

عدد الصحفيات
–الضفة

مالحظات
اليكجدبياصحفيات
مثبتات 
اليكجدبياصحفيات
مثبتات 
متكقفةعفالعملحالياً 
متكقفةعفالعملحالياً 

  .16صحيفةالقدس 

-

4



  .17صحيفةاألياـ 

-

1



  .18صحيفةالحياةالجديدة 

1

5



 47

12
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المجمكع
ثانيا :الككالت كالمكاقع اللكتركنية

  .19ككالةفمسطيفاليكـاإلخبارية 

4

1

  .20ككالةمعاً 

-

-

  .21ككالةصفالؤلنباء 

2





  .22ككالةالرأؼالفمسطينية 

8





  .23ككالةقدسنت 

-





  .24ككالةسكا 

2





  .25ككالةسمااإلخبارية 

3





  .26ككالةشياب 

-





  .27ككالةخبرالفمسطينيةلمصحافة 

2





  .28ككالةشمس 

4





  .29ككالةفمسطيفاآلف 

2





  .30ككالةدنياالكطف 

5





  .31ككالةالحقيقةلؤلنباء 

-



متكقفةعفالعمل 

  .32شبكةقدساإلخبارية 

3





  .33ككالةالحياةبرس 

3





  .34مكقعكابيتانكالرياضي 

-



متكقفةبشكلمؤقت 

  .35مكقععالـنيكزاالخبارؼ 

-
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تـذكرالعددمع
الفضائية 

اليكجدلدييـصحفيات
مثبتات 

ـ

المؤسسة اإلعالمية

عدد الصحفيات
 -غزة

عدد الصحفيات
–الضفة

مالحظات

  .36مكقعG-News

9





  .37ككالةكفالؤلنباء 

-

 17



  .38الككالةالكطنيةلئلعبلـ 

2

3





-

اليكجدبياصحفيات 

1

1



  .41ككالةالقدساآلفاإلخبارية 



-

اليكجدبياصحفيات 

  .42ككالةفمسطيفلئلعبلـبيتلحـ 



-

متكقفةعفالعمل 

  .43ككالةالسبلـاإلخبارية 



3



  .44ككالةشاشةنيكزراـهللا 



6



  .45ككالةكطفلؤلنباءراـهللا 



7



  .46ككالةرايةلؤلنباءراـهللا 



3



  .47ككالةفمسطيف 24اإلخبارية 



3



  .48ككالةحياداإلخبارية 



-

اليكجدبياصحفيات 

  .49ككالةبيتالمقدسلؤلنباءالراـ 



-

  .50ككالةزادنيكزاإلخباريةراـهللا 



-

متكقفةعفالعملحالياً 
متكقفةعفالعمل 

50

44

94

  .39ككالةباؿسبكرت 
  .40شبكةقدساإلخبارية 

المجمكع
ثالث ا  :المؤسسات اإلذاعية الفمسطينية :

1

2



  .51إذاعةصكتاألقصى 
  .52إذاعةاألقصىمباشر 

-





  .53إذاعةصكتفمسطيف 

7





  .54إذاعةالقدس 

2

2



  .55إذاعةاألسرػ 

4





  .56إذاعةالشعب 

4





  .57إذاعةالكطف 

6





  .58إذاعةاإليماف 

-





  .59إذاعةفرسافاإلرادة 

9





  .60إذاعةألكافكألكافالرياضية 

3





  .61إذاعةغزةfm

2





  .62إذاعةالرأؼالحككمية 

3





  .63إذاعةالقرآفالكريـالتعميمية 

1
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ـ

المؤسسة اإلعالمية

عدد الصحفيات
 -غزة

عدد الصحفيات
–الضفة

مالحظات

  .64إذاعةالقرآفالكريـ

-





  .65إذاعةالمنار 

2





  .66إذاعةالبراؽ 

-



متكقفةعفالعمل 

  .67إذاعةالصحفيالصغير 

-



متكقفةعفالعمل 

  .68إذاعةشبابفمسطيف 

1





  .69إذاعةالتربيةكالتعميـ 

4





  .70إذاعةأمكاجالرياضية 

0





  .71إذاعةالرأؼالفمسطينية 

3





  .72إذاعةالصحابة 

-





  .73إذاعةطيف 

-





  .74إذاعةحبلأبكديس 



3



  .75راديكمرح 



2



  .76إذاعةfm24ػراـهللا



3



  .77إذاعةرايةػراـهللا 



7



  .78إذاعةأجياؿكاذاعةأنغاـػراـهللا 



 18



  .79إذاعةنساء  F.Mػراـهللا



6



  .80إذاعةمكطنيػراـهللا 



2



  .81أحمىF.Mػراـهللا



2



  .82راديكالمؤشرػراـهللا 



5



  .83راديكالمستقبلػراـهللا 



1



  .84صكتالحريةػراـهللا 



 20



  .85راديكمكاؿػبيتلحـ



  .86راديكCoolػبيتلحـ



5

يعملنفسالطاقـفي
راديكمكاؿكCool

  .87راديكأكرينتOrientػبيتلحـ 



4



  .88صكتالكحدةػبيتلحـ 



-

متكقفةعفالعمل 

  .89راديكبيتلحـ 2000



3



  .90راديكالبمدػجنيف 



5



  .91راديكزيفػجنيف 



3



  .92راديكصباػجنيف 



2



  .93راديكناسػجنيف 



4
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ـ

المؤسسة اإلعالمية

عدد الصحفيات
 -غزة

عدد الصحفيات

مالحظات

–الضفة

  .94صكتالنقبػالخميل 



4



  .95إذاعةالرابعةػالخميل 



3



  .96راديكمرحػالخميل 



2



  .97إذاعةالخميلػالخميل 



3



  .98راديككفONEػالخميل



 10



  .99إذاعةعمـػالخميل 

  .100إذاعةلمساتالشرؽػالخميل 



5





4



  .101إذاعةسنابلػالخميل 



-

متكقفةعفالعمل 

  .102إذاعةريفػالخميل 



-

متكقفةعفالعمل 

  .103إذاعةمنبرالحريةػالخميل 



 20



  .104صكتالنجاحػنابمس 



4



  .105طريقالمحبةػنابمس 



3



  .106راديكحياةF.Mػنابمس



3



تـذكرالعددعندالتمفزيكف 
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ـ

المؤسسة اإلعالمية

 -غزة

–الضفة

مالحظات
باإلضافةإلىأربع
صحفياتمفدكؿأجنبية 

تُمثل تكاجد الصحفيات في
كطبقاً لمبيانات الكاردة في الجدكؿ رقـ ( )2 .1التي 

المؤسساتاإلعبلميةالمرخصةفيالضفةالغربيةكقطاعغزة،يتبيفكجكداختبلفاتفيطبيعة
تكاجد الصحفيات في المؤسسات اإلعبلمية العاممة في الضفة الغربية  كقطاع غزة ،حيث تـ

أنكاعمفالمؤسساتاإلعبلميةالرئيسةالتييتركزتكاجدالصحفياتفييا،
تقسيميا إلىأربعة  
ىي :
الً:الصحفكالمجبلتالفمسطينية .
أك
الككاالتكالمكاقعاإللكتركنية .

ثانياً:
ثالثاً:المؤسساتاإلذاعيةالفمسطينية .
رابعاً:القنكاتكالفضائياتالتمفزيكنية .
كما يبلحع أف أقل نسبة تكاجد لمصحفيات كانت في الصحف كالمجبلت المطبكعة،

بالرغـمفأفالصحفياتأثبتفتكاجدىففيالصحفمبك اًر،إالأنولـيكفكافياً حتىيكمنا
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ىذا ،حيث يبلحع أف تكاجدىف أكبر في المؤسسات اإلذاعية ،كالتمفزيكنية ،كككاالت األنباء

كالمكاقعااللكتركنية .

كبالعكدة إلى بيانات الجدكؿ رقـ ( ،)2 .1نجد أف تكاجد الصحفيات في الصحف

كالمجبلت الفمسطينية الرئيسية بمغ ( )59صحفية ،منيـ ( )47صحفية في قطاع غزة مقابل
()12صحفيةيعممففيالضفةالغربية،كىكمايمثلنسبة()%11.2مفمجمكعالصحفيات

العامبلتفيالمؤسساتاإلعبلميةفيالضفةالغربيةكقطاعغزة .

كقد الحظت الباحثة تحسناً كاف كاف طفيفاً في تكلي الصحفيات لمناصب قيادية في

الصحف كالمجبلت ،فنجد أف ىناؾ صحفيتيف فقط تكلتا منصب رئيس تحرير كىما "اعتداؿ

قنيطة" رئيس تحريرمجمة"السعادة" ك"ركالسرحاف" رئيس تحرير صحيفة "الحدث" ،في حيف
تكلت "ماريياف أبك لبف" منصب مدير تحرير مجمة "السعادة" ،ك"سمر شاىيف" مدير تحرير

كمحررات كمراسبلت في الصحف التي

صحيفة "فمسطيف" ،أما غالبية الصحفيات فيعممف 

رصدتياالباحثة .

كفيمايخصتكاجدالصحفياتفيككاالتاألنباءكالمكاقعااللكتركنية،الحظتالباحثة

أفعدد الصحفيات العامبلت فيككاالتاألنباءكالمكاقعاإللكتركنية بمغ()94صحفية،منيـ
()50صحفيةفيقطاعغزة ،مقابل()44صحفية يعممففيالضفةالغربية،بمايمثلنسبة
( )%17.8مف مجمكع الصحفيات العامبلت في المؤسسات اإلعبلمية في الضفة الغربية
كقطاعغزة.

كترجع النسبة القميمة لتكاجد الصحفيات في الككاالت اإلخبارية كالمكاقع اإللكتركنية

خاصة الرسمية منيا ،لطبيعة الككاالت التي تعتمد أكثر مف غيرىا عمى الرجل ،لما يتطمب
العمل في ىذه الككاالت مف ظ ركؼ خاصة ال تناسب الكثير مف الصحفيات ،يضاؼ الييا
تطمعالكثيرمفالصحفياتلمعملالذؼيبرزأدكارىفاإلعبلمية ،كىكمااليجدنوفيالعمل
معالككاالت،إضافةإلىتكجياتال ككاالتاإلخباريةفياستقداـالصحفييفدكف الصحفيات

فيغالبالكظائفالمطركحة .
كما تعاني الصحفيات الفمسطينيات العامبلت في ككاالت األنباء كالمكاقع اإللكتركنية
معاناةأكبرمما تعانيو الصحفياتفيالصحف كالمجبلتالفمسطينيةمف التيميش فيشغل

المكاقعالقياديةفي المؤسسة ،حيثلـ ترصد الباحثة سكػ مكقع قيادؼ كاحد لصحفية تشغل
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منصبسكرتيرتحرير ،كىي"أميمةأبكالخير" سكرتيرتحريرككالة"دنياالكطف"،فغالبيتيف
الككاالتكالمكاقع .

يعممفكمحرراترئيسياتفيتمؾ

أماعمىصعيدتكاجدالصحفياتفيالمؤسساتاإلذاعيةالمرخصةفيالضفةالغربية

كقطاعغزة،فقدبمغإجماليالصحفياتالعامبلتفييا()240صحفية،منيـ()52صحفية
تعمل في قطاع غزة ،مقابل ( )188صحفية يعممف في الضفة الغربية ،كىك ما يمثل نسبة

( )%45.6مف مجمكع الصحفيات العامبلت في المؤسسات اإلعبلمية في الضفة الغربية
كقطاعغزة.

كيبلحع أف نسبة التكاجد األكبر لمصحفيات كانت في المؤسسات اإلذاعية ،فيناؾ

ارتفاع في عدد الصحفيات العامبلت في اإلذاعات ،مقارنة بغيرىا مف المؤسسات اإلعبلمية
المرخصةالعاممةفيالضفةالغربية كقطاعغزة .
كفيمايتعمقبتكاجدالصحفياتالعامبلتفيالمحطاتالتمفزيكنيةكالفضائيةفيالضفة

الغربية كقطاع غزة ،فتبيف أف ىناؾ ( )133صحفية يعممف في ىذه المحطات ،منيف ()45
صحفيةتعملفيقطاعغزة ،مقابل()88صحفيةيعممففيالضفةالغربية ،بمايمثلنسبة

( )%25.2مف مجمكع الصحفيات العامبلت في المؤسسات اإلعبلمية في الضفة الغربية
كقطاعغزة.
كتعدالصحفيات العامبلتفيالمحطاتالتمفزيكنيةاإلخباريةالعربيةأكالمحمية ،ىف

األكثرشيرةكظيك اًربيفمجمكعالصحفياتالفمسطينيات،كيرجعذلؾلخصكصيةالصكرةالتي
التمفزيكف ككسيمة إعبلمية تعتمد عمى التقارير المصكرة ،كالمقاءات التي تعطي فرصة

تميز

لظيكرالمراسبلتالتمفزيكنات،خصكصاً معاألحداثالكثيرةالتيتتميزبيافمسطيفكمنطقة

ساخنة ،كعمى أخص الخصكص في قطاع غزة ،الذؼ شيد حركباً إسرائيمية عديدة سمحت
بظيكرالكثيرمفالكجكهاإلعبلميةالنسائيةعمىالشاشةالصغيرة( .)1

المطمب الثاني -المعكقات التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات:
إف المعكقات التي تكاجو الصحفيات ىي معكقات متعددة كمختمفة ،بعضيا يتعمق
بالصحفيات أنفسيف ،كبعضيا يتعمق باألسرة الفمسطينية كنظرتيا لمعمل الصحفي ،كبعضيا

يتعمقبمعكقاتمجتمعية،كماأفىناؾمعكقاتتتعمقبالمؤسساتاإلعبلمية ،كالتمييزالذؼ
( ) 1زقكت ،العكامل المؤثرة عمى خطاب القائمات باالتصاؿ نحك قضايا الحريات العامة في الصحافة
الفمسطينية:دراسةتحميميةميدانية (ص .)92
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يمارس بحق الصحفيات ،كالمظمة التي تعمل بيا الصحفيات في الظركؼ السياسية كغير

المستقرة،مفاحتبلؿفيالضفة،كاستم ارريةالحصاراإلسرائيمي،كفيمايميعرضلممعكقات
التيتكاجوالصحفياتالفمسطينياتفيالمجاؿاإلعبلميكىي :

أكلا -معكقات مجتمعية:
رغـ التطكر الحادث في المجتمع الفمسطيني ،كتأثره بشكل ما  -شأنو شأف بقية

المجتمعات العربية -بالتغيراتالجذريةالتيفرضياالعصر،إالأفانفتاحوالنسبيتجاهعمل
المرأة الذؼ حدث بفعل الزمف ،كبسبب الحاجة االقتصادية ،فصار المجتمع أكثر قبكالً لعمل

المرأة الصحفية ،كأكثر تفيماً لقدراتيا ،إال أنو ما زاؿ يفضل أنكاع معينة مف عمميا في ىذا

المجاؿ،كيرفضأنكاعاًأخرػ،كمعيارهفيذلؾطبيعةالعمل،كمكاقيتو،كمخاطره( .)1

نظرة المجتمع لعمل المرأة في الصحافة المميئة بالشؾ كالخكؼ تضع المرأة في قالب

جامد،فطبيعةالمجتمعالفمسطينيالذؼاليسمحلممرأةبالخركجكالدخكؿكالحركةكقتماتشاء،
كالعادات كالتقاليد ،كنظرة المجتمع السمبية ،مف شأنو أف يحد مف مساحة عمميا كفرصيا في

اختيارعملأفضل،كبالتالييشكلعقبةأماميفلتحقيقطمكحاتيف( .)2

كماتتمثلالمعكقاتاالجتماعيةفيحصردكرالمرأةفياألدكارالتقميديةلياالمتمثمة

في تربية األبناء ،كاالىتماـ بالزكج كغيرىا ،كقد أثرت ىذه النظرة عمى الصحفية الفمسطينية
ٍ
فجعمتيافيمكقفتحد مفأجلإثباتذاتيا،كمقدرتياعمىالعمل أماـالعاداتكالتقاليدالتي
تحكؿدكفتحرؾالصحفيةلتغطيةاألحداثالتيقدتحدث،السيمافيأكقاتمتأخرة( .)3

كمفاألدلةعمىطبيعةالمجتمعالفمسطينيكالقيكدالتييضعياأماـالصحفيات ،ما

قاـبوالصحفيكف الرجاؿفيالتغطيةاإلعبلميةخبلؿ الحركبالثبلثةعمىقطاعغزة ،ككذلؾ

فيانتفاضةاألقصى كانتفاضةالقدس،فقدكافدكرالرجاؿأكبربكثيرمفالدكرالذؼقامت
بوالصحفيات،خاصةفيمايتعمقبالنزكؿإلىالميداف،كمتابعةالحدثأكالً بأكؿ،كىذايعكد

(  )1زقكت ،العكامل المؤثرة عمى خطاب القائمات باالتصاؿ نحك قضايا الحريات العامة في الصحافة
الفمسطينية:دراسةتحميميةميدانية (ص .)77

()2شمعكف،الكاقعالمينيلئلعبلمياتالفمسطينياتفيقطاعغزة (صص .)42،36
( ) 3شاىيف ،قضايا المرأة في الصحافة الفمسطينية :دراسة تحميمية مقارنة عمى عينة مف الصحف اليكمية
(ص .)112
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إلىطبيعةالمجتمعالفمسطينيالمحافعالذؼلـيتقبلىذاالدكرلممرأةبعد،كافكانتىناؾ
بعضاالستثناءات( .)1

ثاني ا -معكقات داخمية تتصل بالمؤسسة الصحفية:
تتمثل ىذه المعكقات في عدـ استقرار العمل ،بسبب الظركؼ الحالية التي يعيشيا
المجتمعالفمسطيني،كنظاـالدكاـ،كعدـتخطيطاإلدارة،كعدـتحديدالمياـكاألدكاربيفزمبلء
العملبشكلمناسب،كذلؾالتمييزالكاضحبيفالصحفييففيالعديدمفالمؤسساتالصحفية،
حيث تعمل ىذه المؤسسات عمى عدـ إتاحة الفرصة لممرأة الصحفية لمعمل في المجاالت

المختمفة ،السيماالمحميةمنياأكالدكائرالحككمية ،كاقتصارىاعمىالصحفييففقط(،)2كذلؾ
التمييزبينيـفيمجاؿالركاتب ،كالحكافز ،كاإلجازات ،كالسفرلممشاركةفيدكراتتدريبية،أك
تغطية أحداث عالمية( ،)3كذلؾ التمييز مف قبل إدارة المؤسسة الصحفية نفسيا في التكميف
بالمياـ الصحفية كتيميش الصحفيات ،باإلضافة إلى عدـ إشراؾ الصحفيات في النقاشات

كاالجتماعاتبيفالصحفياتفيالمؤسسةاإلعبلميةالكاحدة( .)4

كذلؾ يعد مكقف بعض المؤسسات الصحفية مما يكتبو القمـ النسائي سمبياً ،فبل تجد

المرأةالصحفيةالتشجيعالمادياً كالمعنكياً مقارن ًة بزميمياالرجل،حيثتقكـبعضالمؤسسات
الصحفية بحصر المياـ التي تقكـ بيا الصحفية في مجاالت محددة ،مثل :قضايا األسرة،

كالقضايا االجتماعية ،كالمنكعات ،كالترفيو ،كالطفل ،في مقابل تجاىميا في مجاؿ السياسة

كاالقتصادكالشئكفالعربيةكالدكلية(،)5حيثتحدمفطاقاتيف،كتحصرىففيإطارمعيف .

أيضاً غياباألسس المينيةفيعمميةالتكظيف،حيثالتمتزـالمؤسساتاإلعبلمية

بمعايير كاجراءات مينية في التكظيف ،فنجد أف حصكؿ الصحفيات عمى عمل كظيفي ليس

باألمراليسير،إنماتحفوكثيرمفالصعابكالعقباتليسإالألنياأنثى،حيثتعانيالمرأة
الفمسطينيةعمكماً فيمجتمعذككرؼأبكؼفيكثيرمفمناحيالحياة،كليسأبعدىاتمييزفي

العمل ،فغالبية المؤسسات الصحفية تميل إلى تعييف الرجل أكثر مف المرأة ،كخاصة المرأة
()1مينا،أطرتقديـصكرةالمرأةفيالصحافةالفمسطينية (ص .)107

()2شمعكف،الكاقعالمينيلئلعبلمياتالفمسطينياتفيقطاعغزة (ص .)42
(  )3شاىيف ،قضايا المرأة في الصحافة الفمسطينية :دراسة تحميمية مقارنة عمى عينة مف الصحف اليكمية
(ص .)112

()4شمعكف،المرجعالسابق،ص .42

()5شاىيف،المرجعالسابق ،ص .112
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المتزكجة التي تككف فرصتيا في الحصكؿ عمى كظيفة أقل ارتباطاً بسبب مكضكع الحمل
كالكالدة ،بمعنى ما يترتب عمى ذلؾ كفق قانكف العمل الفمسطيني عمى األقل إجازة الكالدة

المدفكعةاألجركساعةاألمكمة،مايجعلاالعتقادعندأصحابالعملكصناعالقراربأفذلؾ
يشكل خسارة لممؤسسة ،كبالتالي تتـ االستعاضة عف األنثى بالصحفييف الذككر( ،)1فقد بمغت

نسبةتكاجدالصحفياتفيىذهالمؤسسات()%23مفمجمكعالصحفييفالعامميففييا،كىك

مايؤكدكجكدتحيزاتفيعمميةالتكظيفلمصحفياتمقارنةبالصحفييفالذككر( .)2

كماأفعدـكجكدقكانيفخاصةبحمايةالصحفييفمفالتعسفالذؼقديتعرضكف لو

مفقبلإدارةالصحيفة،يجعلالصحفياتضحيةأسيلألكامراإلدارةالتيالتنتيي( .)3

عٌ مف الكتابة الصحفية ،مف
يفرض عمى المرأة الصحفية نك
كباإلضافة إلى ما تقدـُ ،

الممكفأفيككف متناقضاً مع طبيعتيااألنثكية،فنجدأفالنقاديقيسكف جكدةالعملالصحفي
الذؼتقدموالمرأةالصحفيةبمدػالتزاميابقكاعدالمغةالذككرية ،كسماتياالخشنة ،كخمكىامف

العكاطف،حتىلككافالمجتمعذككرؼ،لـيكفأماـالصحفياتإالاالنصياعليذاالقانكف،
كاالاتيمفبأفعمميفالصحفيضعيف،كاليرقىلممستكػالمطمكب( .)4

كذلؾعدـكجكدعقدعمليتحددفيوطبيعةالمياـالمككمةلمصحفياتممايجعميففي
خطردائـ،حيثالشيءيمكفأفيضمفحقكقيفكاممة،كماأفأكثرمالكيبعضكسائل

اإلعبلـ ال يحبذكف التعاقد مع المرأة الصحفية؛ ألف ذلؾ يستتبع أف يمتزمكا بنظاـ الكظائف
كالعقكدالتيتبيحلممرأةالتمتعبإجازاتالكالدةكالمرضكغيرىاممايعرضيفلمخسارة( .)5

كذلؾ عدـ اقتناع بعض الزمبلء في العمل الصحفي بقدرة الصحفيات عمى إدارة

المؤسسة اإلعبلمية ،كعدـ قدرتيا عمى مسؾ زماـ األمكر ،إلى جانب محاكلة البعض عرقمة
()1أبكطعيمة،العكاملالتيتؤثرعمىتكظيفكأداءاإلعبلمياتفيالمؤسساتاإلعبلميةفيفمسطيفمف
منظكرالنكعاالجتماعي (ص .)51
( ) 2زقكت ،العكامل المؤثرة عمى خطاب القائمات باالتصاؿ نحك قضايا الحريات العامة في الصحافة
الفمسطينية:دراسةتحميميةميدانية (ص .)96

( )3شاىيف ،قضايا المرأة في الصحافة الفمسطينية :دراسة تحميمية مقارنة عمى عينة مف الصحف اليكمية
(ص .)112
()4سبلمة،إشكاليةالمرأةاإلعبلميةالعربية:اإلعبلمياتالفمسطينياتنمكذجاً(مكقعالحكارالمتمدف
اإللكتركني) .
()5أبكشكمر،اإلعبلـكاإلعبلمياتفيفمسطيف (ص .)2
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عمميا بكافة الكسائل كاألساليب كاختبلؽ المشاكللمحاكلةإثبات فشل المرأةفي مراكز صنع

القرار .

كما تكاجو الصحفيات الفمسطينيات مشكمة عدـ منح الصحفية حتى كاف كانت مدير

تحريرحقصنعالقرارأكاتخاذه،مماقمصمففاعميةدكرىااإلعبلمي( .)1

ثالث ا -معكقات تتصل بطبيعة العمل:
طبيعة العمل الصحفي تتطمب مكاصمة العمل ليل نيار ،ال سيما في المجتمع
الفمسطيني ،الذؼ يعد منطقة حدث جراء االحتبلؿ اإلسرائيمي كممارساتو القمعية كالمتكاصمة
بحق الشعب الفمسطيني ،كىذا فيو ٍ
تحد كبير لمعادات كالتقاليد الدارجة في المجتمع ،كما أف
العملالصحفييكميكمفاجئ،كفيأؼلحظةقديطرأحدثمايتطمبمفالصحفيةاالنتقاؿ
لمكقع الحدث كتأدية المياـ المطمكبة منيا ،كىذا يتعارض مع العادات كالتقاليد االجتماعية

السائدةفيالمجتمع،كعدـتقبلالعديدمفأفرادالمجتمعلذلؾ( .)2

عدـاالستم ارريةفيالعملالميداني،حيثيبلحعقمةمفالصحفياتالمكاتي يكاصمف

العملالميداني،كذلؾلمدكرالمزدكجالذؼتمعبوالمرأةالصحفية،كالعملمابيفالحياةاألسرية

كمتطمباتيا،كالعملاإلعبلميكمتطمباتو(،)3كذلؾاإلحباطالذؼيكاجوالصحفيةفيالعملجراء

القياـبأكثرمفعملفيكقتكاحد( .)4

رابعا -معكقات ذاتية:
كتتمثلفيالرىبةمفخكضمجاالتعملمعينةكحصرإمكانياتيافيعملمكتبي

فقط ،كالتقكقع في مجاؿ معيف دكف آخر ،كذلؾ الخكؼ مف نظرة المجتمع المحيط( ،)5كعدـ
إدراؾالصحفيةبأفالصحافةمينةالمتاعبكماتتطمبومفجيدكمثابرة،كالعملعمىتنمية

قدراتيامفخبلؿمكاصمةالتدريبكالمشاركةفيالفعالياتالمختمفة،كاالطبلعكمتابعةمايدكر
حكليامفأحداث،سكاءعمىالصعيدالمحميأكالصعيدالدكلي،إضافةإلىعدـالثقةبالنفس

()1ىدايةشمعكف،قابميا:ساميةالعجكرؼ(9نكفمبر2016ـ) .
( ) 2شاىيف ،قضايا المرأة في الصحافة الفمسطينية :دراسة تحميمية مقارنة عمى عينة مف الصحف اليكمية
(ص .)112
()3المرجعالسابق،ص .113
()4سمرشاىيف،قابميا:ساميةالعجكرؼ(9أكتكبر2016ـ) .

()5شمعكف،الكاقعالمينيلئلعبلمياتالفمسطينياتفيقطاعغزة (ص .)43
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عمىخكضمجاالتالكتابةبأنكاعياممايجعميففيدائرةالتراجعكاإلخفاؽ،كعدـالمقدرةعمى

مكاجية الكاقع بطريقة ناجحة ،كانحسار عبلقاتيا بعدد محدكد مف األشخاص( ،)1كذلؾ قي كد
الرقابة الذاتية لدػ الصحفيات ،خاصة فيما يتعمق بالخكؼ مف التعرض لؤلذػ ،بسبب طرح

مكضكعات حساسة ،مثل :القتل عمى خمفية الشرؼ ،كضعف طمكح بعض اإلعبلميات في
تجكيد ثقافتيف المينية( ،)2ىذا كمو مف شأنو أف يحد مف تمكينيف في المضي قدماً بعالـ

الصحافة،كيشكلعائقاًليففيعمميف .

خامس ا -معكقات اقتصادية كسياسية:
تتعرضالصحفياتالفمسطينياتلبلستغبلؿالمادؼعمىأيدؼالقائميفعمىالمؤسسات

اإلعبلمية،بسبب الكضعاالقتصادؼالذؼيعشنو،ممااضطرىف لمقبكؿبفرصعملمنخفضة

األجكر( ، )3كما أف عدـ كجكد قكاعد ثابتة في تحديد األجكر ينعكس عمى عدـ الشعكر
باالستقراراالقتصادؼلمصحفيات( ،)4كقدأكدتدراسة شمعكف أف( )%54.2مفاإلعبلميات

الفمسطينياتالعائدالمادؼلعمميفاليتناسبمعمايتطمبومفجيدكمشقة( .)5

كما أف الظركؼ التي مرت عمى المجتمع الفمسطيني بسبب االحتبلؿ اإلسرائيمي،

كاالنتياكات مف قبل سمطات االحتبلؿ العسكرية ،كالمستكطنيف ضد الصحفيات ،ىي أىـ

التحديات كالمعكقات التي تكاجو الصحفية الفمسطينية ،فيي تعاني مف سياسة تكميـ األفكاه،
كاالعتقاؿ،كمصادرةالمطبكعات،كاغبلؽمؤسساتيفالصحفية،فنجدانتياكاتخطيرةارتكبيا

االحتبلؿ ضد الصحفيات اشتدت في بداية االنتفاضة األكلى ،كبرزت بكضكح أكبر في

االنتفاضةالثانية ،كفيعدكانياعمىقطاعغزةخبلؿالحركبالثبلثة( ،)6كمنذبداية"انتفاضة
القدس" في شير أكتكبر2095ـ كحتى فبراير 2096ـ ،تعرضت أكثر مف ( )94صحفية

فمسطينيةلبلعتداءكاإلصابةبشكلمباشر،كقداستخدـاالحتبلؿفياعتداءاتوعمىالصحفيات

الرصاصالحي ،كاألعيرةالمطاطيةكالمعدنية،التيأطمقتبصكرةمباشرةكمفمسافاتقريبة،
( ) 1شاىيف ،قضايا المرأة في الصحافة الفمسطينية :دراسة تحميمية مقارنة عمى عينة مف الصحف اليكمية
(ص .)113

()2مينا،أطرتقديـصكرةالمرأةفيالصحافةالفمسطينية (ص .)109
()3فرحات،المناخاتالتيتعملمفخبلليااإلعبلميات (ص .)1
()4المرجعالسابق،ص .1

()5شمعكف،الكاقعالمينيلئلعبلمياتالفمسطينياتفيقطاعغزة(ص .)36

()6عكاد:ناريماف،الصحفياتالفمسطينياتفيدائرةاالستيداؼ(مكقعككالةفمسطيفلؤلنباء) .
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كالعديد منيف أصبف في الرأس كالبطف ،فضبلً عف استخداـ عدد منيف كدركع بشرية بعد

إىانتيف كاحتجازىف ساعات( ،)1كما تعرض عدد مف الصحفيات لبلعتقاؿ :مثل ،اعتقاؿ

الصحفيةالمقدسية"سماحدكيؾ" في2096/4/90ـ،كلمدةستةأشير،كالتياتيميااالحتبلؿ
بالتحريضعبرمكاقعالتكاصلاالجتماعي،كماعانتكتعانيالصحفيةالفمسطينيةمفإطبلؽ

النار عمييا ،كتحطيـ كمصادرة كاميرات التصكير مف قبل جنكد االحتبلؿ اإلسرائيمي ،ذلؾ
بيدؼ طمسيف ككسر قكتيف ،إال أف الصحفيات مستمرات في دفع ضريبة نقل الحقيقة،

كالنماذجالصحفيةالفمسطينيةعديدةالحصرليا (.)2

كيمكننا القكؿ بأف محاكلة استيداؼ الصحفييف ،كالمؤسسات اإلعبلمية ،كالتضييق

عمييـ ،ىدفوتغييبالحقيقةكاغتياليا،كحجبالركايةالفمسطينية ،كتعميـالركايةاإلسرائيمية
التي تمكـ الضحية كتتيميا بالتحريض ،لكف ىذه المحاكالت لف تثني الشعب الفمسطيني

كطميعتو الريادية مف اإلعبلمييف كالصحفييف ،كعمى رأسيـ الصحفيات الفمسطينيات ،مف
اختراؽالنيراف،ككسرجدارالصمت،كتحدؼالمكت .
كما يعد االنقساـ الداخمي الفمسطيني مف التحديات الميمة أماـ الصحفيات

الفمسطينيات،كمانتجعنومفنتائجأعاقتالعملالصحفي،حيثيكجدحككمتاففعمياًعمى

أرضالكاقع،كخطابافسياسيافمماكمفالصحفيةمجيكداًأكبرفيمجاؿعمميا(،)3كلما

سبقألقىبظبللوعمىعملالصحفيات،فيناؾمفىجرف عمميفالصحفيكتكجيفلعمل

ليس لو عبلقة ،كبعضيف باتت الرقابة غير المعنكنة سيفاً عمى رقابيف فيما ينشر أك ال

ينشر،كىناؾمفتمقيفتيديداتشفاىيةكرسائلمبطنةليمتزمفالصمت،بينماىناؾالعدد

كبير
األكبرالذؼلـتعدلدييفمقدرةعمىالنشرلقضاياممحة،باإلضافةإلىأفىناؾعدداً اً
مفالصحفياتأصبحففيصفكؼالبطالة،نتيجةفقدعمميفالصحفي،كعدـكجكدمنابر

صحفية حقيقية لمتكجو كالعمل بيا ،فالخيارات محدكدة كسقف الحريات محدكد ،كما أف

الصحفيةتجدنفسياتقفكحدىاإذاتعرضتألؼانتياؾفميسىناؾمفيدافععنيف( .)4


()1ككالةمعاًاإلخبارية،التقريرالسنكؼالتحاداإلذاعاتكالتمفزيكناتاإلسبلميةفيفمسطيفلعاـ(2015مكقع
إلكتركني) .

()2مكقعككالةأنباءىاكار،الصحفيةالفمسطينيةتحدتالكاقعلتككفالنمكذجاألفضل(.مكقعإلكتركني) .
()3فرحات،المناخاتالتيتعملمفخبلليااإلعبلميات (ص .)1

()4شمعكف،إشكالياتالعملالصحفيالذؼتكاجواإلعبلمية(مدكنةشخصية) .
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سادسا -معكقات تتعمق بنقابة الصحفييف:
إفالصحفييففيأؼمكاففيالعالـيحتاجكفإلىنقابة،مفأجلإنجازالمياـ،كمف

أجلخدمةمصالحيـكمينتيـ،لذايجبأفتتمتعىذهالنقابةببنيةنقابيةفاعمة ،كأىـعنصر
فيبنيةالنقابةىكذلؾاألمرالمتعمقبصمةمباشرةباألعضاءالذيفينتمكفإلييا( .)1

إفعدـ اعتراؼنقابةالصحفييفالفمسطينييفبالصحفييفالعامميف فيمجاؿالمينة-

إالبشرطالحصكؿعمىعضكيةالنقابة-يشكلعائقاًاماـحقكؽبعضالصحفياتالعامبلت

في المؤسسات اإلعبلمية الفمسطينية ،حيث إف أعداداً كبيرة منيف يعممف في تمؾ المؤسسات
دكف حصكليفعمىعضكيةفيالنقابة،كبالتاليفإفذلؾيشكلخط اًرعمىحقكقيفالقانكنية،
كاإلدارية،الفتقادىفإلطارنقابييدافععفتمؾالحقكؽ(.)2

كذلؾ عدـ اتخاذ نقابة الصحفييف مكقفاً كاضحاً تجاه تجاكزات األجيزة األمنية ضد

الصحفيات ،كاكتفاءىا بالمطالبة بتشكيل لجاف تحقيق في الممارسات التي تمس حرية العمل

اإلعبلمي،إلىجانبمكقفياالسمبيمفإغبلؽبعضالصحفالمعارضةلمسمطةالسياسية،

سكاءبالضفةأكقطاعغزة،مفشأنوالتأثيرسمباًعمىاألداءالمينيلمصحفيات،كذلؾضعف
نقابةالصحفييففيالقياـبدكرىافيعمميةتدريبكتأىيلالككادرالصحفيةالفمسطينية(.)3

المراقبلكاقعالصحفياتالفمسطينياتفيالجسـالنقابي(نقابةالصحفييفالفمسطينييف)

بلً لكجكد الصحفيات فييا ،حيث تخمك المكاقع القيادية العميا لمنقابة مف كجكد أؼ
يجد تجاى 

صحفيةالسيمافيمجمسإدارتيا،كفيدكائرصنعالقرار(.)4

كعبلقة الصحفيات الفمسطينيات بنقابة الصحفييف ىي عبلقة فاترة كغير فاعمة بشكل
عاـ ،فيي ال تتفاعل مع الصحفيات بشكل كافي ،مف حيث تكفير أماكف كافية لمتدريب أك
التكجيو،باإلضافةإلىأنيافيالكقتالحاليالتعدمفاألساسمرك اًز لمتجمعالصحفي،أك
استرجاعحقكقوإذاس َمبتأكاُعتدؼ
ُ
مصدرقكةيستطيعالصحفياالستنادإليولمساعدتوفي 

عمييا(،)5فغيابالعملالنقابياإلعبلميالنشطكالفاعلعفالساحةالصحفيةقدانعكسسمباً
السماؾ ،استخدامات اإلعبلمييف الفمسطينييف لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كانعكاسيا عمى أدائيـ الميني
(ّ )1
(ص .)58

()2المرجعالسابق،ص .74
()3المرجعنفسو،ص .75
()4دمحمكريزـ–مديرككالةأخبارالمرأة،ساميةالعجكرؼ(اتصاؿشخصي13:أكتكبر2016ـ) .
()5فرحات،المناخاتالتيتعملمفخبلليااإلعبلميات (ص .)1
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عمىتحقيقحقكؽ الصحفييفكالصحفيات،لكفىذاالجانبكافأشدكضكحاً فيسمبيتوعمى

الصحفيات( .)1

إف تغميب االتجاىات السياسية ألعضاء مجمس النقابة عمى االعتبارات المينية،

كتجاىل مطالب الجسـ الصحفي يعد مف المعكقات التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات(،)2
كذلؾعدـإشراؾالصحفياتفيأؼاجتماعاتأكتشاكراتتتعمقبالكضعاالنتخابيلمنقابةفي
ظلانتياءالمدةالقانكنيةلممجمسالنقابي،كىذادليلعمىإصراركاضحعمىإبقاءالصحفيات
كرقة يمكح بيا عند الحاجة الذككرية فقط كفي الكقت األخير ،كقد أشارت "سمر شاىيف" في

دراستياإلىأفنقابةالصحفييفقدأىممتالصحفيات،كلـتشاركيفحتىفيأبسطالنشاطات
كالفعاليات المختمفة التي كاف يتـ تنفيذىا ،كقد صادرت النقابة بياناً  قد أعدتو مجمكعة مف
الصحفيات،كذلؾلبلحتجاجعمىتيميشيف،ككأفالعبلقةليفبالجسـالصحفيأكالمينة

ككل(،)3كرغـالصعكباتكالعراقيل،فإفالصحفيةالفمسطينيةتسعىلممساىمةفيتشكيلالجسـ
النقابي،باعتبارهحاضنةلمجميعمفأجلمكاصمةالطريقرغـاألشكاؾالتيتعترضيا .

ختاماً ،يمكفالقكؿبأنوكبالرغـمفتطكركتزايدأعداددخكؿالمرأةلمعملفيالمجاؿ

الصحفي،إالأفالمعكقاتالمشارإليياآنفاً تشكلعقبةفيطريقالنجاح  ،كسداً منيعاً أماـ
طمكحاتالكثيرمنيف فيتعزيزمكانتيففيمجاؿالصحافة،األمرالذؼيتطمبجيداً عالياً

جماعياً كفردياً ،خصكصاً مف قبل القائميف عمى المؤسسات اإلعبلمية لبلرتقاء بيف  ،كتعزيز

مشاركتيف بفعالية في العمل الصحفي ،بحيث تككف المرأة أحد أركاف الخارطة اإلعبلمية
كمككناتياالرئيسية ،كأفتشارؾالمرأةفيصناعةالقرارفياإلعبلـ دكف أؼتفرقةعمىأساس

الجنس،ىذايتطمبمفالصحفياتأفيظيرف قدراتيفالمميزةليفعفزمبلئيفالذككرعمى
د ْم َف يمتمكف
صعيد األداء الميني ،كيثبتف جدارتيف في خكض غمار العمل الصحفي ،فما ُ

األدكات ،كالميارات ،كالكفاءة ،كالقدرة ،فمف تككف ىذه المعكقات عقبة في طريق النجاح التي

يطمحفاليو .

()1إسماعيل،تفعيلدكرالصحفياتفينقابةالصحفييف (ص .)2
السماؾ ،استخدامات اإلعبلمييف الفمسطينييف لتكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة كانعكاسيا عمى أدائيـ الميني
(ّ ) 2
(ص .)71

( )3شاىيف ،قضايا المرأة في الصحافة الفمسطينية :دراسة تحميمية مقارنة عمى عينة مف الصحف اليكمية
(ص .)114
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كبينما تخكض الصحفيات الفمسطينيات ىذه المعركة المصيرية إلثبات الذات ،يجب

عمىالمؤسساتالخاصةبالمرأة كافةالعملالجادمفأجلرفعالظمـالكاقععمىالصحفيات،
كتركيزعمميافيإبرازالنماذجاإلعبلميةالرائدةمفالصحفيات،كتقديميفلممجتمع،كالمساعدة
فيرفعمكانتيففيالعملمفخبلؿفرضشكلمفأشكاؿالتكافقعمىكجكدىففيرأس

الييكل التنظيمي لممؤسساتاإلعبلمية ،فالكثيرمنيف استطعفتحقيق نجاحات ،حيث نجحف
إلى حد كبير بتكصيل رسالتيف لممجتمع كلمعالـ بأسره ،كالكثير منيف حفرف ألنفسيف أسماء
أثبتف
كتجاربمتميزةفيعالـاإلعبلـ،عمىالمستكػالمحميكالعربي،كحّققفشيرةكاسعة،ك َ

بالفعلأنيفقادراتعمىخكضالمعارؾاإلعبلمية،كتحقيقاإلنجازات،كتجاكزالمعيقات .

يزاؿ طكيبلً أماـ الصحفيات الفمسطينيات لمكاجية تحديات بفعل
إف الطريق ال 

جتماعيةكالثقافيةالتيتعكؽتقدميا،عبلكةعمىالصعابالمينيةالتيتقابمياأؼ

المكركثاتاال
صحفيةتسعىإلثباتذاتياكتحقيقإنجازاتمينية،كىذايتطمبجيداًمشتركاًمفالجميع .
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المبحث الثاني

الرضا الكظيفي كضغكط العمل المؤثرة عمى القائـ بالتصاؿ
يتناكؿىذاالمبحث الرضاالكظيفيكضغكطالعمل المؤثرةعمىالقائـباالتصاؿ مفخبلؿ

التطرؽ لمفيكـ الرضا الكظيفي ،كعرض اإلسيامات المتنكعة لمباحثيف لتحديد مفيكـ الرضا
الكظيفي،كتحديدالمفيكـالذؼتتبناهىذهالدراسة،كأسبابالرضاكعدـالرضاكمظاىره،كأىمية
الرضا الكظيفي باإلضافة إلى عبلقة الرضا الكظيفي بالقائـ باالتصاؿ ،كعبلقتو باألداء ،فيما

يتناكؿ المطمب الثاني العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي ،كطرؽ قياس الرضا الكظيفي،
كيتناكؿ المطمب الثالث ضغكط العمل كمدػ تأثيرىا عمى القائـ باالتصاؿ في المؤسسات

الصحفية .

المطمب األكؿ -الرضا الكظيفي
أكلا -مفيكـ الرضا الكظيفي:
لقيمفيكـالرضاالكظيفيبشكلعاـاالىتماـمنذمطمعالقرفالعشريفعمىيدالكثير

مف العمماء ،مثل" :ثكرنديؾ 1903ـ" ك"كارف ىكرني1937ـ" ك"سكليفاف 1950ـ" ك"فركـ
1964ـ" ك"مكرس 1965ـ" كالذؼ تحددلدييـ مفيكـ الرضا بأنوشعكر الفرد بالراحة النفسية
بعدالقياـبإشباعحاجاتوكتحقيقأىدافو( .)1

لقدشاعمصطمحالرضاالكظيفيلدػالرؤساءكالمرؤكسيففيمعظـمجاالتالعمل

كالكظائفمنذعقدالثبلثينياتمفالقرفالعشريف(،)2كنتيجةليذااالىتماـ،فقدظيرتمجمكعة
مفالتعريفاتلمفيكـالرضاالكظيفي،نذكربعضياعمىالنحكالتالي :

يرػ "العديمي" أف الرضا الكظيفي ىك الشعكر النفسي بالقناعة كاالرتياح أك السعادة
إلشباعالحاجاتكالرغباتكالتكقعاتمفالعملنفسو(محتكػالكظيفة)كبيئةالعمل،معالثقة
كالكالءكاالنتماءلمعمل،كمعالعكاملكالمؤثراتالبيئيةكالخارجيةذاتالعبلقة( .)3


()1يحيى،العكاملالمؤثرةفيالرضاالكظيفيلمقائـباالتصاؿفيقنكاتالتمفزيكفالمحمية(ص .)266
()2الخاجة،الرضاالكظيفيلدػالعامبلتفيالعبلقاتالعامةفيبعضالمؤسساتاإلماراتية(ص .)106
()3العديمي،السمكؾاإلنسانيكالتنظيمي(ص .)189
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كيشير"الرفاعي"إلىأفذلؾالحماسلدػالعماؿنحكالعملينبعمفقكةداخميةقائمة

عمىشعكرداخميلدػالعامل،حيثيمكفإرجاعىذاالشعكرإلىجياتثبلثة:العبلقةبيف

العاملكاإلدارة،كالعبلقةبيفالعاملكزمبلئو( .)1

أما "كامل كالبكرؼ" فينظراف إلى الرضا الكظيفي عمى أنو تمؾ الحالة النفسية أك
الشعكريةالتيتصاحببمكغالفردغايتوكاشباعحاجاتوكرغباتوالتييتطمبيا،كذلؾمفخبلؿ
التفاعل بيف العكامل الشخصية لمفرد نفسو كالعكامل الخاصة بطبيعة الكظيفة ذاتيا ،كالعكامل

المرتبطةبمحيطالعمل( .)2

كيرػ"شاكيش"بأنوعبارةعفمشاعرالعامميفتجاهكظائفيـ،حيثتتكلدىذهالمشاعر

عفإدراكيـلماتقدموىذهالكظائف،كلماينبغيأفيحصمكاعميومنيا،فكمماكافىناؾتقارب

بيفاإلدراكييفكمماارتفعتدرجةالرضا( .)3

فيرػ أف الرضا الكظيفي ىك شعكر المكظف اإليجابي أك السمبي نحك
أما "الدلبحي"  

العمل الذؼ ينتمي إليو نتيجة لتأثره بمجمكعة مف المتغيرات المادية كالمعنكية كالنفسية التي

تحيطبوفيبيئةالعمل( .)4

ػ "الخاجة" أنو:المشاعر اإليجابيةكالسمبيةتجاهماتقدموالكظيفةلمعاملمفمزايا
كتر 
مادية كنفسية ،كاجتماعية ،مقارن ًة بما يتكقعو ىذا العامل منيا ،مما يترؾ أث اًر مممكساً عمى
مستكػأداءالعاملكانتاجيةالعمل( .)5

كيشير "الشرايدة" إلى الرضا الكظيفي عمى أنو الدرجة التي يشعر فييا الفرد بإشباع

حاجاتو النفسية ،بحيث يككف ممثبلً لقدراتو كميكلو ،مما يؤدؼ إلى احتراـ الفرد لذاتو كلغيره
كيؤدؼإلىعقدعبلقاتاجتماعيةمتينةمعالزمبلءكالرؤساء ،كينتجعنوانبثاؽالحماسفي

نفسوكيبعدعنوالتيديدالذؼقديؤدؼإلىمشكبلتاقتصادية،أكاجتماعية،أكنفسية( .)6

()1الرفاعي،عمـالنفسفيالصناعةكالتجارة(ص .)416
()2كاملكالبكرؼ،الرضاالكظيفيألعضاءىيئةالتدريسبجامعةالقاىرة(ص .)80
()3شاكيش،إدارةالمكاردالبشرية(ص .)110
()4الدلبحي،أثرالعكاملالكظيفيةكالشخصيةعمىالرضاالكظيفي(ص .)16
()5الخاجة،الرضاالكظيفيلدػالعامبلتفيالعبلقاتالعامةفيبعضالمؤسساتاإلماراتية(ص .)107
()6الشرايدة،الرضاالكظيفيأطرنظريةكتطبيقاتعممية(ص .)63
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أما"شمكؿ" فيعرفو بأنو:الشعكربالقناعة ،كالسركر ،كاالرتياح،كالذؼيستمدهالمكظف

مفكظيفتو،كجماعةالعمل(رؤساء،كزمبلء،كمرؤكسيف)،كمماتكفرهلوىذهالكظيفةمفمزايا
مادية ،معنكية ،كاستقرار ،كمف اإلدارة المباشرة (اإلشراؼ) ،كمف فرص النمك الميني كالتقدـ

الكظيفي( .)1

كيذكر"فركـ" أفالرضاالكظيفيىكشعكرالشخصنحككظيفتو،فالشعكراإليجابي

يتبعوالرضاالكظيفي،بينماالشعكرالسمبييتبعوعدـالرضاالكظيفي( .)2

كيعرفو"السيد" بأنو:درجةشعكرالفردإيجاباً أكسمباً تجاهعمموبمايعنيبالفعلكرد

الفعل تجاه العمل أك يمكف أف يككف تقكيـ الفرد نفسو لممنفعة المكتسبة أك العائد عميو سكاء

مادياًأكاجتماعياًأكنفسياًبيذهالمنظمة( .)3

فإذاماأمعناالنظرفيالتعريفاتالسابقةنجدبأفمفيكـالرضاالكظيفيحظيباىتماـ

العديد مف الباحثيف ،فقد عبركا عف مفيكـ الرضا الكظيفي بتعريفات مختمفة ،كلـ يكف ىناؾ

ركز عمى جانب العامميف ،كالبعض اآلخر ركز عمى
اتفاؽ عمى تعريف عاـ لو ،فبعضيا 
ٌ
ظركؼالعمل،بينماذىبآخركف لمجمعبيفاألمريف معاً،كرغـاختبلفيـ فيتحديدمفيكمو،
يمكف القكؿ بأف الرضا الكظيفي ىك الشعكر الذؼ يتكلد لدػ الفرد تجاه عممو ،الذؼ يتأثر

بالعكاملالناتجةعفالفردنفسو ،أكبالعكاملالمحيطةبالعملسكاءعكامل ذاتية ،أكتنظيمية،

أك اقتصادية ،أك عبلقتو مع جماعة العمل ،كقد يككف ىذا الشعكر إيجابياً فينتج الرضا ،أك

سمبياًفيتكلدعدـالرضا .

ثانيا -أسباب الرضا كعدـ الرضا الكظيفي:
 .1أسباب الرضا الكظيفي:
اليتحققالرضاالكظيفيلمعامميفإالبتكافرمجمكعةمفاألسبابأىميا :
 شعكر الفرد بأف الكظيفة تشبع كتمبي حاجاتو األكلية كالشخصية ،كذلؾ شعكره باألمفكاالستقرار.

()1شمكؿ،الرضاالكظيفيلدػالقياداتاإلداريةفيالجامعاتاألردنيةالحككميةكاألىميةكالعكاملالمؤثرةبيـ
مفكجيةنظرىـ(ص .)54

2) Vroom,v, Work and Motivation (p. 74).

()3السيد:خمف،تنميةالقدراتالقياديةلمعامميفبالجامعات(ص .)89
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 تحقيق تكقعات الفرد الذاتية كالراتب ،احتراـ الذات ،المكانة الكظيفية ،فرص الترقي فيالعمل...إلخ.

العملفيبيئةغيرخطرة،كمريحة ،مفحيثالتجييزات

 تكفرظركؼعملداعمة،مثل :كالمعدات المبلئمة لمعمل ،كذلؾ عند تكفر العكامل الفيزيقية المناسبة كاإلضاءة كالتيكية

كالح اررةالمناسبة...إلخ.

 -تكفربعض الخصائص الشخصية كقدرة الفرد عمى تحمل الضغكطكالتأقمـمعيا ،كقدرتو

عمى مكاجية المشاكل كحميا ،كعمى خمق عبلقات جيدة مع الزمبلء كالرؤساء في

العمل...إلخ(.)1

 شعكرالفردباالرتياحنتيجةارتفاعأدائوفيالعملأكجكدةعممو،أكتعمـمياراتجديدة،يادةقدراتوالشخصية،أكحتىتمقيالثناء(.)2

أكالعملكجزءمففريقالعمل،أكز

كترػ الباحثة أف مف أىـ أسباب الرضا الكظيفي ىك الحافز المادؼ المتمثل في مقدار

الراتبالذؼيتقاضاهالمكظف،كمدػإشباعولحاجاتواألساسية،فمدػرضاهعفراتبويؤثر
تأثير إيجابياً أك سمبياً عمى رضاه عف عممو ،فإذا كاف رضاه عف راتبو مرتفعاً تزيد إنتاجيتو
اً
كأداؤه،كينعكسبصكرةسمبيةإذاكافأجرهمتدنياً .
 .2أسباب عدـ الرضا :
يعكدأسبابعدـالرضاالكظيفيلدػالكثيرمفالعامميفإلىعكاملكثيرةتصادفيـفي

أثناءعمميـاليكمي،منيا( :)3

 كضعالمكظففيمكافغيرمبلئـإلمكاناتوكقدراتو. عدـانسجاـالمكظفمعزمبلئوفيالعمل. -تصرفاتالمسئكؿالمباشر.

 تحملالفردأعباءكمسؤكلياتأكبرممايستطيع. -العملألكقاتطكيمةبدكفأجرإضافي.

 البيئةغيرالصحيةلمعملكتمكثالمكافأكالحرالشديد. -االنسحابمفالعمل.

()1المحتسب،الرضاعفاألداءالمينيكعبلقتوبالكفاياتاإلرشادية(ص .)33
()2تكفيق،عكاملالرضاالكظيفيفيالمجتمعاألكاديميالخاص(ص .)29
()3دمحم ،عكاملالرضاالكظيفيلمقائميفباالتصاؿفيالصحفالعراقية:دراسةميدانية(ص .)576
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كيأخذ عدـ الرضا أشكاالً متعددة ،منيا :التذمر كالتأفف،أك اإلحباط نتيجة عملما،أك

الكصكؿ إلى نتيجة مغايرة لممتكقع ،فينقمب عدـ الرضا ىذا إلى تصرفات قد تأخذ أكثر مف
التضجر،كالقاءالمكـعمىالحعأكالظركؼأكاألياـأك

أسمكب،منيا :الغضبالمكبكت،ك
األشخاص،كقدتتحكؿإلىتصرفاتسمبيةكأفيتكقفالمتذمرعفمتابعةاالىتماـبماكاف

ييتـ بو سابقاً،كيبدأ بتجاىل الكاجبات المفركضةعميو ،كقد يمجأ الشخصغيرالراضي إلى
االنسحابمفأماـالميماتالمكمفبيا،كيبدأباالبتعادعفالمكافالذؼسببلوىذهالحالة،

أماإذاكانتحالةعدـالرضاقكية،فإفبعضاألشخاصقديمجأ إلىاستعماؿالعنفكرد
ٍ
فعلقكؼعمىالحالةالتيأصابتو( .)1
لذا يككف عمى المسؤكليف عف المؤسسة أف يراجعكا بيف الحيف كاآلخر تقارير جداكؿ
الحضكركاالنصراؼ،كذلؾلمتأكدإفكاف ىناؾ أؼخملفيحضكرالمكظفيففيقسـمف

األقساـ،فإفكجدأفىناؾنسبةعاليةمفالتأخيرفيالحضكرأكنسبةعاليةمفالمغادرة

مبك اًر،أكنسبةعاليةمفالتغيب،فبلبدأفيبحثعفالسبب،كالذؼيككفغالباًمردهإلىعدـ
الرضاالكظيفي( .)2

ثالث ا -أىمية الرضا الكظيفي:
أىميةالرضاالكظيفيتكمفبككنويؤثرعمىالكثيرمفالظكاىرالتنظيمية،لذلؾتقكـكثير

مف المؤسسات بإجراء مسح دكرؼ حكؿ رضا العامميف ،لتككف أكثر إدراكاً كمعرفة لحقيقة
مشاعر األفراد ،كلتتجنب أيضاً الكثير مف المشاكل الناجمة عف عدـ الرضا( ،)3فالرضا عف

العمل لو أىمية كبيرة ،حيث اتضح مف خبلؿ العديد مف الدراسات أف ىناؾ عبلقة ارتباط
مكجبةبيفالرضا كمجمكعةمفالمتغيراتالتيتعد بمثابةمؤشراتمكجبةعفمستكػاألداء،

فمفالمعمكـأفزيادةدرجاتالرضاالكظيفيتؤدؼإلى :
 .1انخفاضمعدؿدكرافالعمل.
 .2زيادةمستكػاألداء.

 .3زيادةالكفاءةكالفاعمية.
 .4ارتفاعالركحالمعنكيةلمعامميف.
()1دمحم،عكاملالرضاالكظيفيلمقائميفباالتصاؿفيالصحفالعراقية:دراسةميدانية(ص ..)576
()2المرجعالسابق،ص .576

()3الحريرؼ،إدارةالمكاردالبشرية(ص .)156
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 .5زيادةدرجةالتعاكفبيفالعامميف.

 .6تنميةالتفكيراالبتكارؼفيمجاؿالعمل.
 .7زيادةقدرةالمنظمةعمىالبقاءكاالستمرار.
 .8تحسيفالمكقفالتنافسيلممنظمة.

 .9انخفاضاالتجاىاتالسالبةبيفالعامميفبشكلعاـ(.)1

 .10انخفاضمعدالتالتأخيرأكالغياب.
 .11انخفاضمعدالتحكادثالعمل.
 .12ارتفاعمستكػالطمكح( .)2

فيجبعمىالمؤسسةالتعرؼعمىدرجةالرضاالكظيفيلدػالعامميفبيا،مفخبلؿ
قياس الرضا لدػ العامميف مف كقت آلخر ،فمف المتكقع حدكث تغير في درجات الرضا

الكظيفيلدػالعامميفمفكقتآلخر( .)3

رابعا -أىمية الرضا الكظيفي لمقائـ بالتصاؿ:
إفتحققالرضاالكظيفيعندالقائـباالتصاؿلوأىميتوكآثارهالتيتظيرفياستنفار
طاقات كمكاىب العامميف كافة بالمؤسسة اإلعبلمية؛ لتقديـ أفضل ما عندىـ لتحقيق أىداؼ

المؤسسة كالمحافظة عمى الرصيد االستثمارؼ البشرؼ كالفني كالخبراتي لممؤسسة مف التسرب
كالضياع ،ككذلؾ تعزيز قدرة المؤسسة عمى تحقيق أىدافيا بفاعمية في كجو أؼ تحديات

تكاجييا( ،)4فتحقيقالرضاالكظيفي الداخميلمقائميف باالتصاؿفي المؤسسةاإلعبلمية يؤدؼ

إلىتحسيفكتطكرمستكػالمنتجالنيائيلممؤسسة(،)5فالرضاالمرتفعلمعامميفغالباً مايزيد
اإلنتاجية،كيخفضمفنسبغيابالمكظفيف،كماأنويرفعمفمعنكياتيـ،كالمكظفكف الذيف
يتمتعكف بالرضا الكظيفي ينعمكف بصحة بدنية كنفسية سميمة ،كما أنيـ يتعممكف الكاجبات

الجديدةبسرعة،إلىجانبذلؾفإفنسبةالتظمماتمفقبلالمكظفيفتقل،كتنتشربينيـركح

()1الكتبى،السمكؾالتنظيميبيفالنظريةكالتطبيق(ص .)320
()2المحتسب،الرضاعفاألداءالمينيكعبلقتوبالكفاياتاإلرشادية(ص .)21
()3الكتبى،المرجعالسابق،ص .317
()4دمحم ،عكاملالرضاالكظيفيلمقائميفباالتصاؿفيالصحفالعراقية:دراسةميدانية(ص .)575
()5المرجعالسابق،ص .575
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األخكةكالتكاملاالجتماعي ،مثلمساعدةزمبلئيـكالعمبلءكالتعاكف بينيـ(،)1فالرضاالكظيفي
يتحققبقبكؿاإلنسافكظيفتوكماىي،كقياموباستغبلؿسبلالرضاالمتاحةلوعفطريقيا( .)2

كفيالمقابلفإننانجدأفشعكرالصحفيبالسخطكاالستياءينعكسعمىسمككوالعاـ

طمبمنوالتطكعباألعماؿاإلضافية،كالكصكؿالمتأخرإلىالعمل،أك
كعدـالتعاكف فيحاؿ ُ

باكر كتعطيل العمل دكف ذكر األسباب ،ككذلؾ عدـ احتراـ مكاقيت إنجاز العمل،
المغادرة اً

كالتذمربصكرةمستمرة( .)3

إف الرضا الكظيفي يتككف مف مجمكعة مف العناصر ،تشمل :االستمتاع بالعمل،
كالترابط بيف المؤسسة كالعامميف فييا ،كالعبلقة الجيدة بيف المرؤكسيف كرؤسائيـ ،ككذلؾ

كتقديره ،كحرص المؤسسة عمى تحقيق إنجاز

اإلحساس بأىمية دكر الشخص في المؤسسة

فاعل(،)4كفيبيئةالعملالصحفياليكفيأفيككفالصحفيقاد اًرعمىإنجازالعملفحسب،
كانمااألىـىكتكافرالرغبةتجاهالعمل،كلكيتنشطىذهالرغبةيجبعمىإدارةالمؤسسات

اإلعبلميةأفتسعىإلىإشباعحاجاتالصحفييفالعامميفلدييا،كأفتكبحكلمامفشأنوأف
يؤثرفيتشكيلالسمكؾاإلنسانيفيبعدهالسمبيكييندفعالصحفيكف تجاهالقياـبالفعاليات
كاألنشطةالمطمكبةمنيـ،كىـفيحالةمعنكيةجيدة( .)5

مماسبقنجدأفمدػرضاالقائـباالتصاؿعفعممومفشأنوأفيؤثربشكلكبير


عمىإنتاجوالصحفي  ،كينعكسذلؾعمىإنتاجيةالمؤسسةالصحفية،ممايؤثربشكلمباشر

عمىالمعمكماتالتيتصلإلىالجميكرالمستيدؼ،لذاينبغيأفيككف الرضاالكظيفيمف
المكضكعات التيتحظىباىتماـاإلدارةالعميافي المؤسسة الصحفية ،حيث إفزيادةالرضا

لدػالمكظفيفسيسيـفيتحسيفأدائيـ .

()1الخاجة،الرضاالكظيفيلدػالعامبلتفيالعبلقاتالعامةفيبعضالمؤسساتاإلماراتية(ص .)108
()2تكفيق،عكاملالرضاالكظيفيفيالمجتمعاألكاديميالخاص(ص .)29
()3الخاجة،المرجعالسابق،ص .108

()4رشيد،الرضاالكظيفيلدػالمكظفيففيأقساـالتحرير(ص .)30
()5دمحم ،عكاملالرضاالكظيفيلمقائميفباالتصاؿفيالصحفالعراقية:دراسةميدانية(ص .)575
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خامسا -عالقة الرضا الكظيفي بمستكى األداء:
إف تحديد العبلقة بيف الرضا الكظيفي كاألداء أمر صعب؛ ألنيا عبارة عف عكامل

متداخمة كمتفاعمة مع بعضيا البعض( ،)1كىناؾ العديد مف البحكث التي تناكلت العبلقة بيف

الرضا الكظيفي كمستكػ األداء ،كمف الغريب أف النتائج التي تكصمت إلييا ىذه البحكث

مختمفة ،كمتضاربةفيذاتالكقت،فيناؾ مفيرػأفأداءالفرديؤثرعمىرضاهالكظيفي،
فكممازادإنتاجالفردزادرضاهعفعممو؛ أؼأفالعبلقةطرديةفيأفزيادةاإلنتاجيةتؤدؼ
إلىزيادةرضاه الكظيفي( ،)2كىذا يعني أفالرضاماىكإالمتغير تابعلمتغيرمستقلكىك

األداء،عم ىأساسأفاألداءالجيدلممكظفكمايعقبومفمكافآتيؤدؼإلىزيادةقدرتوعمى
إشباعحاجاتو،كبالتاليزيادةدرجةرضاه( .)3

كاالتجاهالثانييرػأفزيادةرضاالفردعفعممويؤدؼإلىزيادةاإلنتاجية ،أؼأف

العبلقةأيضاً طردية،كلكفناتجةعفزيادةالرضاالكظيفيالذؼ يؤدؼإلىزيادةاإلنتاجية()4؛
أؼأفتكفيرالرضالدػالعامميفسكؼيؤدؼإلىأداءمرتفع( .)5

كاالتجاهالثالث:كىكاالتجاهالعكسيالذؼيرػأنوالتكجدعبلقةكاضحةبيفالرضا

الكظيفيكمستكػاألداء(،)6حيثيمكفزيادةأداءالفردعفطريقكسائلالضغطكاإلكراهفي

العم ل مثل الجزاء أك الحرماف ،كبذلؾ يمكف زيادة أداء الفرد مع كجكد حالة مف عدـ الرضا

الكظيفي( .)7

كيؤثر في األداء الكظيفي لمفرد داخل بيئة عممو جممة مف المتغيرات ،منيا :قدرات

الفرد ،كاستعداداتو ،كميكلو ،كدافعيتو ،كرضاه الكظيفي ،كالمناخ التنظيمي ،كمستكػ العبلقات
اإلنسانيةبيفالفردكالمحيطيفبوداخلالمنظمة ،كدرجةالدعـاالجتماعيكالفنيالذؼيحظى
بوالفرد،كمستكػقدراتكتجاربزمبلءالعملمعو،كأيضاًمناسبةالقكانيفكالمكائحالسائدةفي

()1السيد:خمف،تنميةالقدراتالقياديةلمعامميفبالجامعات(ص .)107
()2الكتبى،السمكؾالتنظيميبيفالنظريةكالتطبيق(ص .)315
()3الشبميكالنسكر،إدارةالمنشآتالمعاصرة(ص .)214
()4السيد:خمف،المرجعالسابق،ص .107
()5الشبميكالنسكر،المرجعالسابق،ص .214
()6الكتبى،المرجعالسابق،ص .316

()7السيد:خمف،المرجعالسابق،ص .107
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المنظمة ،كما أف المسؤكليف عادة يركف أف الرضا الكظيفي يمثل عامبلً أساسياً في العكامل

المؤثرةفياألداء( .)1

يمكفالقكؿبأفالخمطالسابقفيتحديدطبيعةالعبلقةبيفالرضاالكظيفيكمستكػ
األداء يرجع إلى أف العكامل المؤثرة في ٍ
كل منيما متداخمة كمتشابكة مف جية ،فضبلً عف

تبادليةالعبلقةبيفىذهالعكاملمفجيةأخرػ،فالعبلقةبيفالرضاكمستكػاألداءتعدتبادلية

فيبعضاألحياف،بمعنىأفبعضىذهالعناصريككفسبباًكنتيجةفينفسالكقت .

المطمب الثاني -العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي كطرؽ قياسو:
أكلا -العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي:
عمى الرغـ مف أف الرضا الكظيفي يتككف مف عدد غير محدكد مف الميكؿ المفضمة

لدػ كل فرد ،إال أف ىناؾ نكعاً مف االتفاؽ عمى المجاالت الكاسعة التي يككف فييا إرضاء

األفراد ضركرياً ،كىذه المجاالت في حقيقتيا عكامل الرضا الكظيفي ،كككف الرضا الكظيفي
مفيكماً متعدد األبعاد ،فقد اختمفت الدراسات في تسمية ىذه األبعاد ،فقد ذكرىا البعض عمى

أساس أنياأبعادالرضا الكظيفي،كذكرىا البعضاآلخر عمىأنيامحددات الرضا الكظيفي،

فيماذكرىا آخركف عمى أنياعكاملمؤثرةفيالرضاالكظيفي،كنظ اًرالختبلؼىذهالمسميات
مع أنيا تتفق في المضمكف ،فإنو سيتـ تناكليا في ىذا البحث كعكامل مؤثرة في الرضا

الكظيفي( .)2

إفتحديدالعكاملالمؤثرةعمى الرضاالكظيفيليستباألمراليسير،كذلؾألنياكثيرة
كمتعددة ،حيث يتأثر الرضا الكظيفي بالعديد مف العكامل الناتجة عف الفرد نفسو ،أك العمل
الكظيفي،أكمفالبيئةالتنظيميةالمحيطةبالفرد،كقدتعددتكجياتالنظرالمحددةلمعكامل

المؤثرة عمى الرضا الكظيفي كذلؾ مف قبل الكتاب كالباحثيف( ،)3كفيما يمي عرض لبعض
التقسيمات الخاصة بعكامل الرضا الكظيفي التي كردت في المراجع كاألدبيات:

أشار "ىيرزبرغ كزمبلئو" إلى أف الرضا الكظيفي يتحدد بمجمكعة مف العكامل التي
صنفتإلىصنفيف:الصنفاألكؿىيمجمكعةالعكاملالتيسميتالمحفزات()Motivators
كىي(:الشعكرباإلنجاز،الشعكربالتقديركاالعتراؼ،الشعكربالمسئكلية،الفرصةلمترقيةفي

()1السيد:خمف،تنميةالقدراتالقياديةلمعامميفبالجامعات(ص .)108
()2عبدالباقي،السمكؾالتنظيمي(ص .)216
()3المرجعالسابق،ص .216
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العمل ،كالطبيعة التككينية لميمات العمل) ،كتككف ىذه العكامل مجتمعة الشعكر بالرضا عف

العملعندالمكظف،أماالعكاملاألخرػفييمجمكعةالعكاملالتيسميتبعكاملالترتيبأك
النظافة()Hygieneكالتيحددتبػ(سياسةالمؤسسةالعامة،األجر،ظركؼالعملالفيزيائية،
العبلقاتمعالزمبلءكالعبلقاتبيفالمكظفيفكالرؤساءالمباشريف).كقدأشار"ىيرزبرغ"إلىأف

املإذاكانتسمبيةفإنياتككفالشعكربعدـالرضا( .)1
ىذهالعك
ّ

كنقبلً عف "الشرايدة" ،فقد حدد "كيث ديفز" ( )Davisستة عكامل ىامة لمرضا الكظيفي

تتصلثبلثةمنيابالعملمباشرة،كالثبلثةاألخرػتتصلبظركؼأكجكانبذاتعبلقة،كىي

كالتالي( :)2

أ .الجكانب التي ليا صمة مباشرة بالعمل:

 .1كفاية اإلشراؼ المباشر ،لما لممشرؼ مف أثر كبير فيما يقكـ بو المكظفكف مف أنشطة
يكمية.

 .2طبيعة العمل نفسو ،فأغمب األفراد يشعركف بالرضا عف العمل إذا كاف مف النكع الذؼ
يحبكنو،ممايشكلدافعاًإلتقافالعملكبذؿأقصىمالدييـمفطاقة.

 .3العبلقةمعالزمبلءفيالعمل.

ب .الجكانب التي تتصل بظركؼ كجكانب العمل:
 .1تحديد األىداؼ في التنظيـ ،حيث يرغب األفراد بأف يككنكا أعضاء في تنظيـ لو ىدؼ
فعاؿ.

 .2تحقيقالعدالةكالمكضكعيةفيالعملكبخاصةتكزيعاألدكار.

 .3الحالة الصحية كالبدنية كالذىنية :ىناؾ ارتباط بيف الصحة البدنية كالصحة العقمية كأثرىا
عمىالفردكأدائوكمعنكياتو.
كنقبلً عف "مزياتي"،فقد حدد "كاتز" أربعة عكامللمرضا الكظيفي،كىي:ظركؼ العمل،

الراتب،إمكانيةالترقية،االتصاؿبالزمبلءكالمشرفيف(.)3


(1( Herzberg, G.F, Mausner, B., & Snyderman, B. The motivation to work.
()2الشرايدة،الرضاالكظيفيأطرنظريةكتطبيقاتعممية(ص .)98

()3مزياتي،محدداتالرضاالكظيفيلدػمستشارؼالتكجيوكاإلرشادالمدرسيكالميني(ص .)118
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ككماأشار"الزعبي"إلىأفعكاملتحديدالرضاالكظيفيتتمحكرفيعشرةعكاملأساسية

ىي( :)1

كجكدميماتتحتكؼعمىتحديستطيعالمكظفمفخبلليااستخداـمياراتوالذىنية،كالتي
ٍ
.1
تبعدعفالعملالركتينيالذؼيسببالمملالذؼيؤدؼعمىالشعكربالفشل.

 .2الحصكؿعمىالتغذيةالراجعة،كتشيرإلىالدرجةالتييكفرفيياالعملمعمكماتعفأداء
المكظفكنقاطقكتوكنقاطضعفو.

 .3التدريب المستمر ،كيشير إلى درجة استثمار المؤسسة في المكظف أك العامل بحيث يتـ
تدريبوكتطكيرمياراتو.

 .4زيادةمستكػالتحكـ ،كىكأفيستطيعالمكظفالتحكـبالمياـالتييقكـبيابحيثيقرر
متىالبدءكمتىاالنتياءمفالميمةالمكمفبيا.

 .5كجكدمدير داعـ ،كىك درجة دعـالمدير لممكظفمف ناحية التكجيو الجيد دكف سيطرة،
كالمعاممةالجيدةكالقربمفالمكظفيف.

 .6كجكدزمبلء داعميف ،كىكما يمقاه المكظف مفزمبلئو بالعملمف دعـ ،بحيثيستطيع
االطمئنافإلييـ،كطمبمساعدتيـإذامااحتاجيا.

 .7كجكدتكازف إيجابيبيفالحياةاألسريةكالعمل ،كتشيرإلىدرجةتكفيرالعملالدعـلمحياة

األسريةلممكظف،مثلعدـكجكدتعارضبيفاألدكارفيالعملكاألدكارفيالحياة،مثل

بعد العمل عف المنزؿ ،أك أزمة المكاصبلت ،أك غيرىا مف العكامل التي تخمق نكعاً مف

التكترلدػالمكظف.

 .8األجرالمنصف ،كيشيرإلىدرجةشعكرالمكظفبالعدؿمفناحيةاألجر،بحيثيشعر
بالعدالةبيفمايقدموإلىالمؤسسةمفجيدكخبرة،كبيفالراتبالذؼيتقاضاه.

 .9كجكدالتقديرالمعنكؼلممكظف ،كيشيرىذااألمرإلىمدػتكفيرالعمللبرامجتزيدمف
اإلطراءكشعكرالمكظفأكالعاملبالتقديرالمعنكؼ.

.10

الشعكرباألمفالكظيفي ،كىكدرجةشعكرالمكظفبأمافكظيفيكانخفاضاحتمالية

أفيفصلمفعملفيالحاضرأكالمستقبل.

أما"بدر"،فقدصنفالعكاملالمؤثرةعمىالرضاالكظيفيإلىخمسةعكاملىي( :)2
()1الزعبي،الرضاالكظيفيمفيكمو،طرؽقياسو(ص .)21
() 2بدر،الرضاالكظيفيألعضاءىيئةالتدريسكالعامميفبكميةالتجاريةكاالقتصادكالعمكـالسياسيةبجامعة
الككيت(صص .)66،65

99

 .1عكامل مرتبطة بمحيط الكظيفة أك إطارىا ،كتشمل :ما يحصل عميو الفرد مف امتيازات
نتيجة إشغالو لكظيفة ،مثل :اإلجازات ،التأميف الصحي ،السكف ،الراتب ،كالتثبيت في

الخدمة،كفرصالترقية،كالعبلقاتمعاآلخريف(زمبلء،رؤساء،مرؤكسيف).

 .2عكاملمرتبطةبالكظيفةنفسيا،تتعمقىذهالعكاملبتصميـالكظيفة،كدرجةإثرائيا،كتتمثل
فيتنكعأنشطةالكظيفةرأسياًكبعمقالكظيفة،كمدػإشباعيالمحاجاتالعميا،كتشملىذه

العكامل :مدػ اكتساب معرفة جديدة مف خبلؿ الكظيفة ،كمدػ السيطرة عمى الكظيفة
(التخطيط ،الرقابة ،التنفيذ) كالنظرة االجتماعية لشاغميا ،كمدػ شعكر الفرد باإلنجاز،

ؼ
كاستغبلؿقدرتوفيكظيفتو،كمشاركتوفياتخاذالق ارراتالمتعمقةبيا،كالمستكػاإلدار 

لمكظيفة.

 .3عكاملتنظيميةتتعمقبسياساتالمؤسسةفيمايتصلبساعاتالعملكظركفو،كاجراءاتو،
كنظـاالتصاؿفيالمؤسسة.

 .4عكاملمتعمقةبالفردنفسو،مثل:شخصيةالفرد،كدرجةاستق اررهفيحياتو،كالسف،كالمؤىل
العممي،كجنسو،كأىميةالعملبالنسبةلو.

 .5عكاملبيئية،كىذهالعكاملتتعمقببيئةالفرد،كثقافةالمجتمعالذؼيعيشفيو.
كقاـ"ىاشـ"بتقسيـعكاملالرضاالكظيفيإلىمجمكعتيف( :)1
أ .عكامل تنظيمية:كتندرجتحتياالعكاملالتالية:
 .1نظاـالعكائد،مثل:الحكافز،كالمكافآت،كالترقيات.

 .2اإلشراؼ ،كيتضمفدرجةتفكيضالسمطةالتييمنحياالمسؤكؿلمكظفيو ،كمدػتقديره
ليـ،كمدػمشاركتوليـفياتخاذالق ارراتالخاصةبالعمل.

 .3سياساتالمنظمة.

 .4بيئة العمل ،سكاء بيئة العمل الداخمية التي تشمل (مساحة مكاف العمل ،مستكػ
النظافة ،اإلضاءة ،التيكية ،التكييف ،كجكد كسائل لمترفيو) ،أك البيئة الخارجية التي

تحيطبالمنظمة.

ب .عكامل شخصية ،كأىميا:
 .1احتراـالذات،كالذؼيتحققإمابسببالمركزالذؼيشغمو،أكطبيعةكظيفتو،كجيةعممو،
كمعرفةأفرادالمجتمعليذهالمكانةأكالمنظمةالتيينتميإلييا.

()1ىاشـ،القيادةكعبلقتيابالرضاالكظيفي(ص .)110
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 .2االستعداد ،فكمما كاف االستعداد إيجابياً كمما زادت ميارات الفرد ،كبالتالي يتحسف أداؤه
الكظيفي،كيرتفعمعدؿإنتاجيتونظ اًر لزيادةقدراتو،كىذابدكرهيزيدمف رضاالعاملعف

عممو.

 .3المكانةاالجتماعية ،كمماارتفعتالمكانةاالجتماعية،أكالكظيفةكاألقدميةكممازادرضا
الفردعفعمموكالعكسصحيح.
كنقبلًعف"الشرايدة"،فقدأشار"العديمي"إلىتسعةعكامللمرضاالكظيفيىي( :)1
 .1الراتبكالضمانات.
 .2المسؤكليةكاالعتراؼكالتقديركالعبلقةمعالزمبلءكالمرؤكسيف.
 .3النمكالنفسيكالفرصةالتخاذق ارراتخاصةبالعمل.
 .4أساليباإلشراؼ.

 .5ظركؼالعملكبيئتوالمادية(إضاءة،تكييف،كأثاث).
 .6فرصالترقيةكالتقدـالكظيفي.

 .7متطمباتالعمل(ساعاتالعملكظركفوكغيرىا).

 .8الحالةاالجتماعية(السمعة،المكانةاالجتماعيةلمكظيفة،كشاغميا).
 .9أنظمةاإلدارة،كاإلجراءاتاإلدارية،كاالعتراؼالشخصي.
كقدحدد"المحتسب"،عكاملالرضاالكظيفيفيثبلثمجمكعاتىي( :)2
مجمكعة العكامل الذاتية ،كمنيا :السف ،كالجنس ،كالحالة االجتماعية ،مستكػ التعميـ،

.1
المركزالكظيفي،سنكاتالخبرة.

 .2مجمكعةالعكاملالتنظيمية:كىيالعكاملالتيتتعمقبالتنظيـذاتو،كمايسكدىذاالتنظيـ
مفأكضاعأكعبلقاتكظيفيةترتبطبالكظيفةكالمكظف،كمفىذهالعكامل:الرضاعف

الكظيفة،الرضاعفاألجر،الرضاعفأسمكبالقيادةكاإلشراؼ،الرضاعفالنمككاالرتقاء

الكظيفي.

 .3عكامل تنظيمية (بيئية) :كىي عكامل ترتبط بالبيئة كتأثيرىا التنظيمي عمى المكظف،
بالصكرةالتيتؤثرفيرضاهعفكظيفتوكعممو،كمفىذهالعكامل:االنتماءاالجتماعي،

نظرةالمجتمعالمحميلممكظف،الرضاالعاـعفالحياة.
()1الشرايدة،الرضاالكظيفيأطرنظريةكتطبيقاتعممية(ص .)100

()2المحتسب،الرضاعفاألداءالمينيكعبلقتوبالكفاياتاإلرشادية(ص .)37
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كنقبلًعف"عمي"كزميمو"رسبلف"فقدذكر"مكي"ستةعكاملمؤثرةفيالرضاالكظيفيىي( :)1
 .1الرضاعفالكظيفة.
 .2الرضاعفاألجر.

 .3الرضاعففرصالنمككاالرتقاءالكظيفي.
 .4الرضاعفأسمكباإلشراؼكالقيادة.
 .5الرضاعفمجمكعةالعمل.

 .6الرضاعفالنكاحياالجتماعية.
كماكأنونقبلًعف"الشرايدة" فقدحدد"أحمدفاضلعباس"عكاملالرضاالكظيفيفيالعناصر

التالية( :)2

 .1الرضاعفالكظيفةكتحتكؼعمى:

 اتفاؽالكظيفةمعتأىيلالفرد،كقدراتو،كاستعداداتوالشخصية. اتاحةالكظيفةلممكظففرصاستخداـمياراتوكمكاىبو. -اتاحةال كظيفةلممكظففرصاًلبلبتكار.

 المكانةاالجتماعيةلمكظيفةداخلالمؤسسةكخارجيا. .2الرضاعفالراتبكيتضمفمايمي:

 -تناسباألجرمعالعملبالنسبةلمكظائف.

 تناسباألجرمعالعملبالنسبةلظركؼالعمل. -تناسبالراتبمعتكاليفالمعيشة.

 .3الرضاعففرصتيالنمككاالرتقاءالكظيفيكيحتكؼعمىمايمي:
 -تحديدسياسةكاضحةلتخطيطالمستقبلالكظيفي.

 نمكالكظيفةالتييشغمياالمكظفكارتباطوبياعندنمكىا. تجاىلالعامميفبالمؤسسةلشغلالكظائفالعميا. .4الرضاعفأسمكبالقيادةكاإلشراؼ،كيشمل:
 -إظيارركحالصداقةفيالعمل.

 مساندةالمرؤكسيفكتقديـالمعكنةعندالطمب. -عدالةالرؤساءفيمعاممةالمرؤكسيف.

()1عميكرسبلف،الرضاالكظيفيلمقكػالبشريةالعاممةفيالمممكةالعربيةالسعكدية(ص .)39-34
()2الشرايدة،الرضاالكظيفيأطرنظريةكتطبيقاتعممية(ص .)102
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 التركيزعمىنقاطالقكةعندالمرؤكسبدالًمفالتركيزعمىنقاطالضعف. .5الرضاعفمجمكعةالعملكيتضمفمايمي:
 -االنسجاـالشخصيبيفأعضاءالمجمكعة.

 التقاربفيالمستكػالثقافي،كفيالخمفيةالعمميةكالفكرية. تقاربالقيـكالعاداتالخاصةبالمجمكعة. .6الرضاعفالنكاحياالجتماعية،كيشمل:
 -رعايةالمكظفصحياً.

 -تكفيرالخدماتلممكظف.

 مساندةالمكظففيمكاجيةالحاالتالطارئةكالككراث.كترػ الباحثة مما تقدـ أف ىناؾ مجمكعة كبيرةمف العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي

يصعبتحديدىاكحصرىابشكلكامل،غيرأفالباحثةرأتأفتختارمجمكعةمفالعكامل

التي كردتفي البحكث كالدراسات كالتي تتناسب مع العملالصحفي ،حيثأف تطكر العمل

الصحفييجعللوخصكصيةتختمفعفباقيالميف،لذا ترى الباحثة أف ىناؾ عدة عكامل
مؤثرة في الرضا الكظيفي لمقائـ بالتصاؿ ،تـ تكظيفيا في ىذا البحث ،كىي مبينة عمى النحك

التالي :

 .1العكامل الذاتية ،كتشمل( :النتماء ،احتراـ كتقدير الذات ،المكانة الجتماعية)

 النتماء:كىكيعدعنص اًرمحدداًمفمحدداتالشخصية،ألنويؤثرفيطريقةالتفكير،أكالتفاعل مع العالـ المحيط بالصحفي ،كما أف الصحفي يتـ كصفو مف خبلؿ مفيكـ

الجماعات التي ينتمي إلييا ،مثل :الجماعات التعميمية ،االجتماعية ،تنظيمات

سياسية...إلخ ،كجماعات االنتماء تعد في نفس الكقت الجماعات المرجعية التي يشارؾ
الفردأعضاءىافيالدكافعكالميكؿكاالتجاىات،كتتمثلقيميـكمعاييرىـفياتخاذ ق ارراتو،
أك أحكامو ،أك قيامو بسمكؾ معيف ،كتحديد جماعة االنتماء يعني التعرؼ عمى كل
المحددات األساسية التي تشكل إطا اًر مرجعياً ألفرادىا ،كمف خبلؿ معرفة ىذه األطر

المرجعية يمكف التكقع بأنماط السمكؾ المختمفة ،كبالتالي تؤثر عمى القائـ باالتصاؿ في

اتخاذق ارراتو اإلعبلميةفيإطارمدركاتوعفمعاييرالجماعةالتيينتميإلييا،كيعكس
االنتماء أيضاً المعايير االجتماعية كالثقافية ،بحيث تصبح إطا اًر مرجعياً لو في التفسير
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كاإلدراؾ كالسمكؾ ،كيقترب مفيكـ المعايير الثقافية مف مفيكـ القيـ التي يكتسبيا القائـ

باالتصاؿكيضمياإلىإطارهالمرجعيفيالحكـكالسمكؾ(.)1

كمايتحدددكرالصحفيإزاءصحيفتومفخبلؿاالنتماءإلىمكافعمموكمينتوكشيرتو،
فضبلًعفأفعمموفيصحيفةما،إنمايمثلانتماءهأصبلًإلىالسياسةكاألىداؼالتياختار
أفيعملمفأجميا،كذلؾألفكلصحيفةإنماتمثلتيا اًر فكرياً،تصدرعنوكتسعىلتحقيق
أىدافو ،كما يفترض أف الصحفي ال يختار العمل ،إال في الجريدة التي تتكافق مع اتجاىاتو

كأفكارهكعقائده،ىذابدكرهيعملعمىرفعمستكػالرضالدػالصحفيعفعمموكبالتالييزيد

الكالء اإلدارؼ ،أك الكالء
مف إنتاجيتو( ،)2حيث يتحقق الرضا الكظيفي لؤلفراد مف خبلؿ 
التنظيميكمايحمكالمبعضأفيطمقعميو،كىكمايعنيدرجةاالنتماءإلىالمنظمة،فكممازاد

انتماءاألفرادإلىمنظماتعمميـ زادرضاىـالكظيفي،كىذايؤدؼبدركهإلىزيادةالدافعية

فيالعمل،كرفعمعدؿاألداء( .)3

 تقدير كاحتراـ الذات :كىك يتحققإمابسببالمركزالذؼيشغمو ،أكطبيعةكظيفتو،كجيةعممو ،كمعرفة أفراد المجتمع ليذه المكانة أك المنظمة التي ينتمي إلييا( ،)4حيث يسعى

الصحفي لمحصكؿ عمى التقدير كاالحتراـ في العمل الذؼ يقضي فيو حكالي ثمث كقتو
أكالً ،كإلشعاره بإنجازه كمجيكداتو التي
يكمياً ،كىذا التقدير ييمو الحصكؿ عميو كإنساف 
يبذليا في مجاؿ العمل ثانياً ،فشعكر الصحفي بالتقدير يدخل في نفسو السركر كالبيجة

كيحققلودرجةمفالرضاعفعممو(.)5

ككمماكافىناؾميللدػالصحفيالحتراـذاتو،كالعمكبقدرهكافأقربإلىالرضا

عفالعمل،أماأكلئؾالذيفيشعركفببخسفيقدرىـ،فإنيـعادةيككنكفغيرراضيفعف

العمل(.)6

 المكانة الجتماعية:كىيشعكرالصحفيبأفالعملالصحفيالذؼيقكـبويحققلومرك ًازكمكانة اجتماعية مرمكقة ،كيكسبو احتراـ المجتمع ،كشعكر الفرد بأف عممو مصدر فخر

() 1أحمد:حسف،الرضاالكظيفيلدػالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية:دراسةميدانيةفيقطاعغزة
(ص.)47

()2بخيت،العملالصحفيفيمصردراسةسسيكلكجيةلمصحفييفالمصرييف(ص .)126
()3السيد:خمف،تنميةالقدراتالقياديةلمعامميفبالجامعات(ص .)107
()4ىاشـ،القيادةكعبلقتيابالرضاالكظيفي(ص .)109
()5الكتبى،السمكؾالتنظيميبيفالنظريةكالتطبيق(ص .)312
()6ىاشـ،المرجعالسابق،ص .109

104

كتقديرمفالمحيطيفبواألمرالذؼيزيدمفرضاهعفعممو،أماإذاقمتمكانةالصحفي

كظيفياًكاجتماعياًكقمتاألقدميةزاداستياؤه.

 .2العكامل التنظيمية كتشمل :طبيعة العمل ،ظركؼ العمل كبيئتو المادية ،األمف كالستقرار
الكظيفي ،فرص الترقي ،نمط ممكية المؤسسة اإلعالمية ،السياسة اإلعالمية ،فرص

التدريب ،التقدير.

كتعد العكامل التنظيمية داخل المؤسسة اإلعبلمية ىي المؤثر األساس في شكل المنتج

النيائيليا،كانوأياً كانتتأثيراتالخمفيةاالجتماعيةكالثقافيةلمقائميفباالتصاؿعمىطريقة
عمميـ،فإفالشيءاألكثرأىمية،ىكمدػرضاالصحفييفعفطبيعةعمميـ،كظركفوكبيئتو

المادية ،كفرص الترقية التي تمنح ليـ ،كشعكرىـ باألمف كاالستقرار الكظيفي ،كرضاىـ عف
السياسةاإلعبلمية،كفرصالتدريبالتيتُ َقدـليـ،كتقديرالمؤسسةليـ.

 طبيعة العمل :يقصد بطبيعة العمل مدػ ككنيا ركتينية أك غير ركتينية ،فالعمل غيرالركتينييكلدالتجددكالتحفيزلدػالفرد ،بحيثيشعربقيمةالعملالذؼيؤديو،أماالعمل

الركتينيأكالرتيب،فإنويقتلاإلبداعكالتفكيرالخبلؽ،كاليكلدالشعكربقيمةالعمل،لذلؾ

نجد أف الفرد ينتظر نياية الدكاـ ليغادر المؤسسة التي يعمل بيا( ،)1كما أف الصحفييف

يشعركف بالرضاتجاهعمميـالصحفيإذاكافمفالنكعالذؼيحبكنو،كيككف ىذاالرضا

دافعاًليـإلىإتقافعمميـ،كبذؿمالدييـمفطاقةلمقياـبو(.)2

كتؤكدالدراساتعمىأفقيمةالعملفينظرالفردالعاملتكجدفيطبيعةالعملنفسو،

كأفالمعنىالذؼيعطيوىذاالفردلكظيفتوينبعمفالكظيفةككاجباتياكصبلحياتياكمسؤكلياتيا،

فإذاتحققالرضاالكظيفيليذاالفردمفخبلؿىذهالقيمةالذاتيةلممينةأكالكظيفة،كافذلؾ
بمثابةمؤشرأكليلكييؤدؼعمموبتميز،كمفىناتصبحالعبلقةكطيدةبيفقيمةالعمل،كقيـ

الفرد ،كمتغير تكافقي بيف متغيرؼ الرضا الكظيفي مف ناحية ،كأداء الفرد مف ناحية أخرػ،
كىناؾ أيضاً ما يسمى بالقيمة الخارجية لممينة ،كىي القيمة المستمدة مف العكامل المحيطة

بالكظيفة،بيدأفىذهالعكاملترتبطارتباطاًكثيقاًببيئةالمينةالتيتعدأحدأىـالعناصرالتي

()1القريكتي،إدارةاألفراد(ص .)221

()2المحتسب،الرضاعفاألداءالمينيكعبلقتوبالكفاياتاإلرشادية(ص .)39
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يؤدييا مف جية أك بمككنات الكظيفة كتركيبيا الداخمي ،كانما ىي محيطة بالمينة ممتصقة،

كالزمةليا،كمؤثرةعمييا(.)1

 ظركؼ العمل كبيئتو :كيقصدبياظركؼالمكافالذؼيؤدؼفيوالصحفيعمموكمايرتبطمفأثاثكفرشأؼاألثاثالمكتبي،كاألدكاتالتييستخدمياالصحفيألداءعممو،كدرجة

اإلنارة ،ككسائل التيكية ،كاإلضاءة ،كالتكييف ،كما إلى ذلؾ مف العكامل التي تؤثر في
الصحفيأثناءتأديتولعمموالصحفياليكمي(،)2فممبيئةالتييؤدؼفيياالصحفيعممو،أثر

كبيرفي تكفيرمشاعرالرضالديو،حيثيشعرالقائـباالتصاؿبالرضاعفعمموكتزداد
اتجاىاتواإليجابيةنحكهكمماكانتتمؾالبيئةمشجعةكتكفرلوكافةمستمزماتاإلنتاج(،)3
فدرجة جكدة أك سكء ظركؼ العمل المادية تؤثر عمى قكة الجذب التي تربط الصحفي

بعممو؛أؼعمىدرجةرضاهعفالعمل،فمعدؿدكرافالعمل،كترؾالخدمة،كمعدؿالغياب
يرتفعاف في األعماؿ التي تتصف بظركؼ عمل مادية سيئة ،كيقبلف في األعماؿ التي

تتصفبظركؼعملماديةجيدة(،)4ففيبيئةالعملالصحفياليكفيأفيككف الصحفي

قاد اًرعمىإنجازالعملفحسب،كانمااألىـىكتكافرالرغبةتجاهالعمل،كىذااليتحققإال
مفخبلؿرضاهعفعممو(.)5

 األمف كالستقرار الكظيفي :كىكسعيالصحفيلمحصكؿعمىنكعمفالضماناتفيعمموسكاءفيأثناءتأديتولمعمل،أكبعدتركولمعملبسببالعجزأكالكفاة،أكإنياءالخدمة،
فيذهالضماناتالتييتطمبياالصحفيفيمكافالعملتدخلفينفسودرجةاألمفكاألماف

كتزيلعنوالقمقبحيثيكجوجيدهلمعمل،ككمما سعىالتنظيـإلىتحقيقيالمعاملكشعر

الصحفيباألمفكاالستقرارفيعمموكمماكافرضاهعفعمموعالياً،أماإذاشعرالعامل
بأفمستقبموغيرمستقرفيالتنظيـ،فإفذلؾينعكسعمىأدائوفيالعمل،كبالتاليتظير

()1أحمد:حسف،الرضاالكظيفيلدػالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية:دراسةميدانيةفيقطاعغزة
(ص.)46
( ) 2فيمي ،العكامل المؤثرة في الرضا الكظيفي لمقائميف باالتصاؿ في السينما المصرية خبلؿ التسعينات
(ص .)111

()3فاتح،الضغطالنفسيكعبلقتوبالرضاالكظيفي(ص .)65
()4السيد:خمف،تنميةالقدراتالقياديةلمعامميفبالجامعات(ص .)93
()5دمحم ،عكاملالرضاالكظيفيلمقائميفباالتصاؿفيالصحفالعراقية:دراسةميدانية(ص .)574
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مؤشراتعدـالرضالدػالعامل،فالنقصفيإشباعىذهالحاجة،يدفعالصحفيإلىالقياـ

بأعماؿمختمفةلمحصكؿعمىقدرمفاإلشباعليذهالحاجة(.)1

 فرص الترقي :كيقصدبالترقيةإسنادكظيفةجديدةإلىالمكظفتككف ذاتمستكػكظيفيأعمىمفكظيفتوالحاليةمفحيثالمسؤكلياتكالكاجباتكالصبلحيات،كيستخدـمصطمح

الترقية لمداللة عمى انتقاؿ المكظف مف كظيفة إلى أخرػ ذات مستكػ أعمى مف كظيفتو

الحالية(،)2فمدػحصكؿالصحفيعمىفرصالترقيفيعممومفشأنوأفيؤثربشكل
كبيرعمىرضاهالكظيفي(،)3كلرفعمستكػرضاالصحفيعفىذاالعمل؛البدأالتخضع

لمعايير المحاباة كالمجامبلت ،كانما تخضع لمعايير كضكابط مكضكعية ثابتة كاضحة
كدقيقة(،)4كيراعىفيياالكفاءةفيالعملكأالتخضعلنظاـاألقدميةالمطمقة،حتىالتقتل

ركحاالبتكاركاالبداععندالصحفي،كأفيككف فيياجانباً مفالترقيةاالستثنائيةفيالعمل
تمنحلمصحفييفالمبدعيفكالمجديف(.)5

 السياسية اإلعالمية :كىي بمثابة مجمكعة مف المبادغ كالق كاعد كالخطكط العريضة التيالتيي َقدـبيا المضمكف الصحفي( ،)6فالسياسةاإلعبلمية
تتحكـ في األسمكب أك الطريقة
ُ
ىيالسياسةالتيتسيرعميياالصحافة،كتمتزـبيافينشرمكادىا،كىيالفكرالذؼتعبر

عنوالصحيفةكتمثمو،فقدتككفالصحيفةممثمةلحزبمعيف،فمكلمؤسسةصحفيةسياسة

سكاء دكنتيا أـ لـ تدكنيا ،كالتي تفرض عمى الصحفي عمميات تعديل لممحتكػ سكاء
بالحذؼأكباإلضافةأكالتعديلحتىيصلإلىالجميكرالمستيدؼبمايتفقمعسياسات

ىذهالمؤسسة(،)7لذلؾفقدتشكلالسياسةالتحريريةضغكطاً عمىالقائـباالتصاؿ ،بسبب

حذؼبعضفقراتمفمادتوالصحفية،فالسياسةالتحريريةلممؤسسةاإلعبلميةقدتجعل

مفالقائـباالتصاؿمقيداً.

()1الكتبى،السمكؾالتنظيميبيفالنظريةكالتطبيق(ص .)312
()2فاتح،الضغطالنفسيكعبلقتوبالرضاالكظيفي(ص .)60

()3بخيت،العملالصحفيفيمصردراسةسسيكلكجيةلمصحفييفالمصرييف(ص .)228
()4صالح،حقكؽالصحفييففيالكطفالعربي(ص .)199

()5السيد:خمف،تنميةالقدراتالقياديةلمعامميفبالجامعات(ص .)99
()6عبدالمجيدكعمـالديف،ففالكتابةالصحفية(ص.)83

()7عيسى،العكاملالمؤثرةعمىالقياداتاإلعبلميةالنسائية(...ص .)58
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لذافإفإشراؾالقائـباالتصاؿفيرسـسياساتالتحرير،كأفيككفلوصكتفيمؤسستو

التي يعمل بيا يؤدؼ إلى االنسجاـ كالتكافق النفسي لدػ القائـ باالتصاؿ ،حيث إف اليدؼ

األساسيمفكرائوىكالتحفيزعمىالعمل،كتعزيزركحاالنتماءكالشعكربحسالمسؤكلية(.)1

 فرص التدريب كتطكير ميارات العامميف في الصحف :يقصد بالتدريب عممية إكسابالمعارؼ كالميارات لمجمكعة مف األفراد بغية رفع كفايتيـ المينية لمحصكؿ عمى أقصى
إنتاجية،كييدؼالتدريبإلىإكساباألفرادالمعمكمات ،كالمعارؼ ،كالمياراتالتيتتطمبيا

()2
نظر
الكظيفةالصحفيةكممارستياتطبيقياً ،كيعدالتدريبالصحفيمفأىـأنكاعالتدريب؛ اً

ألىمية التدريب المستمر الذؼ يتطمبو العمل الصحفي ،خصكصاً مع التقدـ المذىل الذؼ
تشيدهالمينةالصحفيةفيالكقتالحاضرفيمجاؿالتقنياتالحديثةكتدفقالمعمكمات(،)3

حيث يعمل التدريب عمى تثقيف الصحفي بالمزيد مف المعمكمات ،كالمعارؼ ،كالميارات،

لمكاكبة كل ما ىك جديد ،فمستكػ التدريب الذؼ يحصل عميو الصحفي عامل رئيس في
كجكدحالةمفالرضاأكعدـالرضا(.)4

 التقدير في العمل أك التحفيز:حيثإفمستكػالتقديرلمصحفييفالذيفيثبتكفكفاءتيـمفالمؤسسةالتييعممكفبياعاملرئيسفيكجكدحالةمفالرضاأكعدـالرضاعفسياسة
تقديرالكفاءاتالصحفيةفيالصحافةسكاءعفطريقصرؼمكافآتمالية،أكالترشيح

لمناصبقيادية،كاعطائيـأكلكيةفيالسفرلمياـصحفيةخارجالببلد،كلمياـتدريبيةأك
عممية،كمنحيـجكائزتقديرية،حيثإنوإذاتـىذاالتقديرحسبمزاجرئيسالتحرير ،أك

ئيسالقسـ،كبناء عمىالعبلقاتالشخصيةأكباألقدمية...إلخ،فقد
الرئيسالمباشر ،أكر
ً
يؤدؼالشعكربعدـالتقديرإلىعدـرضاالصحفي،كفقدافالحماسلبذؿالجيدفيالعمل

كتجكيداألداءالميني( .)5

 .3العكامل الخاصة بالعالقات مع جماعات العمل :كيقصد بيا البيئة االجتماعية لمعمل،
كتشمل :العبلقة مع الرؤساء ،كالعبلقة مع الزمبلء( ،)6فإف عبلقات العمل تقكـ بمساعدة

() 1أحمد:حسف،الرضاالكظيفيلدػالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية:دراسةميدانيةفيقطاعغزة
(ص.)51

()2مريشد،تأثيرالمادةاإلعبلنيةفيالصحفالسعكديةعمىاألداءالمينيلمصحفييف(ص .)55
()3أبكعرجة،المينيةفيالصحافةاألردنيةالعنصرالبشرؼ:دراسةميدانية(ص)160
()4مريشد،المرجعالسابق،ص .55
()5بخيت،العملالصحفيفيمصردراسةسسيكلكجيةلمصحفييفالمصرييف(ص .)191
()6السيد:خمف،تنميةالقدراتالقياديةلمعامميفبالجامعات(ص .)96
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الصحفيفيتجاكزصعكباتالمينةكمخاطرىا،كتحققالرضاالكظيفيلديو،كالذؼيؤدؼ

بدكرهإلىالدافعيةلئلنجاز .

 العالقة مع الرؤساء :يمكف القكؿ أف ىناؾ عبلقة بيف رضا الصحفييف العامميف فيالمؤسسة اإلعبلمية كبيف عبلقتيـ برؤسائيـ ،فالمسؤكؿ ىك الذؼ يجعل الصحفييف محل
اىتماـ،كيقيـعبلقاتطيبةبينوكبينيـعمىأساسمفالتفاىـكاالنسجاـ،كيسعىإلىتفيـ

مكاقفيـالمختمفةفيالعمل،كيزيلالعقباتالتيتعترضطريقيـ.كلماسبقمفشأنوأف

يخمقبيئةعملتحققالرضالمصحفييفالعامميففيالمؤسسة(.)1

 العالقة مع الزمالء :إف العمل اإلعبلمي يتأثر بالعبلقات بيف األفراد ،حيث تمعب ركحالجماعةكالعملكفريقدك اًربالغاألىميةفيتحديدمدػكفاءتوكنجاحو،فعاملالعبلقةمع

الزمبلءيعدمفالعكاملاليامةالمؤثرةفيالرضاالكظيفي(،)2حيثيسكدمناخالعملفي
المؤسساتالصحفيةمجمكعةمفالعبلقاتالتيتتـبيفالعامميفبعضيـالبعض،كتؤثر

ىذه العبلقات في درجة الرضا التي يشعر بيا نحك عممو ،فكمما كاف التفاعل القائـ بيف
الصحفي كزمبلء العمل يحقق متع ًة كانسجاماً لو كانت جماعة العمل مصد اًر لرضا
الصحفيعفعممو،أماإذاكافتفاعمومعزمبلئويخمقتكت اًرأكيعيقإشباعحاجةمعينة

مصدر لعدـ رضا لمصحفي ،مما قد ينعكس عمى أدائو في
كمما كانت ىذه العبلقة
اً

العمل(.)3

 .4العكامل القتصادية (الراتب ،الحكافز المادية):

 الراتب (األجر) :كيقصدبوالحقالماليالثابت الذؼيتقاضاهالصحفي مقابل عممواليكميبلً-إالأفالثابتىنا
،كرغـأنويتغيرمففترةإلىأخرػ-نتيجةالعبلكاتمث 
الذؼيقكـبو 
يعني إمكانية تحديده مقدماً( ،)4كىذا المبمغ مف الماؿ يستخدمو الفرد إلشباع حاجاتو
األساسية،كيتكقفرضاالصحفيعفاألجرالذؼيحصلعميو ،عمىمدػكفايتوإلشباع

حاجاتو األساسية ،كعدالتو بالمقارنة مع الجيد المبذكؿ ،كبمستكػ األجكر في المؤسسات
اإلعبلمية األخرػ،كأؼنقصفيكفايةاألجر لتحقيقالحاجاتاألساسيةلمعامل قديؤدؼ

)الكتبى،السمكؾالتنظيميبيفالنظريةكالتطبيق(ص .)313

(1

( )2يحيى ،العكامل المؤثرة في الرضا الكظيفي لمقائـ باالتصاؿ في قنكات التمفزيكف المحمية :دراسة ميدانية
(ص.)284
()3الكتبى،المرجعالسابق،ص .313

()4السيد:خمف،تنميةالقدراتالقياديةلمعامميفبالجامعات(ص .)90
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إلىظيكرعبلماتمفعدـالرضالدػالصحفي،كالتيتنعكسعمىأدائوفيالعمل(،)1
طردية بيف مستكػ الدخل كالرضا عف
ٍ
عبلقة 
ٍ
كقد أشارت الكثير مف الدراسات إلى كجكد

العمل،فكممازادمستكػدخلاألفرادارتفعرضاىـعفالعمل،كالعكسصحيح(.)2

 الحكافز المادية (العال كات كالبدلت كالمكافآت) :كالتي ليا األثر الكبير عمى رضاالصحفي،حيثتعدالعبلكات ،كالبدالت ،كالمكافآت ،مكممةلؤلجر،فإفكافاألجرغير
كاؼ لتحقيق الحاجات األساسية ،فإف العبلكات كالبمدات تأتي لسد الفجكة بيف المرتب
ٍ
بلًميماًلمحفاظعمىالعامميففيالمؤسسةاإلعبلمية،
كارتفاعتكاليفالمعيشة(،)3كتعدعام 
كتعملعمىزيادةكالءالعامميففييا،كتدفعالصحفييفلتحقيقمعدالتأداءمرتفعة،كتؤدؼ

إلىرفعالركحالمعنكيةليـ،كماأنياتساىـفيتحقيقمستكػمبلئـلمعيشةالصحفييف،
كما تسيـ في تحقيق جك مف الرضا عف العمل لدػ األفراد مما يدفعيـ لمحرص عمى

المصمحة العامة ،كالسعي لزيادة اإلنتاجية ،كتحقيق أىداؼ المؤسسة ،كتؤكد الكثير مف
البحكث كالدراسات عمى أف تبني المؤسسة نظاـ مكافآت عادلة يشجع األفراد المؤىميف

لبللتحاؽبيا،كمايدفعيـلؤلداءالجيدكيرغبيـكيشجعيـعمىاالستمراربيا(.)4

ثانيا  -قياس الرضا الكظيفي:
يقصد بعممية قياس الرضا الكظيفي عممية جمع البيانات الدالة عمى مستكػ رضا

جماعةالعملالمكجكدةفيالمؤسسةعفعناصرالرضاالمختمفة( .)5

كعممية القياس تعد الخطكة األ كلى في دراسات الرضا الكظيفي ،ككفقاً لمنتائج تعمل

إدارةالمنظماتعمىرسـالسياساتكاتخاذالخطكاتالبلزمةلزيادةكتنميةالرضاالكظيفيبيف

عامميياإفكافمستكاهمنخفضاًأكالحفاظعمىمستكياتوالحالية،كافكانتمقبكلة،كتتمخص
أىداؼ قياسالرضاالكظيفي بمقاييسيا المختمفةفيثبلثةأىداؼرئيسة ،األكؿ منيايتضمف

تحديدمستكػرضاأفرادالتنظيـكمعرفةمعيارالرضاأكعدمو،أمااليدؼالثاني فيكمعرفة
مدػاختبلؼمستكياتالرضاالكظيفيكمحدداتوكمؤشراتوبيفجماعاتكأقساـالعملالمختمفة

فيالمنظمة،أمااليدؼالثالث الذؼترميلوعمميةقياسالرضاالكظيفي ،فيكدراسةالعبلقة
()1الكتبى،السمكؾالتنظيميبيفالنظريةكالتطبيق(ص .)313
()2المحتسب،الرضاعفاألداءالمينيكعبلقتوبالكفاياتاإلرشادية(ص .)37
()3الكتبى،المرجعالسابق،ص .314
()4صميحة،المناخالتنظيميكتأثيرهعمىاألداءالكظيفيلمعامميف(...ص .)118
()5ىاشـ،القيادةكعبلقتيابالرضاالكظيفي(ص .)110
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بيفمستكػالرضاالكظيفيكالعديدمفسمككياتأفرادالتنظيـ،كمفذلؾعمىسبيلالمثاؿ:

التغيبكاالستقالةعفالعمل،كمستكػاألداءالكظيفي( .)1

الرضا
لذافإنو مف األمكرالتييجباالىتماـبيا في المؤسسة ،التعرؼعمى درجة 

الكظيفيلدػالعامميفبيا،كذلؾيجبأفتتـىذهالعمميةمفكقتآلخر،فمفالمتكقعحدكث

تغيرفيدرجاتالرضاالكظيفيلدػالعامميفمفكقتآلخر( .)2

إفأىـمايمكفمبلحظتوفيعمميةقياسالرضالدػاألفرادأنوالتكجدطريقةأك

كسيمة كاحدة كمحددة لقياس درجة شعكره بالرضا عف عممو أك عدمو ،ذلؾ أف األحاسيس
كاالعتقادات تجاهمكضكعماتختمفمفشخصآلخر،كأفحالةالرضاأكالسخطتتحكـفييا
عدة متغيرات سكاء أكانت متغيرات ذاتية أك مكضكعية ،كقد صنف الختصاصيكف مقاييس

الرضا إلى نكعيف رئيسييف ىما ( :)3

 .1المقاييس المكضكعية لمرضا :كىيالتيتفيدفيمعرفةدرجةالرضاالكظيفيمفخبلؿ
اآلثار السمككية لو ،مثل :الغياب ،كدكراف العمل ،كىك معيار مكضكعي يفيد التنبيو
لممشكبلتالخاصةبرضااألفراد ،لكفالتتكفربياناتتفصيميةلمعرفةأسبابالمشكبلت

أكعبلجيا.

 .2المقاييس الذاتية لمرضا الكظيفي :كىكيقيسالرضامباشرة،لكفبأساليبتقديريةذاتية،
كذلؾ بسؤاؿ األفراد عف مشاعرىـ تجاه جكانب العمل المختمفة لمعمل ،أك مدػ ما يكفره
العمل مف إشباع لحاجاتيـ ،فيك لذلؾ أكثر فائدة في تشخيص أسباب الرضا أك عدمو،

كمفيدأيضاًفياقتراحجكانبالتغييرالمطمكبةفيالبرامجالتيتؤثرعمىمتغيراتالرضا،

كالمقاييسالذاتيةتقكـعمىتصميـقائمةأسئمةيتـمفخبللياالحصكؿمفجانباألفراد

عف درجة رضاىـ عف العمل ،كيصمـ المحتكػ حسب الحاجات اإلنسانية (الفسيكلكجية ػ
األمافػاالجتماعيةػالتقديرػتحقيقالذات)،كيمكفأفيصمـحسبالحكافزالتييقدميا

العملمثل(األجرػمحتكػالعملػفرصالترقيػاإلشراؼػجماعةالعملػساعاتالعمل

ػظركؼالعمل).

()1ىاشـ،القيادةكعبلقتيابالرضاالكظيفي(ص .)110
()2الكتبى،السمكؾالتنظيميبيفالنظريةكالتطبيق(ص .)317
()3الحرفة،مكسكعةاإلدارةالحديثةكالحكافز(ص .)97
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كنجدمعظـالباحثيفيستعممكف عدةطرؽ كتقنياتلقياسالرضاالكظيفي،كمف أىـ طرؽ

قياس الرضا الكظيفي التي يمكف أف تستخدـ كأساليب لقياس الرضا:

 .1طريقة التدرج التجميعي ليكرت :تحاكؿىذهالطريقةتفادؼاإلجراءاتالمطكلةحكؿتككيف

المقياس ،إال أف المقياس كفقاً ليذه الطريقة يتككف مف مجمكعة العبارات التي تشير إلى

الخصائصاإليجابيةلمعمل ،كيطمبمفكل فرداختيارأؼ عبارة مف العبارات مع بياف
احد مف عدة بدائل لدرجة المكافقة ،كالمثاؿ التالي
درجة مكافقتو عمييا ،كبالتالي اختيار ك ٍ
يكضحذلؾ( :)1

إننيأستمتعبعمميأكثرمفاستمتاعيبكقتالفراغ 


أكافقجداً 



أكافق 



محايد 



الأكافق  

الأكافقجداً 



كتعطياإلجاباتالمقررةمفقبلالفرد،كالتيتتراكحبيف()1ك()5حسبدرجةمكافقتوأك
عدـمكافقتوعمىالعبارة،كبتجميعالدرجاتالتييحصلعميياالفردمفالعباراتالمختمفة

يمكفحسابالدرجةأكالقيمةالكميةلرضاه.

 .2طريقة تحميل بعض الظكاىر ذات الرتباط بالرضا الكظيفي:كىيأكثرطرؽالقياسبساطة
اىرالمعبرةعفدرجةرضاالفرد(،)2كمف

كانتشا اًر ،حيثتعتمدعمىتحميلعددمفالظك

خبلؿتحميلىذهالظكاىريمكفالتعرؼعمىدرجةالرضاالكظيفي،كمفأىـىذهالظكاىر

مايمي( :)3

 معدؿدكرافالعملبالمؤسسة. -معدؿالغياب.

 معدالتالفاقدفيالعمميةاإلنتاجية. -معدالتالشكاكػبالمؤسسة.

ةالكقائعالحرجةانطبلقامفالمنيج
ً
 .3طريقة الكقائع الحرجة لػ "ىارزبرغ" :حيثاستخدـفكر
المستخدـ فييا في قياس مشاعر األفراد تجاه عمميـ ،كذلؾ في البحث الذؼ خرج منو
بنظريتوالمعركفةعفالرضاكعدـالرضا،كذلؾباستخداموليذهالكقائعالحرجةباعتبارىا

()1فاتح،الضغطالنفسيكعبلقتوبالرضاالكظيفي(ص .)52
()2الشرايدة،الرضاالكظيفيأطرنظريةكتطبيقاتعممية(ص .)107
()3الكتبى،السمكؾالتنظيميبيفالنظريةكالتطبيق(ص .)318
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طرؽ قياس مشاعر األفراد تجاه العمل ،كتبنى ىذه الطريقة عمى تكجيو سؤاليف
إحدػ 

رئيسييف لؤلفراد المراد قياس مشاعرىـ انطبلقاً مف السؤاؿ عف كاقعة كاحدة بالنسبة لكل
سؤاؿمفىذيفالسؤاليف،كىذابغيةالحصكؿعمىالكقائعالمسببةلمسعادة،كتمؾالمسببة

لبلستياءلدييـ(.)1

 .4طريقة ثرستكف :كذلؾ بإعطاء عدة أسئمة يطمب اإلجابة عنيا بنعـ أك ال ،كيتـ حساب
درجاتيا بمعرفة المصمـ فقط ،كيتضح بعد تحميميا مدػ الرضا أك عدـ الرضا عف

العمل(.)2

كلقد بذؿ عمماء الجتماع جيكدا مضنية لتنمية بعض المقاييس لقياس الرضا الكظيفي،

كفيما يمي تفصيل عدد مف األدكات المستخدمة في قياس الرضا الكظيفي:

 .1الستبيانات ذات المقاييس المقننة :Rating scaled and Questionnaires
كىي مف أشير المداخل لقياس الرضا ،كمف مزايا ىذا النكع مف االستبيانات أنو يمكف
استيفاؤىـبسرعةكبدرجةمفالكفاءةمفجانبالكثيرمفاألفراد،كماأفتطبيقالمقياسعمى
ِّ
التمختمفةيمكفمفالكصكؿإلىمتكسطاتيمكفالمقارنة
أعدادكبيرةمفالعامميففيمجا

بيا ،لتحديد القيمة النسبية لدرجة الرضا عف العمل في المؤسسة( ،)3كيتـ في طريقة قائمة
األسئمةقياسالرضاالكظيفيباالعتمادعمىاإلجابةعفأسئمةتسجلردكدفعلالمكظفيفعف
كظيفتيـ ،كيمكف لمباحث أف يصمـ االستبانة الخاصة بدراستو كفق ما يتكاءـ مع أغراض

الدراسة كمجاليا التطبيقي(  ،)4كيكجد بعض المقاييس المعدة لقياس الرضا يمكف استخداميا،
كىيكالتالي :
أ .مقياسأكاستبانةمينيسكتالمرضاالكظيفي Minnesota Satisfaction Questionnaire

)،(MSQكىكمقياسشائعاالستخداـ،فمفخبلؿىذاالمقياسيعبرالفردعفمدػرضاه
عف بعض النكاحي المتعمقة بالعمل ،بحيث يطمب مف العامميف أف يحددكا أك يقدركا

مستكياترضاىـأكعدمولعشريفجانبمفجكانبالمينة،مثل:األجر،كفرصالترقية،

()1فاتح،الضغطالنفسيكعبلقتوبالرضاالكظيفي(ص .)53
()2الحرفة،مكسكعةاإلدارةالحديثةكالحكافز(ص .)102

()3جرينبرجكباركف،إدارةالسمكؾفيالمنظمات(ص .)205
()4ىاشـ،القيادةكعبلقتيابالرضاالكظيفي(ص .)112
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زمبلءالعمل،التعكيضات،التقدير،األماف،ظركؼالعمل...إلخ(،)1كيتراكحمقدارالتقدير

ذاتوبيفراضجداًإلىغيرراضجداً(.)2

ب .استبانةكصفالمينة،(JDI( Job Descriptive Indexكىيصيغةمختصرةالستبانة

مينيسكتالمرضاالكظيفي،كىذاالمقياسيتعاملمعخمسةمفاىيـلمعمل،ىي:العملنفسو،
األجر ،فرص الترقي ،اإلشراؼ ،الزمبلء( ،)3كضمف كل بعد مف األبعاد الخمسة قائمة

بكممات ،أكجملقصيرة،كعمىالمكظفأفيحددماإذاكانتكلكممةأكجممةتصف
شعكرهاتجاهالمينةأـال ،باستخداـإجاباتثابتةنسبياً،كلكل كممةأكجممةقيمةرقمية
تكضحمستكياتالرضاالكظيفي،كفيالنيايةيعطيناحاصلجمعالتقديراتعمىاألبعاد

الخمسةلمستكياتالرضاالكظيفيعفكلبعد،كيمكفجمعالقيـالرقميةلؤلبعادالخمسة؛
لتعطيناقيمةرقميةعامةلمستكػالرضاالكظيفيالعاـ(.)4

ت .استقصاءالرضاعفاألجر ،كالتيتيتـبالحالةالنفسيةلدػالفرداتجاهالعكاملالمختمفة

المرتبطةباألجر ،مثل :مستكػاألجر،الزياداتفياألجكر،المزايااإلضافية،إدارةنظاـ
األجكر...إلخ (.)5

ث .قائمة تكساس لقياس الرضا عف العمل ،كىي تحتكؼ أسئمة لعدة عكامل ،مثل :ظركؼ

العمل،الترقية،اتجاىاتاإلدارة،حركةالتغيير،األجر( .)6

 .2المقابالت الشخصية (مقابالت المكاجية) :كتتضمفىذهالطريقةمقابمةالعامميفكجياً
لكجو  ،عف طريق إعطاء األسئمة ليـ عف طريق نظاـ معيف لتسجيل إجاباتيـ ،كمف
خبلؿىذهالطريقةيمكفمعرفةأسبابالحاالتالنفسيةالمصاحبةلمعمل،كتتـمقابمة

المكاجية فيبيئةيشعر فييا العاممكف بحرية في الكبلـ كاألداء لكل مايطمبمنيـ،
كبيذاتتـأكؿخطكةاتجاهتصحيحأكمحكالمشاكل،كتككف مقابمةالمكاجية(أؼنكع

مفالقياس الفردؼ) ناجحة؛ إذا أجاب األفراد العاممكف بأمانة،كبالتالي يككنكا قادريف

()1جرينبرجكباركف،إدارةالسمكؾفيالمنظمات(ص .)206
()2المحتسب،الرضاعفاألداءالمينيكعبلقتوبالكفاياتاإلرشادية(ص .)30
()3جرينبرجكباركف،المرجعالسابق،ص .206
()4المحتسب،المرجعالسابق،ص .30
()5سمطاف،السمكؾالتنظيمي(ص .)198

()6ىاشـ،القيادةكعبلقتيابالرضاالكظيفي(ص .)110
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عمى التقرير الدقيق لمشاعرىـ في ظل حماية اإلدارة الستجابتيـ كحقيـ في

الخصكصية( .)1

 .3المالحظة :كىي مف أىـ الكسائل في جمع المعمكمات ،حيث يتـ مبلحظة سمكؾ
العامميف ،ثـ يتـ بعد ذلؾ استخبلص بعض المبلحظات حكؿ مكاقف العامميف
كمشاعرىـ(،)2كالذؼيدؿبدكرهعمىدرجةرضاالعامميفعفأعماليـ.

 .4البيانات الثانكية :حيث يمكف استنتاج رضا المكظفيف مف كاقع بيانات ثانكية متاحة
بالمنظمة ،مثل:معدالتالغياب،حجـشكاكػالعامميف،معدؿدكراتالعامميف،عدد

الحكادثأثناءالتشغيل،نسبةاإلنتاج،مستكػإنتاجيةالعامل ،كبتحميلىذهالمؤشرات
يمكفالحكـبقدراإلمكافعمىدرجةرضاالعامميف( .)3

كبعداالطبلععمىطرؽ قياسالرضاالكظيفيكاألدكات المستخدمةفيقياسو،كفي

ضكءحجـكطبيعةمجتمعالدراسةالذؼيتألفمفالصحفياتالفمسطينياتفيالضفةالغربية
كقطاعغزة،فقدعمدتالباحثةإلىاتباعطريقةالتدرجالتجميعيليكرت،ألنياتتكاءـمعحجـ

العينة،كت كفرالمعمكمات الكافيةالكاممة لمتصنيفكالمعالجةاإلحصائية،كالكصكؿإلى نتائج

دقيقة ،كعميو:قامتالباحثةبإعداداستبانةألغراضىذهالدراسة،مستفيدةفيذلؾمفاألدب
النظرؼالخاصبالرضاالكظيفيكالتيضمتالمجاالتالتالية:االنتماء،احتراـكتقديرالذات،
المكانة االجتماعية ،طبيعة العمل ،األمف كاالستقرار الكظيفي ،فرص الترقي ،ظركؼ العمل

كبيئتوالمادية،السياسة اإلعبلمية،فرصالتدريب،التحفيز ،العبلقةمعالرؤساء ،كالعبلقةمع

الزمبلء،الراتب،الحكافزالمادية .

كذلؾ اعتمدت الباحثة عمى المقياس نفسو في التعرؼ عمى الضغكط الداخمية
كالخارجية ،كالضغكط الشخصية كالعائمية ،ككذلؾ الضغكط المجتمعية التي تكاجو الصحفيات

الفمسطينياتعينةالدراسة .

المطمب الثالث -ضغكط العمل كمدى تأثيرىا عمى القائـ بالتصاؿ
لقد حظي مكضكع الضغكط في بيئة العمل باىتماـ الكتّاب كالباحثيف في مجاالت

مختمفة،كذلؾنتيجةلمتغيراتالسريعةكالمستمرةالتيتتسـبيابيئةالعملفيالمؤسسات،كالتي

()1عاشكر،إدارةالقكػالعاممةاألسسالسمككيةكأدكاتالبحث(ص .)167
()2ىاشـ،القيادةكعبلقتيابالرضاالكظيفي(ص .)111
()3المرجعالسابق،ص .110
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آثار سمبية عمى
قد تؤدؼ إلى تعرض العامميف لمستكيات معينة مف الضغكط ،التي تترؾ اً

العامميفكالمؤسسةالتييعممكفبيا( .)1

كفيالكاقعتستخدـعبارةالضغكطلمداللةعمىحالتيفمختمفتيف،تشيرفييااألكلىإلى

الظركؼ البيئية التي تحيط بالفرد في بيئة العمل ،كتسبب لو الضيق كالتكتر ،كبعبارة أخرػ
المصادرالخارجيةلمضغكط،كأمافيالحالةالثانية ،فإنياتشيرإلىردكدالفعلالداخميةالتي

تحدثبسببىذهالمصادر،كالمتمثمةفيالشعكرغيرالسارالذؼينتابالفرد .

كبغض النظر عف قدرة الفرد عمى مكاجية المكاقف المختمفة في بيئة عممو ،فإف
لمضغكط آثارىا السمبية ،كالتي ينبغي التعامل معيا؛ الحتكائيا في أضيق نطاؽ ،فالضغكط

كالعملكماتشيرإلىذلؾكثيرمفالكتاباتيسيرجنباًإلىجنب ،كذلؾلسببكاضحىكأف

العامميف في الميف المختمفة يتعرضكف لدرجات مختمفة مف الضغكط ،فغالباً ما يتعرضكف

لمكاقفأكلمسؤكلياتتعكؽمتطمباتطاقاتيـ،أكيقكمكفبإنجازىاعمىحسابمياـأخرػ( .)2

أكلا -تعريف ضغكط العمل:
ىناؾ صعكبة في تحديد تعريف ضغكط العمل ،فبل يكجد اتفاؽ حكؿ مفيكـ ضغكط
ينظر منيا إليو ،إال أنو يمكف تعريف ضغكط العمل بأنيا
العمل أماـ اختبلؼ الزاكية التي ُ

مجمكعةالمثيراتالتيتتكاجدفيبيئةعملاألفراد،التيينتجعنيامجمكعةمفردكداألفعاؿ

التي تظير في سمكؾ األفراد في العمل ،أك في حالتيـ النفسية كالجسمانية ،أك في أدائيـ

ألعماليـنتيجةتفاعلاألفرادمعبيئةعمميـالتيتحكؼالضغكط( .)3

ماتعرؼبأنيا:استجابةمتكيفةلمكقفأكظرؼخارجيينتجعنوانحراؼجسماني
ك
ّ

أكنفسانيأكسمككيألفرادالمنظمة( .)4

ثانيا -حتمية ضغكط العمل:
كمفالمعمكـأفضغكطالعملمفاألمكرالحتميةالتيالبدمفكجكدىا،كاليمكفمف

الناحيةالعمميةالقضاءعمييا،كيرجعذلؾإلىكجكدالعديدمفاألسبابالتيتؤدؼإلىحدكث
ضغكطالعمل ،مثل :األسبابالتيتتعمقبطبيعةالعملكظركؼالمؤسسة،كاألسبابالمتعمقة
()1الكتبى،السمكؾالتنظيميبيفالنظريةكالتطبيق(ص .)211
()2الزياني،الضغكطالمينيةالمؤثرةعمىالقائـباالتصاؿفيالصحافةالبحرينية(ص .)435
()3الكتبي،المرجعالسابق(ص .)212

()4السامرائي،عمـالنفساإلعبلمي(ص .)252
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بشخصيةالفرد،ككذلؾاألسبابالتيتتعمقبجكانبالعبلقاتاالجتماعيةكالعائميةلمفرد،كعمى

بلًفبلبدمفكجكدضغكط( .)1
ضكءذلؾيمكفالقكؿبأنوطالماأفىناؾعم 

ثالث ا -أسباب ضغكط العمل:
ىناؾاختبلؼلدػالكتّابكالباحثيفحكؿمسبباتضغكطالعمل،فيناؾمفيرػأف

ُ

مسببات الضغكط تكجد في البيئة ،كىناؾ مف يرػ أف مصدرىا الفرد نفسو ،كتتحدد تبعاً
لشخصية كطريقة تفكيره ،كاإلفراط في طمكحاتو ،كتحممو لمسؤكليات تفكؽ قدراتو ،كميمو إلى
مقاكمةالتغيير...إلخ(،)2كيمكفتقسيمياإلىثبلثمجمكعاتىي:

أ .أسباب تتعمق بطبيعة العمل كظركؼ المنظمة كمنيا:

 .1غمكض دكر الفرد في المؤسسة :كيعني النقص في المعمكمات البلزمة لتأدية الدكر
المتكقع مف الفرد  ،كيحدث ىذا الغمكض عندما تككف األىداؼ كالمياـ كاالختصاصات
كمتطمبات العمل غامضة كغير كاضحة ،مما يؤدؼ إلى شعكر الفرد بعدـ سيطرتو عمى

عممو(.)3

 .2صراع الدكر :حيث يمكف أف يحدثفي بعضاألحياف تعارض بيف قيـكمعتقدات الفرد
كبيف طبيعة الدكر الذؼ يقكـ بو خبلؿ عممو ،مما يسبب صراعاً داخل الفرد يؤدؼ إلى

شعكرهبالضغكط(،)4ىذايعنيأنوقديحدثتعارضفيمطالبالعملمفحيثاألكلكية،

كتعارضفيحاجاتالفردمعمتطمباتالمؤسسة ،كتعارضمطالبالزمبلءمعتعميمات

المؤسسة،كتككفالضغكطنتيجةلعدـمقدرةالفردعمىتحقيقالتكقعاتالمختمفة(.)5

 .3اختالؿ أعباء العمل:كيقصدبيازيادةأكانخفاضأعباءالعملعفالقدرالمناسب؛فزيادة
يشعر
األعباء قد تؤدؼ إلى عجز المكظف عف إنجازىا في الكقت المناسب ،كانخفاضيا ُ

الفردبالمملكالرتابة(.)6

()1الكتبى،السمكؾالتنظيميبيفالنظريةكالتطبيق(ص .)212
()2المرجعالسابق،ص .212
()3العمياف،السمكؾالتنظيميفيمنظماتاألعماؿ(ص .)164
()4الكتبى،المرجعالسابق،ص .212
()5العمياف،المرجعالسابق،ص .164
()6الكتبى،المرجعالسابق،ص .212
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 .4صعكبة العمل :التيترجعإمالعدـمعرفةالفردبجكانبالعملالمختمفةأكعدـفيموليذه
الجكانب،أكإلىأفكميةالعملأكبرمفنطاؽالكقتالخاصباألداءأكأكبرمفالقدرات

المتاحةلمفرد(.)1

 .5ضعف المشاركة في اتخاذ الق اررات:حيثتؤثردرجةمشاركةالمرؤكسيففياتخاذالق اررات
عمىمقدارشعكرىـبضغكطالعمل(.)2

 .6تقبل السمطة :قد يشعر بعض العامميف بالتكتر كالضغط مف جراء شعكرىـ بأف المدراء
يمارسكفنفكذىـكسمطتيـالرسميةعمييـ(.)3

 .7المشكالت الناجمة مف التدرج اليرمي لمسمطة كمايتسـبومفتعقيدكتشابؾيؤدؼإلى
الشعكر بالتكتر لدػ العامميف ،ككذلؾ عدـ التكافق بيف شخصية الفرد كمتطمبات التنظيـ

القائـ عمى البيركقراطية ،حيث التقيد بمكائح كاجراءات رسمية كالمعتمد عمى نظـ إشراؼ
متشددة،كسياساتمكضكعيةالتأخذفيالحسبافاالعتباراتالشخصية(.)4

 .8اختالؿ بيئة العمل المادية :قد تؤدؼ الظركؼ غير المكاتية في بيئة العمل المادية إلى
شعكرالفردبالضغط،فالح اررةالمرتفعةأكالضكضاء،أكالتيكيةالسيئة ،أكارتفاعدرجة

لياآثارسيئةعمىصحةكسبلمةالفردالبدنية،فيي
الرطكبةكماإلىذلؾمفالعكاملالتي
اً
غالباًماتشكلمصد اًرلضغكطالعمل(.)5

 .9الضغكط المتعمقة بالمسار الميني:فحينمايشعرالفردأففرصالترقيضعيفةأكمحدكدة
أمامو ،أك يشعر بأف مستقبمو الميني غير كاضح فإف ذلؾ ببل شؾ يمثل مصد اًر ىاماً

لضغكطالعمل(.)6

 .10اختالؿ العالقات الشخصية في مجاؿ العمل :حيث تؤثر العبلقات الشخصية في مجاؿ
الدعـالذؼي َقدـلمفردمفخبلؿاآلخريف
العملفيضغكطالعمل،فالمساندةاالجتماعيةك
ُ
يجعبلفالفرديشعربضغكطعملأقل(،)7حيثيقيـالعامم كفعبلقاتشخصيةبعضيـمع

بعض،كقدتككفىذهالعبلقاتسمبيةكالعدكانية،كالصراعات،كاإلساءةإلىحريةاآلخريف،
()1العنزؼ،إدارةجكدةالخدمةالعامة(ص .)266

()2الكتبى،السمكؾالتنظيميبيفالنظريةكالتطبيق(ص .)212
()3السامرائي،عمـالنفساإلعبلمي(ص .)254
()4العنزؼ،المرجعالسابق،ص .266
()5العمياف،السمكؾالتنظيميفيمنظماتاألعماؿ(ص .)165
()6الكتبى،المرجعالسابق،ص .212

()7العمياف،المرجعالسابق،ص .163
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كعدـالحفاظعمىسريةالمعمكماتالشخصية...إلخ،كقديزدادضغطىذهالعبلقاتالسمبية

بدرجةاليحتمميابعضاألفراد(.)1

ب ػ أسباب تتعمق بجكانب شخصية الفرد:
تكجدمجمكعةمفالعكاملالشخصيةالتيتتسببفيشعكراألفرادبالضغكطمفعدمو،

كمفأىـىذهالعكاملأكاألسبابمايمي :

 .1الطبيعة الشخصية لمفرد كمدػتميزهبالرغبةفيالعمل ،كالكالءكاالنتماء إليو،كقدرتوعمى
تحملالتكتركاالضطراب(.)2

 .2اختالؼ قدرات األفراد :يتفاكت العامم كف في شخصياتيـ كخصائصيـ كسماتيـ كميكليـ،
كبمدػ قابميتيـ لتحمل الضغكط كتكيفيـ معيا ،فبعض ىؤالء يممككف شخصيات حيكية
ممتزمةدؤكبتتميزبالرغبةفيالعمل...إلخ،كآخريفليـشخصيةىادئةصابرةمتكازنة

المزاج،كمثلىذهالشخصيةأقلعرضةلمضغط(،)3فتفاكتالقدراتمففردآلخرسكاء
في القدرة عمى تحمل المياـ الصعبة ،كالقدرة عمى اإلنجاز ،كالقدرة عمى تحمل

المسؤكلية...كغيرذلؾ،كلذلؾيمعبدك اًرفيتفاكتالشعكربضغكطالعمل.
 .3الصحة النفسية أك العضكية لمفرد :ال شؾ أف الظركؼ الصحية لمفرد سكاء النفسية أك
العضكية ،ككذلؾ الحالة المزاجية لمفرد تؤثر عمى شعكره بضغكط العمل ،ككيفية تعاممو

معيا.

 .4شعكر الفرد بمدى مسئكليتو عف األحداث التي تقع مف حكلو:حيثيشعرالفردفيبعض
األحيافبأنومسئكؿعفبعضاألحداث،كمفالمتكقعأفيزيدمفاإلحساسمفشعكره

بضغكطالعمل(.)4

ٍ
يتعرضالفردمفحيف آلخرإلىأحداثفيحياتوالشخصية،تمثل
 .5األحداث الشخصية :

قد اًرمفالضغطالنفسي،ىذهاألحداثبماتسببومفتكترينتقلتأثيرىاإلىالعمل(،)5كمف
ىذهاألحداثفقدعزيز،التغييرفيالمسؤكلية،مشاكلاإلدارة،كالزمبلءكاإلجازات(.)6

()1السامرائي،عمـالنفساإلعبلمي(ص .)254
()2العنزؼ،إدارةجكدةالخدمةالعامة(ص .)266
()3السامرائي،المرجعالسابق،ص .255
()4الكتبى،السمكؾالتنظيميبيفالنظريةكالتطبيق(ص .)212
()5العمياف،السمكؾالتنظيميفيمنظماتاألعماؿ(ص .)162
()6السامرائي،المرجعالسابق،ص .255
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جػ ػ أسباب تتعمق بجكانب العالقات الجتماعية كالعائمية لمفرد:
اليقعالفردتحتضغكطالعملفقط،بلتكجدمجمكعةمفالضغكطاالجتماعيةكالعائمية،

التيتنعكسعمىضغكطالعمل،كمفأمثمةىذهالضغكط :
 .1اضطرابالحياةالزكجيةكالعبلقاتاالجتماعية.

 .2صراع تداخل األدكار :حيث تتعدد المياـ التي يقكـ بيا الفرد ،كالتي تؤثر بدكرىا عمى

مستكػالضغطلديو،فقديأخذعملالفردكقتاً كبي اًرمفيكمو،بلقديمتدىذاالعملإلى
المنزؿ،كىنايحدثالتداخلبيفالعملكالكاجباتالعائمية(.)1

رابعا -آثار ضغكط العمل عمى الفرد كالمؤسسة:
ىناؾ آثار متعددة لضغكط العمل ،كيمكف القكؿ أف أغمب ىذه اآلثار تككف نتائجيا

سمبية،بينماتككفىناؾبعضاآلثارذاتالنتائجاإليجابية .
 .1اآلثار اإليجابية لضغكط العمل:

إف العديد مف المؤسسات إف لـ تكف جميعيا تنظر لضغكط العمل عمى أنيا شر يجب

مكافحتو،كذلؾآلثارىاالسمبيةعمىالفردكالمؤسسةمعاً،لكفالحقيقةغيرذلؾ،إذإفلضغكط

العمل آثا اًر إيجابية( ،)2فخكؼ العامل مف حرمانو مف الترقية أك الحكافز المادية يجعمو يبذؿ
جيداًممايزيدمفمستكػاألداء( .)3

أ .اآلثار اإليجابية عمى الفرد:إذاكانتكميةكنكعيةضغكطالعملفياإلطارالصحيح،فإف
ىناؾبعضاآلثاراإليجابيةالمتكقعةبالنسبةلمفرد،كأىـىذهاآلثارمايمي :
 -ارتفاعإنتاجيةالفرد.

 زيادةقدرةالفردعمىالترقي. -زيادةدخلالفرد.

 -زيادةدرجةالرضاالكظيفي.

 تحسفالعبلقاتاإلنسانيةفيمجاؿالعمل. -تحسفالتفكيراالبتكارؼلدػاألفراد.

()1الكتبى،السمكؾالتنظيميبيفالنظريةكالتطبيق(ص .)212
()2العمياف،السمكؾالتنظيميفيمنظماتاألعماؿ(ص .)165
()3الكتبى،المرجعالسابق،ص .213
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 زيادةالتعاكفبيفالفردكزمبلئو(.)1

 ارتفاعمستكػاألداء. -االستقرارالكظيفي.

 السرعةفيإنجازاألعماؿ. -تطكيرالعمل(.)2

 -خمقالتنافساإليجابيبيفالعامميف.

 -خمقاإلحساسبأىميةالكقتكالعملعمىاإلدارةالجيدةلو( .)3

ب .اآلثار اإليجابية عمى المؤسسة:كأىـاآلثاراإليجابيةالتييمكفأفتحصلعميياالمنظمة

مايمي(:)4

 زيادةدرجةانضباطالعامميف. -زيادةمستكػاألداء.

 زيادةدرجةالتطكربالنسبةلممنتجالمؤسسي. -تحسيفالمكقفالتنافسيكالريادؼلممؤسسة.

 .2اآلثار السمبية لضغكط العمل :
إذاكانتكميةكنكعيةضغكطالعملفيغيراإلطارالصحيح،فإفىناؾبعضاآلثار

السمبيةالمتكقعةبالنسبةلمفردكالمؤسسة،كىي:

أ .اآلثار السمبية عمى الفرد :

 قد يسبب ضغط العمل إصابة الفرد بالعديد مف األمراض ،مثل :األزمات القمبية ،ارتفاعضغطالدـ،كقرحةالمعدة،كسكرالدـ،كالصداع،كآالـالظير...إلخ(.)5

 المستكيات العالية مف الضغكط غالباً ما يصاحبيا اإلحباط كالقمق كالغضب كاالكتئابكالتكتركاالنفعاؿ،كىذايسببضعفالقدرةعمىالتركيزفيالعملكعدـالرضا.

()1الكتبى،السمكؾالتنظيميبيفالنظريةكالتطبيق(ص .)212
()2مصطفى،استراتيجياتعمـاإلدارةالحديث(ص .)194
()3المرجعالسابق،ص .189
()4الكتبى،المرجعالسابق،ص .212

()5العمياف،السمكؾالتنظيميفيمنظماتاألعماؿ(ص .)167
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 قديؤثرضغطالعملعمىسمكؾالعامميففيالمؤسسةفيتغيبعفالعملأكيتأخر،كقديؤدؼإلىترؾالعمل(.)1

 قديؤثرضغطالعملعمىالعامميففيحدثبعضاالستجابات ،كالتيتُحدثتأثيرىاعمىتفكير الفرد كعبلقتو باآلخريف ،كمف ىذه األعراض :البلمباالة ،كالنظر إلى المستقبل

بتشاؤـ ،كعدـالقدرةعمىالتركيزكفقدالثقة،كالحساسيةلمنقدمفجانباآلخريف،النسياف

المتكرر...إلخ(.)2

ب .اآلثار السمبية عمى المؤسسة :فيناؾ العديد مف اآلثار السمبية التي تنعكس عمى أداء

المؤسسة ،فيذه الضغكط تؤثر عمى قدرة المنظمة عمى االستمرار ،كيضعف مف مركزىا
التنافسي،كذلؾتحملالمؤسسةالعديدمفالتكاليفنتيجةىذهالضغكط،فضبلًعفارتفاع
معدؿ دكراف العمل بيا ،كارتفاع معدالت الحكادث ،كالغياب ،كالتأخير( ،)3كتدني مستكػ

الشكاكػ كالتظممات ،كسكء االتصاؿ ،التسرب الكظيفي( ،)4كماأف

اإلنتاج،كارتفاعمعدؿ

معاناةالفردمفالضغكطكالشعكرباالضطرابكالتكتريؤثربالسمبعمىقدرتوعمىالعمل
كاإلنجاز كيؤدؼ إلى التدىكر في معدالت األداء ،كيزيد مف معدالت عدـ القدرة عمى

التركيزكعدـاالنضباطلمسمكؾالعاـ(.)5

خامسا -الضغكط المؤثرة عمى القائـ بالتصاؿ:
إفمحدداتالميللمعملاإلعبلميترتبطارتباطاًكبي اًربتحميلالتأثيراتالضاغطةعمى

مستكػ سمكؾ الفرد ،كعمى إجمالي ق ارراتو في إطار ميمو لمعمل اإلعبلمي ،كاف التأثي ارت

الضاغطة كثيرة ،منيا :الضغكط األسرية ،كضغكط العادات كالقيـ كالتقاليد مع طراز الحياة
العصرية،كالضغكطالماديةالصعبة ،كضغكطالعملالتيتتمثلفيصعكبةالتكيفمعجك

العمل،كالذؼينشأمفتفاعلالفردمععممو( .)6

تتعددالضغكطالمؤثرةعمىالصحفييف،كالتيتؤثرعمىإنتاجيـ،كىيضغكطمتباينة


بتبايفالمجتمعاتكاختبلؼاألنظمةاإلعبلمية،كالفترةالزمنيةالتيتمربيا،كطبيعةاإلطار
()1الكتبى،السمكؾالتنظيميبيفالنظريةكالتطبيق(ص .)212
()2مصطفى،استراتيجياتعمـاإلدارةالحديث(ص .)194
()3الكتبى،المرجعالسابق،ص .212
()4العمياف،السمكؾالتنظيميفيمنظماتاألعماؿ(ص .)167
()5العنزؼ،إدارةجكدةالخدمةالعامة(ص .)269
()6السامرائي،عمـالنفساإلعبلمي(ص .)251

122

التنظيمي الذؼ تعمل في إطاره صحافة مجتمع ما ...إلخ ،كىي ضغكط يصعب حصرىا،

لتعددىاكتعددمصادرىا،فبعضيايرجعإلىطبيعةالنظاـالسياسي كالنظاـاالقتصادؼالقائـ،
كبعضيايرجعإلىطبيعةممكيةالصحيفة...إلخ( .)1

كالضغكط الداخمية سكاء مف خارج
كتتعدد مستكياتيا ما بيف الضغكط الخارجية ،
المؤسسةالصحفيةأكمفداخميا،كيصعبتحديدأييماأكثرتأثي اًر،كىيليستمتشابية،فمكل
منياأغراضمعينةكمختمفة،كلذافييفيحالةصراعكتقارب،كيصعبإيجادفاصلدقيقبيف
ىذه الضغكط المتعددة ،فيي تمارس تأثيراتيا بشكل متفاعل كمتداخل ،كما يتبايف اإلحساس

بتأثيراتيا( .)2


كقدقدمتالدراساتاألجنبيةتحميبلًكظيفياًلمضبطاالجتماعيداخلغرفةاألخبارمف

خبلؿ أعماؿ "برييد  "Breedعاـ 1955ـ ،الذؼ أكضح في دراستو كيفية تعرض ()120

مندكباًصحفياًلضغكطغيررسميةداخلغرفةاألخبار،أدتإلىخضكعيـلمسياسةالتحريرية
الصحفية،كىيضغكطمفالرؤساءفيالعمل،كضغكطأخرػعمىطرؽاختيارىـكمعالجتيـ
كنشرىـلؤلخبارأكالمكضكعاتالصحفية( .)3

كقد أبرزت دراسة "دمحم السيد" أىمية الضغكط اإلداريةالتي تمارس تأثي اًر حاسماً عمى

القائـباالتصاؿ ،كىك تأثير يفكؽ القيكد المينيةبمراحل عديدة ،كىي قيكدتفرضيا المؤسسة،
كيتـ ممارستيا بشكل غير مباشر عمى الصحفييف إلى أف يصبحكا جزءاً مف الكياف العاـ

لممؤسسة ،كىذه الضغكط تتمثل في نظـ الممكية كالسيطرة كالرقابة الرسمية ،كالرقابة الذاتية
كالق ارراتاإلدارية( .)4

كما رصد "السيد بخيت" في دراستو عف العمل الصحفي في مصر بعض ىذه

الضغكط ،كمحاكلة معرفة تأثيراتيا عمى الصحفييف ،كعمى طبيعة إنتاجيـ ،كالمضمكف الذؼ
يقدمكنوكيطرحكنو،كلبيافىذهالضغكطفقدحددىافيعدةعكاملىي( :)5

()1بخيت،العملالصحفيفيمصردراسةسسيكلكجيةلمصحفييفالمصرييف(ص .)32
()2المرجعالسابق،ص .32
()3خكخة،آلياتالتخطيطكالرقابةفيالمؤسساتالصحفية(ص .)208
()4السيد:سعيد،الضغكطالمينيةكاإلداريةعمىالقائـباالتصاؿ(ص .)20
()5بخيت،المرجعالسابق،ص .32
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 .1االتجاىات كالقيـ الشخصية لمصحفييف كخمفياتيـ االجتماعية السياسية كاالقتصادية
كالثقافية،كتصكراتيـألدكارىـالمينيةكالصحفيةكالمجتمعية.

 .2الضغكطكالعكاملالركتينيةكتأثيرىاعمىطبيعةالمنتجالصحفي،سكاءمفحيثضغكط
الكقت ،أك االجتماعات ،أك مكاعيد الطبع ،أك أساليب الكتابة ،أك طرؽ تكزيع المندكبيف
عمىالجياتاإلخبارية.

 .3الضغكطمفالرؤساءفيالعمل:كتمثلأىميةبالغةفيعملالصحفي،فالرؤساءىـالذيف
يختاركف الصحفييفلتكميفيـبمياـمحددة،كىـالذيفيراقبكف أعماليـكيقيمكنيا،كىـمف

بيدىـترقيةالصحفي،كىـالذيفيستطيعكففتحالطريقأماـمكالييـمفالمرؤكسيف،كذلؾ

بإعطائيـ مساحات أكبر لمنشر ،كمف ثـ تركج أسماؤىـ كتنتشر ،كحرماف الذيف يختمفكف

معيـفيالرأؼمفىذهالفرص،كماأففياستطاعةالرؤساءأيضاً استخداـأداةالحافز
كالترقيةداخلالصحيفةلمضغطعمىمرؤكسييـ،كقدتأتيالضغكطمفالرؤساءالعتبارات

شخصيةبحتة -مثلعدـاالستمطاؼ -كليسلياعبلقةبالكفاءةأكالميكؿالسياسية،كما
أف الضغكط التي تمارسيا السمطة تمر عبر الطرؽ اإلدارية التي تستر الفاعل األصمي،
كما يعتمد مقدار االستقبلؿ الذؼ يتمتع بو الصحفي عمى أسمكب رئيسو ،كرؤيتو اتجاه

العمل أك المينة التي يزاكليا ،كتختمف درجة استجابة الصحفي لمضغكط التي يفرضيا
الرؤساء في العمل مف شخص آلخر ،كذلؾ حسب مصدر الضغط كطبيعتو ،كمف بيف

الحرماف
ضغكط الرؤساء في العمل فرض مجمكعة مف األدكات العقابية كاإلدارية ،مثل  :
مفالعبلجالطبيعي،أكخصـمبالغمفالمرتب،أكالتأنيبعمىالتأخيرفيالحضكرأك

االنصراؼ أك الحرماف مف الحكافز ،أك العبلكة أك الفصل مف العمل ،أك الحرماف مف
الكتابة،أكعدـتكفيرمكاتب ،أكالحرمافمفأؼفرصةلمسفرلمخارج،أكمفحضكر
االجتماعات في المستكيات التنظيمية المختمفة ،أك محاكلة تشكيو الصكرة ،كاشاعة أنو

مشاغبأكممتنععفالعمل،ىذاكموسيككف سبباًفيعدـرضاالصحفيعفعممومما

يؤثرسمباًعمىانتاجيتو،كبالتاليعمىالمؤسسةالتييعملبيا.

 .4الضغكطمفالزمبلءفيالعمل ،فإنوالشؾأفالضغطمفالزمبلءفيالعمليؤثرعمى

عملالصحفييف،ألنيـقديعممكفعمىإرضاءرؤسائيـكعدـتحدييـبأؼحاؿ،كقديشكل
ذلؾضغطاعمىالصحفيالذؼيريدأفيعبرعفرأيوبطريقةمستقمةكمكضكعية،بصرؼ
ً

النظرعفرأؼأكاتجاهرئيسوفيالعمل،كقديككف لمزمبلءأيضاًكضعيـالمينيكقيميـ
كاتجاىاتيـ كتماسكيـ مع بعضيـ البعض ،كىذا الكضع يفرض عمى الصحفي متطمبات

معينة،كيعرضولضغكطشتىسكاءمينيةأكشخصية قدتؤثرعمىأدائولعممو،فمناخ
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العملبيفالزمبلءداخلالمؤسسةالصحفيةقديتكفرفيو نكعمفالتكافقبينيـ،كقديككف

صحي بسبب تنافس الصحفييف عمى الحصكؿ عمى االمتيازات مف سفر
ٍ
مناخاً غير
كعبلكات...إلخ ،أكثر مف تنافسيـ فيما بينيـ عمى تجكيد العمل الصحفي ذاتو ،فقد يقكـ

الزمبلءبالكشايةبزمبلئيـلدػالرؤساءفيالعمل،كمايؤدؼالعداءكعدـالتسامحكالصراع
إلىانعداـركحالفريقالكاحد،كقتلالطاقاتاإلبداعيةالخبلقةلدػالعامميف،كالشعكربعدـ
االنتماء كالبحث عف فرص عمل خارجية ،كشعكر الكثير مف الصحفييف كبالذات الفئات

الدنياباإلحباط،كعدـالقدرةعمىالتأثيرفيصنعالقرارداخلصحفيـ.

 .5العكامل كالضغكط التنظيمية كحصكؿ الصحفي عمى فرص الترقي ،حيث يؤدؼ طمكح
الصحفيكرغبتوفيأفيترقى،كأفيحظىبمنصبأعمى،ألفيرضخلسياسةالمؤسسة

التي يعملبيا ،حتىكلككافيختمف معىذه السياسة ،كىي رغبة مكجكدة بالطبعنظ اًر

لمطمكحات الذاتية لمصحفي ،كىي ما تجعمو حريصاً مع االختبلؼ عمى إبقاء الجسكر
مفتكحةمعالرؤساء،بيدؼالحصكؿعمىفرصلمترقيفيالمناصبالتحريرية،كىذابحد

ذاتويشكلضغطاًعمىالصحفيلمحصكؿعمىفرصالترقيفيالمناصبالتحريرية.

 .6العكاملكالضغكطالمؤسسية،كالتيتقعخارجالصحيفةكتمارستأثيراتياعمىالصحفييف،

كعمى طبيعة المنتج الذؼ ينتجكنو ،مثل :مؤسسة السمطة كمصادرىا الرسمية ،الجميكر،

كسائلاإلعبلـاألخرػ،المنافسة...إلخ.

 .7الضغكط المجتمعية كالمؤثرات األيدكلكجية كالثقافية السائدة ،كقيـ المجتمع كتقاليده،
كأيديكلكجيةالنخبةالحاكمة...إلخ.

كلقدكردتعدةضغكط تمارسضدالقائـباالتصاؿكخاصةفيالصحافة،ىذهالقيكد

كالضغكطجاءتفيالكتابالذؼأصدره"مريل"ك"برياف"ك"إليكس"عاـ1970ـ،كىي(:)1

 .1الضغكطالقانكنية:كمنيااألحكاـالقانكنيةالخاصةبقكانيفالصحافة،كىيفيالعادةغير
كاضحةأكمحددة،كيغمبعميياالطابعالمزاجيالمقابللمتفسيرالشخصي.

سكاء الضغط مف الرؤساء في
 .2الضغكط الخاصة بالعبلقات داخل المؤسسة الصحفية  ،
العمل،أكمفزمبلءالعمل،حيثيتفقالباحثكف عمىأفعبلقاتالعملتضعبصمتيا

عمىالصحفي،حيثترسـلوتفاعبلًاجتماعياًمفخبلؿعبلقتوبجماعةالعمل.

()1الزياني،الضغكطالمينيةالمؤثرةعمىالقائـباالتصاؿفيالصحافةالبحرينية(ص .)445
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 .3الضغكط الخاصة بالسرية كمنيا :الحرماف مف معرفة المعمكمات الحككمية ،فمثبلً
الصحفي ال يستطيع الحصكؿ عمىأسماءأك عدد األشخاص المختفيف،أكمنعتكاجد

المتحدثيفالصحفييفكالمصكريفكالمراسميفلمحدمفالنشاطاإلخبارؼ.

 .4الضغكط االقتصادية كالسياسية :كمنيا الرشكة كاإلعبلنات كاالمتيازات الخاصة ،مثل:
السيطرة عمى كرؽ الصحف كالطباعة ،حجب المكاقع االلكتركنية ،قطع االتصاالت
كغيرىا.

كفي إطار الدراسات التي عالجت الضغكط المؤثرة عمى األداء الميني لمقائـ باالتصاؿ،

تناكلت"ألفتأغا"القائميفباالتصاؿكالضغكطالتييتعرضكفلياأثناءتأديةعمميـ،كأظيرت
نتائج ىذه الدراسة أف  %84.5مف عينة البحث يتعرضكف لضغكط أثناء ممارسة العمل
الصحفي،أماعفنكعيةالضغكط،فقدتصدرتضغكطالسمطةأكؿىذهالضغكطمفخبلؿ

القكانيف كالتشريعات التي تصدرىا ،أك مف خبلؿ التكجييات كالتعميمات التي تعطى لمقائميف
باالتصاؿأكالتدخلفيعمميـ،كجاءتالضغكطمفالرؤساءفيالعملفيالمرتبةالثانية،ثـ

نقصالمكاردكاإلمكاناتفيالمرتبةالثالثة،يميياالضغكطمفقيـالمجتمعكتقاليدهكالضغكط

مفالمعمنيفكاعبلناتيـفيالمرتبةالرابعة،ثـالضغكطمفمصادراألنباءالمختمفةفيالمرتبة
الخامسة ،كالضغكط بيف الزمبلء في العمل ،تمييا الضغكط مف الرغبة في الترقي أيضاً في

المرتبة السادسة ،كالضغكط مف الجميكر العاـ ،كالضغكط مف رجاؿ العبلقات العامة في
المنظمات،كالمؤسساتفيالمرتبتيفالسابعةكالثامنةعمىالتكالي( .)1

كذلؾ تناكؿ "زىير عابد" مجمكعة مف الضغكط التي يتعرض ليا القائـ باالتصاؿ ،كقد

حددىافيمايمي( :)2

 .1الضغكط المادية :كتشمل التيديدات الرسمية كغير الرسمية بالقتل ،كاالستدعاء مف قبل

األجيزة األمنية ،الكقف عف العمل ،التقدـ لممحاكمة ،النقل التعسفي ،المنع مف مزاكلة

المينة،الفصلمفالعمل،اإليذاءالجسدؼ،االعتقاؿ.

 .2الضغكطالمعنكية:كتتمثلفياإلغراء،الترىيب،المنعمفالكتابة،النقلإلىعملآخر.
 .3الضغكطالتشريعية:كتشملالقكانيفالدستكرية،القكانيفاألمنية،قكانيفالصحافة.

()1أغا،القائمكفباالتصاؿكقضاياالتنمية(ص .)217

()2عابد،ضغكطالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينيةدراسةاستطبلعية(ص .)590-567
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 .4الضغكطاالقتصاديةالتيتمارسضدالقائـباالتصاؿكالحرمافمفاإلعبلناتالرسمية،
منعدخكؿالمعداتالصحفية،الرشاكػكاليدايا.

 .5الضغكط المباشرة :مثل منع الترخيص ،تعييف مراقب عمى كسائل اإلعبلـ ،مصادرة
المطبكعات بعد طباعتيا ،استخداـ العنف ضد الصحفييف ،االغتياالت التي يتعرض ليا

القائـباالتصاؿ .
كميمايكفمفأصلىذهالضغكطفيناؾعاملمشترؾيجمعبينيـ،كىكأفىذهالضغكط

تعرقلمسيرةالعملالصحفي،كتؤثرعمىدكرهاالجتماعي،كعمىصياغةكمعالجةالمضمكف
الصحفي كاإلخبارؼ ،كتحديد أكلكياتيا ،كما تؤثر عمى نكعية الحقائق كالكقائع التي تطرحيا

الصحافة( .)1كلمحد مف ىذه الضغكط يجب تكفير بيئة مناسبة لمصحفي ،كىك يقكـ بتنفيذ
المسؤكلياتالمناطبياداخلالصحيفة،كىذايتطمبالعملالجادمفالمؤسساتالصحفيةمف

أجل تقميل ذلؾ إلى أدنى درجة ممكنة ،كمف العكامل المساعدة لتحقيق ذلؾ كضكح األدكار
الكظيفية (متطمبات العمل) ،كالعبء الكظيفي المناسب ،كعدـ تعارض األدكار ،ككضكح

المسؤكليات ككجكد الدعـ االجتماعي ،كبيئة العمل المناسبة مف حيث الجكانب المادية،
ٍ
العائدالماليالذؼيتناسببشكلكاؼ معمتطمباتالحياةفيالكقت
كالمشاركةفيالق اررات،ك

الحاضر( .)2

كبناءعمىماتقدـمفرؤيةتمؾالدراساتلمضغكطاألكثرتأثي اًرعمىالقائـباالتصاؿ،تجد
ً

اإلدارية،
الباحثة أف جميعيا اتفقت عمى أنكاع معينة مف الضغكط ،فيناؾ الضغكط المينية ك 
مثل :ضغكط السياسة التحريرية ،كضغكط الرؤساء في العمل ،كضغكط الزمبلء كالضغكط
الخاصةبفرصالترقيكىيعكاملتشيرإلىالضغكطالداخميةفيالمؤسسةاإلعبلمية،أيضاً

الضغكطالخارجية،كالتيتمثمتفيالضغكطالسياسية،كالقكانيفكالتشريعاتالصحفية،كذلؾ

العائمية،كالضغكطالمجتمعيةالمتمثمةفيقيـالمجتمعكتقاليده .

الضغكطالشخصيةك

()1بخيت،العملالصحفيفيمصردراسةسسيكلكجيةلمصحفييفالمصرييف(ص .)33

()2الزياني،الضغكطالمينيةالمؤثرةعمىالقائـباالتصاؿفيالصحافةالبحرينية(ص .)454
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 3الفصل الثالث
نتائج الدراسة الميدانية كفركضيا

الفصل الثالث
نتائج الدراسة الميدانية كفركضيا


يتضمف ىذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة الميدانية الخاصة بالعكامل المؤثرة عمى الرضا

الكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف،كالمقترحاتالتيتساعدعمىتحسيفالرضا
الكظيفي،كاختبارفركضالدراسة ،كقدتـإجراءالمعالجاتاإلحصائيةلمبياناتالمتجمعةمف
استبانة الدراسة ،إذ تـ استخداـ برنامج الرزـ اإلحصائية لمدراسات االجتماعية ()SPSS

لمحصكؿعمىنتائجالدراسةالتيتـعرضيا،كقد تـ تقسيـ الفصل إلى أربعة مباحث ىي :

المبحػػػث األكؿ :تػػػأثير العكامػػػل الذاتيػػػة كالتنظيميػػػة عمػػػى الرضػػػا الػػػكظيفي لػػػدى الصػػػحفيات

الفمسطينيات في فمسطيف.

المبحث الثاني :تأثير العكامػل القتصػادية كالخاصػة بالعالقػة مػع جماعػات العمػل عمػى الرضػا

الكظيفي لدى الصحفيات الفمسطينيات.

المبحػػػث الثالػػػث :الضػػػغكط كالمقترحػػػات الخاصػػػة بتحسػػػيف الرضػػػا الػػػكظيفي لػػػدى الصػػػحفيات

الفمسطينيات في فمسطيف.

المبحث الرابع :اختبار فركض الدراسة.
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المبحث األكؿ

تأثير العكامل الذاتية كالعكامل التنظيمية عمى الرضا الكظيفي لدى الصحفيات
الفمسطينيات في فمسطيف

يتضمفىذاالمبحثالنتائجالخاصةبتأثيركلمفالعكاملالذاتيةالتيتشػملمجػاالت

االنتمػػاء،االحت ػراـكتقػػديرالػػذات،كالمكانػػةاالجتماعيػػةعمػػىالرضػػاالػػكظيفيلػػدػالصػػحفيات
الفمسػػطينيات،ككػػذلؾتػػأثيرالعكامػػلالتنظيميػػةالتػػيتشػػملكػػلمػػفمجػػاؿطبيعػػةالعمػػل،األمػػف
كاالسػػتقرارالػػكظيفي،فػػرصالترقػػي،بيئػػةكظػػركؼالعمػػل،السياسػػةاإلعبلميػػة،فػػرصالتػػدريب،

التحفيزعمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينيات .

أكلا -تػػأثير العكامػػل الذاتيػػة عمػػػى الرضػػا الػػكظيفي لػػػدى الصػػحفيات الفمسػػطينيات فػػػي
فمسطيف.
يبيفالجدكؿرقـ()3.1مدػتأثيرالعكاملالذاتية(االنتماء،االحتراـكتقديرالذات،

المكانةاالجتماعية)عمىالرضاالكظيفيلدػ الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف،عمماً أنو

تـاستخداـاختبار  Tلمعرفةإذاماكانت متكسطدرجةاالستجابةقدكصمت درجةالحياد

كىي3أـال .
جدكؿ ( :)3.1يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sigلجميع
مجالت محكر "العكامل الذاتية"

المتكسط

النحراؼ

الكزف

ـ

المجاؿ

0

النتماء

4.03

7

الحتراـ كتقدير الذات

4.41

0.49

4

المكانة الجتماعية

4.16

0.58

83.2

مجالت المحكر ككل

4.19

0.42

83.8



قيمة

القيمة

الختبار()T

الحتمالية

الترتيب

0.00

3
1
2

الحسابي

المعياري

النسبي%

0.43

80.6

27.49

88.2

32.94

0.00

22.91

0.00

32.31

0.00

))sig

المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3 .1
أف الكزف النسبي الكمي لمعكامل الذاتية المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات

الفمسطينيات بمغ ( ،)%83.8كبمغ المتكسط الحسابي ( ،)4.99كانحراؼ معيارؼ (،)0.42
كقيمة االختبار ( ،)32.39كأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساكؼ ( ،)0.00مما يشير إلى أف
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محكرالعكاملالذاتيةداؿإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسط

درجةاالستجابةليذاالمحكريختمفجكىرياً عفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيأفىناؾ
مكافقةمفقبلالمبحكثاتعمىمجاالتىذاالمحكر .

أمابالنسبةلممجاالتالخاصةبالعكاملالذاتيةفقدتبيفأفجميعالعكاملالذاتيةأثرت
إيجابياً عمى الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات ،فقد حصل مجاؿ االحتراـ كتقدير الذات عمى

الترتيباألكؿبكزف نسبي(،)%88.2يميومجاؿالمكانةاالجتماعيةبكزف نسبي(،)%83.2
كاحتلمجاؿاالنتماءالترتيبالثالثبكزفنسبي( .)%80.6

كفيما يمي عرض لكل مجاؿ مف مجالت العكامل الذاتية:
 المجاؿ األكؿ :النتماء
يبيفالجدكؿرقـ( )3.2مدػتأثيرمجاؿاالنتماءعمىالرضاالكظيفيلدػالصحفيات

الفمسطينياتفيفمسطيف .

جدكؿ ( :)3.2يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل فقرة
مف فقرات مجاؿ النتماء
ـ
1

الفقرات

القيمة
قيمة
الكزف
المتكسط النحراؼ
الختبار( )Tالحتمالية) )sigالترتيب
الحسابي المعياري النسبي%

أشعر بالسعادة لككني أعمل فػي مينػة
الصحافة.

2

أشػػعر بالنتمػػاء لعممػػي الػػذي يتناسػػب

3

تتكافػػػق مينتػػػي الصػػػحفية مػػػع ميػػػكلي

مع قيمي.

4.42
4.38

0.69
0.65

88.3
87.7

23.36
24.23

0.00
0.00

2
3

كاىتماماتي الشخصية.

4.48

0.60

89.5

28.07

0.00

1

4

أرى بأف عممي يتناسب مع اتجاىاتي.

4.13

0.82

82.6

15.72

0.00

5

5

أشػػػػػػعر بالسػػػػػػعادة لكػػػػػػكف المؤسسػػػػػػة

6

أنتمػػػػػي لعممػػػػػي ألنػػػػػو يتناسػػػػػب مػػػػػع

اإلعالمية التي أعمل بيا مشيكرة.
أىدافي.

7



2.62
4.19

1.38
0.69

52.5
83.7

-3.12
19.43

0.00
0.00

7
4

أشػػعر بػػأف عممػػي يتناسػػب مػػع طبيعػػة
اتجاىاتي الفكرية.

3.99

0.76

79.8

14.84

0.00

فقرات مجاؿ النتماء ككل

4.03

0.43

80.6

27.49

0.00

المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15
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6

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3 .2
أف أعمى كزف نسبي حصمت عميو الفقرة الثالثة (تتكافق مينتي الصحفية مع ميكلي

كاىتماماتي الشخصية) حيث بمغ ( ،)%89.5بمتكسط حسابي يساكؼ (( )4.48الدرجة الكمية

مف  ،)5كانحراؼ معيارؼ ( ،)0.60كقيمة االختبار ( ،)28.07كأف القيمة االحتمالية ()Sig.
تساكؼ(،)0.00لذلؾتعدىذهالفقرةدالةإحصائياًعندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمى
أفمتكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةقدزادعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيمكافقةمف

قبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرةبدرجةرضاكبيرة .

فيماحصمتالفقرةالخامسة(أشعربالسعادةلككف المؤسسةاإلعبلميةالتيأعملبيا

ف نسبي مف بيف فقرات المجاؿ بمغ ( ،)%52.5كمتكسط الحسابي
مشيكرة) عمى أدنى كز 

( ،)2.62كانحراؼ معيارؼ ( ،)1.38كقيمة االختبار ( ،)-3.12كأف القيمة االحتمالية ()Sig.
تساكؼ ( ،)0.00لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستكػ داللة ( ،)α≥0.05مما يدؿ
عمىأف متكسط درجةاالستجابةليذهالفقرة قد كصللدرجة الحياد كىي( )3كىذا يعني أف

ىناؾدرجةمتكسطةمفالرضاعفىذهالفقرة .

بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي الكمي لفقرات مجاؿ االنتماء المؤثرة عمى

الرضا الكظيفيلدػ الصحفيات الفمسطينيات بمغ( ،)%80.6بانحراؼ معيارؼ ( ،)0.43كأف
المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة بمغ ( ،)4.03كقيمة االختبار ( )27.49كأف القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾيعدمجاؿ"االنتماء"داؿإحصائياً عندمستكػداللة

(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذاالمجاؿيختمفجكىرياً عفدرجة
الحيادكىي(،)3كىذايعنيأفىناؾمكافقةمفقبلأفرادالعينةعمىفقراتىذاالمجاؿ .

كيبلحعأفمعظـفقراتمجاؿاالنتماءلياأثرإيجابيممحكظعمىرضاالصحفيات،
حيث تظير المكافقة عمى الفقرات ( )3(،)2(،)9حيث كانت درجات المكافقة فييا أعمى مف
غيرىا،فقدحصمتالفقرة(()3تتكافقمينتيالصحفيةمعميكليكاىتماماتيالشخصية)عمى

الترتيباألكؿبكزف نسبي(،)%89.5يميياالفقرة(()9أشعربالسعادةلككنيأعملفيمينة
الصحافة) بكزف نسبي ( ،)%88.3ثـ الفقرة (( )2أشعر باالنتماء لعممي الذؼ يتناسب مع

قيمي)بكزفنسبي( .)%87.7
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المجاؿ الثاني :الحتراـ كتقدير الذات

يبيف الجدكؿ ( )3 .3مدػ تأثير مجاؿ االحتراـ كتقدير الذات عمى الرضا الكظيفي لدػ

الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف .

جدكؿ ( :)3.3يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل فقرة مف فقرات
مجاؿ الحتراـ كتقدير الذات

ـ

الفقرات

1

أعمػػػل فػػػي الصػػػحافة بيػػػدؼ تطػػػكير

2

أشػػػعر بالتقػػػدير الػػػذاتي مػػػف خػػػػالؿ

3

يكسبني عممي في الصحافة الحتراـ

4

أرى بػػأف عممػػي يحقػػق لػػي السػػعادة

5

أشػػعر بػػاحتراـ الػػذات بسػػبب المركػػز

ذاتي كاثبات قدراتي.

إنجازي لعممي.
كالتقدير.

كالبيجة.

الذي أشغمو في عممي.
6

الحسابي
4.46
4.50
4.43
4.24
4.26

المعياري
0.67
0.57
0.60
0.75
0.71

النسبي%
89.2
90.0
88.6
84.8
85.2

الختبار( )Tالحتمالية) )sigالترتيب

24.79
29.80
27.36
18.95
20.25

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3
2
4
6
5

أحتػػرـ رسػػالتي الصػػحفية التػػي أقػػكـ
بيا.

فقرات مجاؿ الحتراـ كتقدير الذات ككل


المتكسط النحراؼ

الكزف

قيمة

القيمة

4.58

0.57

91.5

31.61

0.00

4.41

0.49

88.2

32.94

0.00

1

المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3.3
أف أعمى كزف نسبي حصمت عميو الفقرة السادسة (أحترـ رسالتي الصحفية التيأقكـ
بيا)حيثبمغ(،)%99.5كمتكسطحسابييساكؼ(()4.58الدرجةالكميةمف،)5بانحراؼ

معيارؼ ( ،)0.57كقيمة االختبار ( ،)31.61كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ (،)0.00
لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستكػ داللة ( ،)α≥0.05مما يدؿ عمى أف متكسط
درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الحياد كىي ( ،)3كىذا يعني مكافقة مف قبل

المبحكثاتعمىىذهالفقرةبدرجةكبيرة .
فيماحصمتالفقرةالرابعة(أرػبأفعممييحققليالسعادةكالبيجة) عمىأدنىكزف

نسبيبيفالفقراتبمغ(،)%84.8كمتكسطحسابييساكؼ(،)4.24كانحراؼمعيارؼ(،)0.75
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كقيمةاالختبار(،)18.95كأفالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾتعدىذهالفقرة
دالة إحصائياً عند مستكػ داللة (،)α≥0.05مما يدؿ عمىأفمتكسط درجةاالستجابةليذه
الفقرةقدزادعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيمكافقةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة .

بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي الكمي لفقرات مجاؿ االحتراـ كتقدير الذات
المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات الفمسطينيات بمغ ( )%88.2بانحراؼ معيارؼ

( ،)0.49كأف المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة بمغ ( ،)4.41كقيمة االختبار
( ،)32.94كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ ( ،)0.00لذلؾ يعد مجاؿ "االحتراـ كتقدير
الذات"داؿإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابة
ليذاالمجاؿيختمفجكىرياً عفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيأفىناؾمكافقةمفقبل
أفرادالعينةعمىفقراتىذاالمجاؿ .

كيبلحعأفجميعفقراتمجاؿاالحتراـكتقديرالذاتأثرتإيجابياًعمىالرضاالكظيفي

لمصحفيات،كمنيا ماأثرأكثرمفغيرىاكما فيالفقرات( )6(،)2(،)9حيث كانت درجات
المكافقةفيياأعمىمفغيرىا،فقدحصمتالفقرة(()6أحترـرسالتيالصحفيةالتيأقكـبيا)
عمىالترتيباألكؿبكزف نسبي(،)%99.5يميياالفقرة(()2أشعربالتقديرالذاتيمفخبلؿ

إنجازؼلعممي)بكزف نسبي(،)%90.0ثـالفقرة(()9أعملفيالصحافةبيدؼتطكيرذاتي
كاثباتقدراتي)بكزفنسبي( .)%89.2
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 المجاؿ الثالث :المكانة الجتماعية
يبيفالجدكؿ()3.4مدػتأثيرمجاؿالمكانةاالجتماعيةعمىالرضاالكظيفيلدػالصحفيات

الفمسطينياتفيفمسطيف .

جدكؿ ( :)3.4يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل
فقرة مف فقرات مجاؿ المكانة الجتماعية

الفقرات

ـ

 1يمنحني عممي في الصحافة مكانة
اجتماعية مرمكقة.

 2يكسػػػػػبني عممػػػػػي فػػػػػي الصػػػػػحافة
احتراـ المجتمع.

القيمة
قيمة
الكزف
المتكسط النحراؼ
الختبار( )Tالحتمالية) )sigالترتيب
الحسابي المعياري النسبي%
4.16
4.13

0.76
0.72

83.2
82.6

17.53
17.92

0.00
0.00

3
4

 3أشعر بأنني أقكـ بعمل ميـ كنػافع
لي كلممجتمع.

4.34

0.63

86.8

24.25

0.00

1

 4يشػػكل العمػػل فػػي مينػػة الصػػحافة
مصػػػدر فخػػػر كتقػػػدير مػػػف العائمػػػة
لي.

4.24

0.86

84.8

16.40

0.00

2

 5تحقػػق لػػي كظيفتػػي مكانػػة كمنزلػػة
اجتماعيػػػػػة جيػػػػػدة تتناسػػػػػب مػػػػػع

طمكحاتي.

4.08

0.83

81.6

14.83

0.00

5

 6أشػػػػػعر بتقبػػػػػل اآلخػػػػػريف لمينتػػػػػي
كصحفية.
فقرات مجاؿ المكانة الجتماعية ككل


4.00

0.80

80.0

14.30

0.00

4.16

0.58

83.2

22.91

0.00

6

المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4.3
أفأعمىكزف نسبيحصمتعميوالفقرةالثالثة(أشعربأننيأقكـبعملميـكنافعلي

كلممجتمع) حيث بمغ ( ،)%86.8كمتكسط حسابي يساكؼ (( )4.34الدرجة الكمية مف ،)5
بانحراؼ معيارؼ ( ،)0.63كقيمة االختبار ( ،)24.25كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ

(،)0.00لذلؾتعدىذهالفقرةدالةإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأف
متكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةقدزادعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيمكافقة بشدة

مفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرةبدرجةكبيرةجداً .
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فيما حصمت الفقرة السادسة (أشعر بتقبل اآلخريف لمينتي كصحفية) عمى أدنى كزف

نسبيحيثبمغ(،)%80.0كمتكسطحسابييساكؼ(،)4.00كانحراؼمعيارؼ(،)0.80كقيمة

االختبار ( ،)14.30كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ ( ،)0.00لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة
إحصائياًعندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةقد
زادعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيمكافقةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة .

بشكلعاـيمكفالقكؿبأفالكزفالنسبيالكميلفقراتمجاؿالمكانةاالجتماعيةالمؤثرة

عمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتبمغ( ،)%83.2بانحراؼمعيارؼ(،)0.58
كأف المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة بمغ ( ،)4.96كقيمة االختبار ( ،)22.91كأف

القيمةاالحتمالية ( )Sig.تساكؼ (،)0.00لذلؾ يعد مجاؿ"المكانة االجتماعية" داؿ إحصائياً
عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذاالمجاؿيختمف

جكىرياًعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيأفىناؾمكافقةمفقبلأفرادالعينةعمىفقرات
ىذاالمجاؿ .

كيبلحعأفجميعفقراتمجاؿالمكانةاالجتماعيةأثرتإيجابياً عمى الرضاالكظيفي

لمصحفيات،كمنيا ماأثرأكثرمفغيرىاكما فيالفقرات( )9(،)4(،)3حيث كانت درجات
المكافقةفيياأعمىمفغيرىا،فقدحصمتالفقرة(()3أشعربأننيأقكـبعملميـكنافعلي

كلممجتمع)عمىالترتيباألكؿبكزف نسبي(،)%86.8يميياالفقرة(()4يشكلالعملفي مينة
الصحافةمصدرفخركتقديرمفالعائمةلي)بكزف نسبي(،)%84.8ثـالفقرة(()9يمنحني
عمميفيالصحافةمكانةاجتماعيةمرمكقة)بكزفنسبي( .)%83.2

ثاني ا -تأثير العكامل التنظيمية عمى الرضا الكظيفي لدى الصحفيات الفمسطينيات في

فمسطيف.

يبيفالجدكؿرقـ()3.5مدػتأثيرالعكاملالتنظيمية(طبيعةالعمل،األمفكاالستقرار
الكظيفي ،فرص الترقي ،بيئة كظركؼ العمل ،السياسة اإلعبلمية ،فرص التدريب ،التحفيز)

عمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف،عمماًأنوتـاستخداـاختبار T

لمعرفةإذاماكانتمتكسطدرجةاالستجابةقدكصمتدرجةالحيادكىي3أـال .
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جدكؿ ( :)3.5يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sigلجميع
مجالت محكر "العكامل التنظيمية"
المتكسط

النحراؼ

الكزف

النسبي%

الختبار()T

 1طبيعة العمل

4.21

0.56

84.2

24.52

0.00

 2األمف كالستقرار الكظيفي

2.95

0.86

59.0

-0.63

0.53

7

 3فرص الترقي

3.10

0.95

61.9

1.16

0.25

6

 4ظركؼ العمل

3.63

0.75

72.6

9.56

0.00

2

 5السياسة اإلعالمية

3.60

0.72

72.0

9.49

0.00

3

 6فرص التدريب

3.46

1.00

69.1

5.19

0.00

4

 7التحفيز

3.44

0.86

68.8

5.83

0.00

5

المجاؿ

ـ

مجالت محكر العكامل التنظيمية

ككل


الحسابي

3.49

المعياري

0.63

69.9

قيمة

القيمة
الحتمالية))sig

1

8.96

الترتيب

0.00

المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4 .5
أفالكزف النسبيالكميلمعكاملالتنظيميةالمؤثرةعمىالرضاالكظيفيلدػالصحفيات
الفمسطينيات بمغ ( ،)%69.9مما يشير إلى أف العكامل التنظيمية أثرت إيجابياً عمى الرضا
الكظيفي لدييف ،حيث بمغ المتكسط الحسابي ( ،)3.49كاالنحراؼ المعيارؼ ( ،)0.63كقيمة

االختبار ( ،)8.96كأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساكؼ ( ،)0.00مما يشير إلى أف محكر
العكاملالتنظيميةداؿإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجة
االستجابة ليذا المحكر زاد عف درجة الحياد كىي( ،)3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبل

المبحكثاتعمىمجاالتىذاالمحكر .
أمابالنسبةلممجاالتالخاصةبالعكاملالتنظيميةفقدتبيفأفمعظـالعكاملالتنظيمية
أثرتإيجابياًعمىالرضاالكظيفيلدػالصحفيات،فقدحصلمجاؿطبيعةالعملعمىالترتيب

األكؿ بكزف نسبي ( ،)%84.2يميو مجاؿ ظركؼ العمل بكزف نسبي ( ،)%72.6يميو مجاؿ

السياسة اإلعبلمية بكزف نسبي ( ،)%72.0ثـ مجاؿ فرص التدريب بكزف نسبي (،)%69.9
يميومجاؿالتحفيزبكزفنسبي(،)%68.8فيماكافلكلمفمجاؿفرصالترقيكمجاؿاألمف
كاالستقرارالكظيفيأثرمحايدعمىالرضاالكظيفيفقدحصلمجاؿفرصالترقيبكزف نسبي

( ،)%69.9كاحتل مجاؿ األمف كاالستقرار الكظيفي الترتيب السابع كاألخير بكزف نسبي
( .)%59.0
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كفيما يمي عرض لكل مجاؿ مف مجالت العكامل التنظيمية:
 المجاؿ األكؿ :طبيعة العمل
يبيف الجدكؿ رقـ ( )3 .6مدػ تأثير مجاؿ طبيعة العمل عمى الرضا الكظيفي لدػ

الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف .

جدكؿ ( :)3.6يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل
فقرة مف فقرات مجاؿ طبيعة العمل

الفقرات

ـ

 1تتػػػيح كظيفتػػػي فػػػي الصػػػحافة فػػػرص
اإلبداع.

القيمة
قيمة
الكزف
المتكسط النحراؼ
الختبار( )Tالحتمالية) )sigالترتيب
الحسابي المعياري النسبي%

4.22

0.69

84.5

20.36

0.00

5

 2أشعر بقيمة العمل الذي أقكـ بو.

4.31

0.67

86.2

22.30

0.00

2

 3حبي لعممي يجعمني مكاظبة عميو.

4.31

0.69

86.2

21.56

0.00

2

 4أتقف عممي إليماني بقدسيتو.

4.33

0.69

86.6

22.11

0.00

1

 5أشػػػعر بالسػػػعادة ألف عممػػػي يكظػػػف
قدراتي كمياراتي.

 6أرى أف األىداؼ المتعمقة بعممػي فػي
الصحافة كاضحة.

4.23

0.71

84.7

19.64

0.00

4

4.09

0.76

81.8

16.35

0.00

7

 7تتطػػػابق قيمػػػي الشخصػػػية مػػػع قػػػيـ
العمل الصحفي.
 8تتناسػػب طبيعػػة عممػػي مػػع طبيعتػػػي
كامرأة.

فقرات مجاؿ طبيعة العمل ككل


4.12

0.73

82.5

17.63

0.00

4.05

0.91

80.9

13.05

0.00

4.21

0.56

84.2

24.52

0.00

6
8

المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4 .8
أفأعمىكزفنسبيحصمتعميوالفقرةالرابعة(أتقفعمميإليمانيبقدسيتو)حيثبمغ

)،كانحراؼمعيارؼ(،)0.69
(،)%86.6بمتكسطحسابييساكؼ(()4.33الدرجةالكميةمف 5
كقيمةاالختبار(،)22.11كأفالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾتعدىذهالفقرة

دالة إحصائياً عند مستكػ داللة (،)α≥0.05مما يدؿ عمىأفمتكسط درجةاالستجابةليذه

الفقرةقدزادعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيمكافقةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة
بدرجةكبيرة .
138

فيماحصمتالفقرةالثامنة(تتناسبطبيعةعمميمعطبيعتيكامرأة) عمىأدنىكزف

نسبي بمغ ( ،)%80.9كمتكسط حسابي يساكؼ ( ،)4.05كانحراؼ معيارؼ ( ،)0.91كقيمة

االختبار ( ،)24.52كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ ( ،)0.00لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة
إحصائياًعندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةقد
زادعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيمكافقةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة بدرجة

كبيرة .

بشكلعاـيمكفالقكؿبأفالكزفالنسبيالكميلفقراتمجاؿطبيعةالعملالمؤثرةعمى

الرضا الكظيفيلدػ الصحفيات الفمسطينيات بمغ( ،)%84.2بانحراؼ معيارؼ ( ،)0.56كأف

المتكسطالحسابيالستجاباتالصحفياتبمغ(،)4.29كقيمةاالختبار( ،)24.52كأفالقيمة
االحتمالية( )Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾيعدمجاؿ"طبيعةالعمل"داؿإحصائياً عندمستكػ

داللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذاالمجاؿيختمفجكىرياً عف

درجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيأفىناؾمكافقةمفقبلأفرادالعينةعمىفقراتىذاالمجاؿ .
كيبلحع أف جميع فقرات مجاؿ طبيعة العمل أثرت إيجابياً عمى الرضا الكظيفي

لمصحفيات،كمنيا ماأثرأكثرمفغيرىاكما فيالفقرات( )4(،)3(،)2حيث كانت درجات
المكافقة فييا أعمى مف غيرىا ،فقد حصمت الفقرة (( )4أتقف عممي إليماني بقدسيتو) عمى

الترتيباألكؿبكزفنسبي(،)%86.6يميياالفقرة(()2أشعربقيمةالعملالذؼأقكـبو)كالفقرة

(()3حبيلعممييجعمنيمكاظبةعميو)بكزف نسبي(،)%86.2ثـالفقرة(()5أشعربالسعادة
ألفعممييكظفقدراتيكمياراتي)بكزفنسبي( .)%84.7
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 المجاؿ الثاني :األمف كالستقرار الكظيفي
يبيفالجدكؿرقـ()3.7مدػتأثيرمجاؿاألمفكاالستقرارالكظيفيعمىالرضا

الكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف .

جدكؿ ( :)3.7يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية
( )Sig.لكل فقرة مف فقرات مجاؿ األمف كالستقرار الكظيفي

الفقرات

ـ
1

أشعر بالستقرار النفسي كالطمئناف أثناء

2

أشعر بالراحة تجاه الضمانات التي يقدميا

3

أرى بأف عممي يضمف تأمين ا لمستقبمي بعد
إنياء الخدمة.

4

أشعر بأف مؤسستي تكفر حماية كتعكيض يالئـ

تأديتي عممي.

عممي لي في حاؿ ترؾ العمل.

خطكرة مينتي.
5

الحسابي
3.80
2.77
2.50

المعياري
0.95
1.21
1.17

النسبي%

الختبار()T

76.0
55.3
50.0

9.59
-

2.185-

4.874-

الحتمالية
))sig

0.00
0.03
0.00

الترتيب

1
5
7

2.78

1.19

55.7

أتكقع بأف الراتب الذي سأحصل عميو بعد
التقاعد يكفر لي حياة كريمة.

6

المتكسط النحراؼ

الكزف

قيمة

القيمة

2.068-

0.04

4

2.40

1.17

48.0

5.870-

0.00

8

أشعر بأف مؤسستي تكفر الستقرار الكظيفي
المالئـ لعممي الصحفي.

7

أشعر بالرضا تجاه نظاـ التأميف المعمكؿ بو في

8

مؤسستي.

3.11

1.22

62.2

1.01
-

0.31

3

2.68

1.14

53.7

3.150-

0.00

6

يكجد عقد عمل مكقع بيني كبيف مؤسستي.

3.58

1.31

71.5

5.04

0.00

2

فقرات مجاؿ األمف كالستقرار ككل

2.95

0.86

59.0

-.634-

0.53



المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4 .2
فقرةاألكلى(أشعرباالستقرارالنفسيكاالطمئناف
أفأعمىكزف نسبيحصمتعميوال 

أثناءتأديتيعممي) حيثبمغ (،)%76.0كمتكسطحسابييساكؼ(()3.80الدرجةالكميةمف
،)5بانحراؼمعيارؼ(،)0.95كقيمةاالختبار(،)9.59كأفالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ

(،)0.00لذلؾتعدىذهالفقرةدالةإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأف
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متكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةقدزادعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيمكافقةمفقبل

المبحكثاتعمىىذهالفقرةبدرجةرضاكبيرة .

فيماحصمتالفقرةالخامسة(أتكقعبأفالراتبالذؼسأحصلعميوبعدالتقاعديكفرلي

حياة كريمة) عمى أدنى كزف نسبي بيف الفقرات بمغ ( ،)%48.0كمتكسط حسابي يساكؼ

( ،)2.40كانحراؼ معيارؼ ( ،)1.17كقيمة االختبار ( ،)-5.870كأف القيمة االحتمالية

()Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾتعدىذهالفقرةدالةإحصائياًعندمستكػداللة(،)α≥0.05مما
يدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةقدانخفض عفدرجةالحيادكىي(،)3كىذا

يعنيعدـمكافقةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرةأؼبدرجةرضاقميمة .
بشكلعاـيمكفالقكؿبأفالكزفالنسبيالكميلفقراتمجاؿاألمفكاالستقرارالكظيفي
المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات الفمسطينيات بمغ ( ،)%59.0بانحراؼ معيارؼ

(،)0.86كأفالمتكسطالحسابيبمغ(،)2.95كقيمةاالختبار( ،)-.634كأفالقيمةاالحتمالية

()Sig.تساكؼ(،)0.53لذلؾيعدمجاؿ"األمفكاالستقرارالكظيفي"غيرداؿإحصائياً عند
مستكػ داللة (،)α≥0.05مما يدؿعمى أف متكسط درجةاالستجابةليذاالمجاؿ اليختمف
جكىرياًعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيأفىناؾرضامتكسطمفقبلأفرادالعينةعف

فقراتىذاالمجاؿ .

كيبلحع أف تأثير مجاؿ األمف كاالستقرار الكظيفي عمى الصحفيات كصل لدرجة

الحياد ،حيث يكجد فقرات أثرت سمباً عمى رضا الصحفيات كأبدت الصحفيات عدـ المكافقة

عمييا كما في فقرات ( )5(،)3(،)2حيث أشارت إلى تأثيرات سمبية ،فقد حصمت الفقرة ()2

(أشعر بالراحة تجاه الضمانات التي يقدميا عممي لي في حاؿ ترؾ العمل) عمى كزف نسبي

(،)%55.3بينماحصمتالفقرة(()3أرػبأفعممييضمفتأميناًلمستقبميبعدإنياءالخدمة)
الترتيب السابع بكزف نسبي(،)%50.0في حيف حصمتالفقرة(( )5أتكقع بأفالراتب الذؼ

سأحصل عميو بعد التقاعد يكفر لي حياة كريمة) الترتيب الثامف كاألخير بكزف نسبي

( .)%48.0
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المجاؿ الثالث :فرص الترقي
يبيف الجدكؿ رقـ ( )3 .8مدػ تأثير مجاؿ فرص الترقي عمى الرضا الكظيفي لدػ

الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف .

جدكؿ ( :)3.8يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل
فقرة مف فقرات مجاؿ فرص الترقي

الفقرات

ـ

 1أشعر بكجكد عدالة في الحصكؿ
عمى الترقية.

المتكسط النحراؼ
الحسابي
2.96

المعياري
1.18

الكزف

قيمة

القيمة

النسبي%

الختبار()T

الحتمالية))sig

59.2

-0.37

0.71

الترتيب

4

 2أرى أف فرص الترقية في مؤسستي
تخضع لمعايير كاضحة.

2.98

1.07

59.5

-0.24

0.81

3

 3أجد أف فرص الترقية كالترفيع ترتبط
بالكفاءة أكثر مف األقدمية.

2.96

1.16

59.2

-0.38

0.71

4

 4أرى أف ىناؾ عدالة في ترقية
الصحفيات مقارنة بالصحفييف.
 5يتيح لي مكقعي الصحفي فرص ا
لمترقي لمكاقع أعمى.

 6يكجد نظاـ كظيفي معمكؿ بو في
مؤسستي.

فقرات مجاؿ فرص الترقي ككل


2.84
3.30

1.17
1.12

56.8
66.0

-1.58
3.06

0.12
0.00

3.54

1.06

70.8

5.76

0.00

3.10

0.95

61.9

1.16

0.25

6
2
1

المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4 .1
أف أعمى كزف نسبي حصمت عميو الفقرة السادسة (يكجد نظاـ كظيفي معمكؿ بو في

مؤسستي) حيث بمغ ( ،)%70.8كمتكسط حسابي يساكؼ (( )3.54الدرجة الكمية مف ،)5
بانحراؼ معيارؼ ( ،)1.06كقيمة االختبار ( ،)5.76كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ

(،)0.00لذلؾتعدىذهالفقرةدالةإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأف
متكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةقدزادعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيمكافقةمفقبل

المبحكثاتعمىىذهالفقرةبدرجةرضاكبيرة .
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فيما حصمت الفقرة الرابعة (أرػ أف ىناؾ عدالة في ترقية الصحفيات مقارنة

بالصحفييف) عمى أدنى كزف نسبي حيث بمغ ( ،)%56.8كمتكسط حسابي يساكؼ (،)2.84
كانحراؼ معيارؼ ( ،)1.17كقيمة االختبار ( ،)-1.58كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ

(،)0.12لذلؾتعدىذهالفقرةغيردالةإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمى
أفمتكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةاليختمفجكىرياًعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعني

مكافقةبدرجةمتكسطةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة .

بشكلعاـيمكفالقكؿبأفالكزفالنسبيالكميلفقراتمجاؿفرصالترقيالمؤثرةعمى

الرضا الكظيفيلدػ الصحفيات الفمسطينيات بمغ( ،)%69.9بانحراؼ معيارؼ ( ،)0.95كأف

المتكسط الحسابي الستجابات الصحفيات بمغ ( ،)3.90كقيمة االختبار ( ،)1.16كأف القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساكؼ ( ،)0.25لذلؾ يعد مجاؿ "فرص الترقي" غير داؿ إحصائياً عند
مستكػ داللة ( ،)α≥0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ ال يختمف

مفقبلأفراد

جكىرياً عفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيأفىناؾمكافقةبدرجةمتكسطة 

العينةعمىفقراتىذاالمجاؿ .

كيبلحعأفمعظـ فقراتمجاؿ"فرصالترقي" أثرتتأثي اًرمحايداً عمىالرضاالكظيفي

لمصحفيات،كمنياماأثرأكثرمفغيرىاكمافيالفقرات()9(،)2(،)5فقدحصمتالفقرة()5

(يتيح لي مكقعي الصحفيفرصاً لمترقي لمكاقع أعمى)عمى كزف نسبي (،)%66.0في حيف
حصمت الفقرة (( )2أرػ أف فرص الترقية في مؤسستي تخضع لمعايير كاضحة) عمى كزف
نسبي ( ،)%59.5كحصمت الفقرة (( )9أشعر بكجكد عدالة في الحصكؿ عمى الترقية) عمى

كزفنسبي( .)%59.2
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 المجاؿ الرابع :بيئة كظركؼ العمل
يبيفالجدكؿرقـ( )3.9مدػتأثيرمجاؿبيئةكظركؼالعمل عمىالرضاالكظيفي
لدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف .
جدكؿ ( :)3.9يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل فقرة
مف فقرات مجاؿ بيئة كظركؼ العمل

الفقرات

ـ

المتكسط

الحسابي

النحراؼ
المعياري

الكزف

النسبي%

قيمة

القيمة

الختبار

الحتمالية

()T

))sig

الترتيب

 1تكفر المؤسسة ما يحتاجو عممي مف
أجيزة كأدكات متطكرة.

3.68

1.02

73.6

7.66

0.00

3

 2ظركؼ العمل مف حيث اإلضاءة كالتيكية
كالتدفئة مناسبة.

3.75

1.03

75.0

8.27

0.00

2

 3تساعدني طرؽ كأساليب العمل المستخدمة
في إنجاز العمل بسيكلة.
 4تصميـ مكاف العمل كمساحات الغرؼ

تتناسب مع عدد الصحفيات في مؤسستي.

3.84
3.57

1.00
1.11

76.8
71.4

9.61
5.83

0.00
0.00

1
5

 5تصميـ المكاتب كتكزيع األجيزة في

مؤسستي تساعدني عمى أداء عممي

بسيكلة.

3.58

1.07

71.6

6.23

0.00

4

 6تتالءـ ساعات كأكقات العمل مع
مسؤكلياتي السرية.

3.46

1.20

69.2

4.40

0.00

7

 7تتكفر السالمة األمنية كالمينية أثناء
تأديتي لعممي.
فقرات مجاؿ بيئة كظركؼ العمل ككل


3.53

1.04

70.6

5.84

0.00

3.63

0.75

72.6

9.56

0.00

6

المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4 .9
أف أعمى كزف نسبي حصمت عميو الفقرة الثالثة (تساعدني طرؽ كأساليب العمل

المستخدمةفي إنجازالعمل بسيكلة) حيثبمغ ( ،)%76.8كمتكسطحسابي يساكؼ ()3.84
(الدرجة الكمية مف  ،)5بانحراؼ معيارؼ (  ،)1.00كقيمة االختبار ( ،)9.61كأف القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساكؼ ( ،)0.00لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستكػ داللة
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(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةقدزادعفدرجةالحيادكىي
(،)3كىذايعنيمكافقةبدرجةكبيرةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة .

فيما حصمت الفقرة السادسة (تتبلءـ ساعات كأكقات العمل مع مسؤكلياتي االسرية)

عمىأدنىكزفنسبيحيثبمغ(،)%69.2بمتكسطحسابييساكؼ(،)3.46كانحراؼمعيارؼ
(،)1.20كقيمةاالختبار(،)4.40كأفالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾتعدىذه
الفقرةدالةإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابة
ليذهالفقرةقدزادعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيمكافقة مفقبلالمبحكثاتعمىىذه

الفقرة .
بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي الكمي لفقرات مجاؿ "بيئة كظركؼ العمل"
المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات الفمسطينيات بمغ ( ،)%72.6بانحراؼ معيارؼ

(،)0.75كأفالمتكسطالحسابيالستجاباتالصحفياتبمغ(،)3.63كقيمةاالختبار(،)9.56
كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ ( ،)0.00لذلؾ يعد مجاؿ "بيئة كظركؼ العمل" داؿ

إحصائياًعندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذاالمجاؿ
يختمفجكىرياًعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيأفىناؾمكافقةمفقبلأفرادالعينةعمى

فقراتىذاالمجاؿ .

كيبلحعأفجميعفقراتمجاؿ"بيئةكظركؼالعمل"أثرتإيجابياًعمىالرضاالكظيفي

لمصحفيات،كمنيا ما أثرأكثرمفغيرىاكما فيالفقرات( )9(،)2(،)3حيث كانت درجات

المكافقة فييا أعمى مف غيرىا ،فقد حصمت الفقرة (( )3تساعدني طرؽ كأساليب العمل

المستخدمةفيإنجازالعملبسيكلة)عمىالترتيباألكؿبكزف نسبي(،)%76.8يميياالفقرة

(( )2ظركؼ العمل مف حيث اإلضاءة كالتيكية كالتدفئة مناسبة) بكزف نسبي ( ،)%75.0ثـ
الفقرة(()9تكفرالمؤسسةمايحتاجوعمميمفأجيزةكأدكاتمتطكرة)بكزفنسبي( .)%73.6
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 المجاؿ الخامس :السياسة اإلعالمية
يبيفالجدكؿرقـ( )3.90مدػتأثيرمجاؿالسياسةاإلعبلمية عمىالرضاالكظيفي

لدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف .

جدكؿ ( :)3.10يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ()Sig.
لكل فقرة مف فقرات مجاؿ السياسة اإلعالمية

ـ

المتكسط النحراؼ

الفقرات

الحسابي

 1أرى أف السياسة اإلعالمية لمؤسستي
كاضحة.

 2تسػػػمح لػػػي مؤسسػػػتي المشػػػاركة فػػػي
رسـ سياستيا اإلعالمية.

3.96
3.17

المعياري
0.98
1.16

الكزف
النسبي%
79.2
63.4

قيمة

القيمة

الختبار( )Tالحتمالية) )sigالترتيب

11.24
1.67

0.00
0.10

2
5

 3أرى أف مؤسستي تنشر ما تنقمػو عػف
ككالت األنباء كالصحف األجنبية بما

يتناسب مع سياستيا التحريرية.

 4تسمح السياسة اإلعالمية لي بالنقد
المباشر لمنظاـ السياسي.

4.08
3.08

0.65
1.16

81.5
61.7

18.77
0.83

0.00
0.41

1
6

 5أرى أف السياسة اإلعالمية تؤثر

إيجابي ا في قدرتي عمى تحميل
المعمكمات.

3.63

0.91

72.6

7.92

0.00

4

 6تترؾ السياسة اإلعالمية لي حرية
اختيار

نشرىا.

المكضكعات

التي

سيتـ

فقرات مجاؿ السياسة اإلعالمية ككل


3.67

1.07

73.4

7.15

0.00

3.60

0.72

72.0

9.49

0.00

3

المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4 .01
أفأعمىكزف نسبيحصمتعميوالفقرةالثالثة (أرػأفمؤسستيتنشرماتنقموعف

ككاالت األنباء كالصحف األجنبية بما يتناسب مع سياستيا التحريرية) حيث بمغ (،)%81.5

كمتكسط حسابي يساكؼ (( )4.08الدرجة الكمية مف  ،)5بانحراؼ معيارؼ ( ،)0.65كقيمة

االختبار ( ،)18.77كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ ( ،)0.00لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة
إحصائياًعندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةقد
146

زاد عف درجة الحيادكىي( ،)3كىذا يعنيمكافقة بدرجة كبيرة مف قبل المبحكثات عمىىذه

الفقرة .

فيماحصمتالفقرةالرابعة(تسمحالسياسةاإلعبلميةليبالنقدالمباشرلمنظاـالسياسي)

عمىأدنىكزفنسبيحيثبمغ(،)%61.7كمتكسطحسابييساكؼ(،)3.08كانحراؼمعيارؼ
(،)1.16كقيمةاالختبار(،)0.83كأفالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.41لذلؾتعدىذه
الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستكػ داللة ( ،)α≥0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة

االستجابةليذهالفقرةاليختمفجكىرياً عفدرجةالحيادكىي،3كىذايعنيأفىناؾدرجة

متكسطةمفالرضاعفىذهالفقرة .

بشكلعاـيمكفالقكؿبأفالكزفالنسبيالكميلفقراتمجاؿالسياسةاإلعبلميةالمؤثرة
عمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتبمغ(،)%72.0بانحراؼمعيارؼ(،)0.72
كأفالمتكسطالحسابيالستجاباتالصحفياتبمغ(،)3.60كقيمةاالختبار(،)9.49كأفالقيمة

االحتمالية ( )Sig.تساكؼ ( ،)0.00لذلؾ يعد مجاؿ "السياسة اإلعبلمية" داؿ إحصائياً عند

مستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذاالمجاؿيختمفجكىرياً
عفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيأفىناؾمكافقةبدرجةكبيرةمفقبلأفرادالعينةعمى

فقراتىذاالمجاؿ .
كيبلحعأفمعظـ فقراتمجاؿالسياسةاإلعبلمية أثرتإيجابياً عمىالرضاالكظيفي

لمصحفيات ،كمنيا ما أثر أكثر مف غيرىا كما في الفقرات ( )5(،)6(،)9(،)3حيث كانت
درجاتالمكافقةفيياأعمىمفغيرىا،فقدحصمتالفقرة(()3أرػأفمؤسستيتنشرماتنقمو
عفككاالتاألنباءكالصحفاألجنبيةبمايتناسبمعسياستياالتحريرية)عمىالترتيباألكؿ

بكزف نسبي(،)%89.5يمييا الفقرة( ()9أرػأفالسياسةاإلعبلميةلمؤسستيكاضحة)بكزف

نسبي(،)%79.2ثـالفقرة(()6تترؾالسياسةاإلعبلميةليحريةاختيارالمكضكعاتالتي

سيتـنشرىا)بكزفنسبي(،)%73.4ثـالفقرة(()5أرػأفالسياسةاإلعبلميةتؤثرإيجابياًفي
قدرتيعمىتحميلالمعمكمات)بكزفنسبي( .)%72.6
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 المجاؿ السادس :فرص التدريب
يبيف الجدكؿ رقـ ( )3 .99مدػ تأثير مجاؿ فرص التدريب عمى الرضا الكظيفي لدػ

الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف .

جدكؿ ( :)3.11يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل
فقرة مف فقرات مجاؿ فرص التدريب
المتكسط النحراؼ

ـ

الفقرات

1

تكفر مؤسستي فرص تدريب متكافئة

بيف الصحفييف في مؤسستي.

 2أشعر باىتماـ مؤسستي بالتدريب
كالتطكير

المالئـ

لتحديات العمل

الكزف

الحسابي

المعياري

النسبي%

3.57

1.15

71.4

3.54

1.14

70.8

قيمة

القيمة

الختبار()T

الحتمالية))sig

الترتيب

5.62

0.00

2

5.41

0.00

3

اإلعالمي.
3

أشعر بالمساكاة بيني كبيف زميمي

4

تكسبني برامج التدريب بالمؤسسة

الرجل في فرص التدريب.
المعمكمات

كالمعارؼ

كالميارات

3.52

3.69

1.24

1.10

70.3

73.8

4.74

7.19

0.00

0.00

5

1

الصحفية.
5

تؤمف مؤسستي لي المشاركة في
المؤتمرات كالندكات كالبعثات إلى

الخارج.
6

تعمل برامج التدريب المطبقة عمى

تنمية قدراتي كصحفية.

 2أشعر بالرضا تجاه مستكى التدريب
الذي أتمقاه.

فقرات مجاؿ فرص التدريب ككل


3.00

1.25

60.0

0.00

1.00

7

3.53

1.16

70.6

5.21

0.00

4

3.35

1.23

66.9

3.21

0.00

6

1.00

69.1

5.19

0.00

3.46

المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4 .00
أف أعمى كزف نسبي حصمت عميو الفقرة الرابعة (تكسبني برامج التدريب بالمؤسسة

المعمكمات كالمعارؼ كالميارات الصحفية) حيث بمغ ( ،)%73.8بمتكسط حسابي يساكؼ
(()3.69الدرجةالكميةمف،)5كانحراؼمعيارؼ(،)1.10كقيمةاالختبار(،)7.19كأفالقيمة
االحتمالية ( )Sig.تساكؼ ( ،)0.00لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستكػ داللة
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(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةقدزادعفدرجةالحيادكىي
(،)3كىذايعنيمكافقةبدرجةكبيرةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة .

فيما حصمت الفقرة الخامسة (تؤمف مؤسستي لي المشاركة في المؤتمرات كالندكات

كالبعثات إلى الخارج) عمى أدنى كزف نسبي حيث بمغ ( ،)%60.0كمتكسط حسابي يساكؼ

( ،)3.00كانحراؼ معيارؼ ( ،)1.25كقيمة االختبار ( ،)0.00كأف القيمة االحتمالية ()Sig.
تساكؼ(،)1.00لذلؾتعدىذهالفقرةغيردالةإحصائياًعندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿ
عمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةاليختمفجكىرياًعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذا

يعنيأفىناؾمكافقةبدرجةمتكسطةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة .

بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي الكمي لفقرات مجاؿ فرص التدريب المؤثرة
عمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتبمغ(،)%69.1بانحراؼمعيارؼ(،)1.00

كأفالمتكسطالحسابيالستجاباتالصحفياتبمغ(،)3.46كقيمةاالختبار(،)5.19كأفالقيمة

االحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾيعدمجاؿ"فرصالتدريب"داؿإحصائياً عندمستكػ

داللة( ،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذاالمجاؿيختمفجكىرياً عف

درجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيأفىناؾمكافقةمفقبلأفرادالعينةعمىفقراتىذاالمجاؿ .
كيبلحع أف معظـ فقرات مجاؿ فرص التدريب أثرت إيجابياً عمى الرضا الكظيفي

لمصحفيات،كمنيا ماأثرأكثرمفغيرىاكما فيالفقرات( )2(،)9(،)4حيث كانت درجات
المكافقة فييا أعمى مف غيرىا ،فقد حصمت الفقرة (( )4تكسبني برامج التدريب بالمؤسسة

المعمكمات كالمعارؼ كالميارات الصحفية) عمى الترتيب األكؿ بكزف نسبي ( ،)%73.8يمييا

الفقرة (( )9تكفر مؤسستي فرص تدريب متكافئة بيف الصحفييف في مؤسستي) بكزف نسبي
(،)%79.4ثـالفقرة(()2أشعرباىتماـمؤسستيبالتدريبكالتطكيرالمبلئـلتحدياتالعمل
اإلعبلمي)بكزفنسبي( .)%70.8
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 المجاؿ السابع :التقدير في العمل (التحفيز)
يبيف الجدكؿ رقـ ( )3 .92مدػ تأثير مجاؿ التقدير في العمل "التحفيز" عمى الرضا

الكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف .

جدكؿ ( :)3.12يكضح المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل
فقرة مف فقرات مجاؿ التقدير في العمل "التحفيز"

الفقرات

ـ

المتكسط النحراؼ
الحسابي

المعياري

الكزف
النسبي%

قيمة

القيمة

الختبار( )Tالحتمالية) )sigالترتيب

 1أرى بأف نظاـ التقدير في العمل
منصف لمصحفيات كالصحفييف عمى

حد سكاء.

3.37

1.18

67.4

3.56

0.00

4

 2يشكرني رئيسي عمى تميزي في
عممي.
 3يقدر رئيسي قيمة الجيد الذي أبذلو.
 4أقابل بالتشجيع كالتقدير في مكقعي
الصحفي مف جانب بعض الزمالء.
5

3.92

1.06

78.3

9.88

0.00

3

3.95

0.90

79.1

12.13

0.00

1

تقدـ مؤسستي امتيازات كحكافز
ألصحاب األفكار الجديدة.

6

3.92

1.04

78.3

10.02

0.00

2

2.98

1.15

59.7

-0.15

0.88

6

يكجد نظاـ تقييـ لمعمل فعاؿ كعادؿ

بيف الصحفي كالصحفية.

3.22

1.19

64.5

2.14

0.03

5

 2يتكفر في مؤسستي نظاـ تحفيز
معمف عنو.

2.72

1.15

54.5

-2.75

0.01

7

فق ػرات مجػػاؿ التقػػدير فػػي العمػػل "التحفيػػز"

ككل


3.44

0.86

68.8

5.83

0.00

المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4 .07
أف أعمى كزف نسبي حصمت عميو الفقرة الرابعة (أقابل بالتشجيع كالتقدير في مكقعي

الصحفي مف جانب بعض الزمبلء) حيث بمغ ( ،)%79.1كمتكسط حسابي يساكؼ ()3.95
(الدرجة الكمية مف  ،)5بانحراؼ معيارؼ ( ،)0.90كقيمة االختبار ( ،)12.13كأف القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساكؼ ( ،)0.00لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستكػ داللة
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،ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةقدزادعفدرجةالحيادكىي

()α≥0.05
(،)3كىذايعنيمكافقةبدرجةكبيرةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة .

فيماحصمتالفقرةالسابعة(يتكفرفيمؤسستينظاـتحفيزمعمفعنو)عمىأدنىكزف

اؼمعيارؼ(،)1.15كقيمة

نسبيحيثبمغ(،)%54.5كمتكسطحسابييساكؼ(،)2.72كانحر

االختبار( ،)-2.75كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ ( ،)0.01لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة
إحصائياًعندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةال
يختمف عف درجة الحياد كىي ( ،)3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة بدرجة متكسطة مف قبل

المبحكثاتعمىىذهالفقرة .
بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي الكمي لفقرات مجاؿ التقدير في العمل
"التحفيز" المؤثرةعمىالرضا الكظيفيلدػ الصحفياتالفمسطينيات بمغ( ،)%68.8بانحراؼ

معيارؼ(،)0.86كأفالمتكسطالحسابيالستجاباتالصحفياتبمغ(،)3.44كقيمةاالختبار

()5.83كأفالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾيعدمجاؿ"التقديرفيالعمل"داؿ
إحصائياًعندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذاالمجاؿ
يختمفجكىرياًعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيأفىناؾمكافقةبدرجةمتكسطةمفقبل
أفرادالعينةعمىفقراتىذاالمجاؿ .

كيتبيف أف تأثير مجاؿ التقدير في العمل "التحفيز" كصل لدرجة الحياد ،حيث يكجد
فقرات كاف ليا تأثير محايد عمى الرضا الكظيفي لمصحفيات ،فقد حصمت الفقرات

()6(،)9(،)7(،)5عمىتأثيراتمحايدة(أكبرمف%52إلى،)%68حيثحصمتالفقرة()9
(أرػ بأف نظاـ التقدير في العمل منصف لمصحفيات كالصحفييف عمى حد سكاء) عمى كزف
نسبي(،)%67.4كالفقرة(()6يكجدنظاـتقييـلمعملفعاؿكعادؿبيفالصحفيكالصحفية)
عمىكزف نسبي(،)%64.5ثـالفقرة(()5تقدـمؤسستيامتيازاتكحكافزألصحاباألفكار

الجديدة)عمىكزف نسبي(،)%59.7فيحيفحصمتالفقرة(()7يتكفرفيمؤسستينظاـ
تحفيزمعمفعنو)عمىكزفنسبي( .)%54.5
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المبحث الثاني
تأثير العكامل الخاصة بالعالقة مع جماعات العمل كالعكامل القتصادية عمى
الرضا الكظيفي لدى الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف

يتناكؿىذاالمبحثتأثيركلمفالعكاملالخاصةبالعبلقػةمػعجماعػاتالعمػلكتشػمل

مجػ ػػاؿالعبلقػ ػػةمػ ػػعالرؤسػ ػػاء،كالعبلقػ ػػةمػ ػػعالػ ػػزمبلءعمػ ػػىالرضػ ػػاالػ ػػكظيفيلػ ػػدػالصػ ػػحفيات
الفمسػػطينيات،كتػػأثيرالعكامػػلاالقتصػػاديةالتػػيتشػػملكػػلمػػفمجػػاؿال ارتػػب،كالح ػكافزالماديػػة

عمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينيات .

أكلا -تأثير العكامل الخاصة بالعالقة مع جماعات العمل عمى الرضا الكظيفي لدى
الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف.
يبيف الجدكؿرقـ ( )3.13مدػ تأثير العكامل الخاصة بالعبلقة مع جماعات العمل

(العبلقةمعالرؤساء،العبلقةمعالزمبلء) عمىالرضاالكظيفيلدػ الصحفياتالفمسطينيات
فيفمسطيف،عمماً أنوتـاستخداـاختبار  Tلمعرفةإذاماكانتمتكسطدرجةاالستجابةقد
كصمتدرجةالحيادكىي3أـال .

جدكؿ ( :)3.13يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sigلجميع
مجالت محكر "العكامل الخاصة بالعالقة مع جماعات العمل"
المتكسط النحراؼ
الحسابي

المعياري

النسبي%

الختبار()T

الحتمالية))sig

0.69

82.8

18.82

0.00

2

0.65

84.0

21.08

0.00

1

ـ

المجاؿ

1

العالقة مع الرؤساء

4.14

2

العالقة مع الزمالء

4.20

مجالت محكر العالقة مع جماعات
العمل ككل



الكزف

قيمة

القيمة

4.17

0.56

83.5

23.90

الترتيب

0.00

المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4 .04
أف الكزف النسبي الكمي لمعكامل الخاصة بالعبلقة مع جماعات العمل المؤثرة عمى

الرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتبمغ(،)%83.5كبمغالمتكسطالحسابي()4.17
كانحراؼ معيارؼ ( ،)0.56كقيمة االختبار ( ،)23.90كأف القيمة االحتمالية ( )Sigتساكؼ

(،)0.00ممايشيرإلىأفمحكرالعكاملالخاصةبالعبلقةمعجماعاتالعملداؿإحصائياً
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عندمستكػداللة (،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذاالمحكريختمف

جكىرياً عف درجة الحياد كىي ( ،)3كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبل المبحكثات عمى
مجاالتىذاالمحكر .

أمابالنسبةلممجاالتالخاصةبعكاملالعبلقةمعجماعاتالعملفقدتبيفأفجميع
العكامل أثرت إيجابياً عمى الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات ،فقد حصل مجاؿ العبلقة مع

الزمبلءعمىالترتيباألكؿبكزف نسبي(،)%84.0يميومجاؿالعبلقةمعالرؤساءبكزف نسبي

( .)%82.8

كفيما يمي عرض لكل مجاؿ مف مجالت محكر العالقة مع جماعات العمل:
 المجاؿ األكؿ :العالقة مع الرؤساء
يبيفالجدكؿرقـ()3.94مدػتأثيرمجاؿالعبلقةمعالرؤساءعمىالرضاالكظيفيلدػ

الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف .

جدكؿ ( :)3.14يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل
فقرة مف فقرات مجاؿ العالقة مع الرؤساء

ـ

المتكسط النحراؼ

الفقرات

 1تتسـ عالقاتي مع رئيسي في
العمل بالتقدير كالحتراـ.

 2أعمل مع رئيسي بركح الفريق
الكاحد.

يمتاز

بصفات

3

رئيسي

4

يتصف التكاصل بيني كبيف رئيسي

5

يساعدني رئيسي في حل مشاكل

تساعدني في التعامل معو.

قيادية

بالمركنة.

العمل كالتغمب عمييا.

الكزف

قيمة

القيمة

الترتيب

النسبي%

الختبار()T

الحتمالية))sig

24.49

0.00

1

0.00

2
5

الحسابي

المعياري

4.41

0.66

88.2

4.20

0.75

84.0

18.21

4.05

0.97

81.1

12.43

0.00

4.18

0.79

83.7

17.20

0.00

3

4.12

0.79

82.3

16.02

0.00

4

 6أشعر بأف الشكاكى التي أقدميا
تجد الىتماـ الالزـ مف قبل

رئيسي.

فقرات مجاؿ العالقة مع الرؤساء ككل


3.88

0.96

77.7

10.49

0.00

4.14

0.69

82.8

18.82

0.00

المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15
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6

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4 .03
أفأعمىكزف نسبيحصمتعميوالفقرةاألكلى (تتسـعبلقاتيمعرئيسيفيالعمل

بالتقديركاالحتراـ) حيثبمغ(،)%88.2كمتكسطحسابي يساكؼ(()4.41الدرجةالكميةمف

،)5بانحراؼمعيارؼ(،)0.66كقيمةاالختبار(،)24.49كأفالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ
(،)0.00لذلؾتعدىذهالفقرةدالةإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأف
متكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةقدزادعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيمكافقةمفقبل

المبحكثاتعمىىذهالفقرة .

فيماحصمتالفقرةالسادسة(أشعربأفالشكاكػالتيأقدمياتجداالىتماـالبلزـمف

قبل رئيسي) عمى أدنى كزف نسبي حيث بمغ ( ،)%77.7كمتكسط حسابي يساكؼ (،)3.88
كانحراؼ معيارؼ ( ،)0.96كقيمة االختبار ( ،)10.49كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ

(،)0.00لذلؾتعدىذهالفقرةدالةإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأف
متكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةقدزادعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيمكافقةبدرجة

كبيرةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة .

بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي الكمي لفقرات مجاؿ العبلقة مع الرؤساء

المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات الفمسطينيات بمغ ( )%82.8بانحراؼ معيارؼ
( ،)0.69كأف المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة بمغ ( ،)4.14كقيمة االختبار
(،)18.82كأفالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾيعدمجاؿ"العبلقةمعالرؤساء"

داؿ إحصائياً عند مستكػ داللة ( ،)α≥0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا
المجاؿيختمفجكىرياًعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيأفىناؾمكافقةبدرجةكبيرةمف
قبلأفرادالعينةعمىفقراتىذاالمجاؿ .

كيبلحعأفجميعفقراتمجاؿالعبلقةمعالرؤساء أثرتإيجابياً عمىالرضاالكظيفي

لمصحفيات،كمنيا ماأثرأكثرمفغيرىاكما فيالفقرات( )4(،)2(،)9حيث كانت درجات
المكافقة فييا أعمى مف غيرىا ،فقد حصمت الفقرة (( )9تتسـ عبلقاتي مع رئيسي في العمل
بالتقديركاالحتراـ)عمىالترتيباألكؿكتأثيرإيجابيقكؼبكزفنسبي(،)%88.2بينماحصمت

الفقرة(()2أعملمعرئيسيبركحالفريقالكاحد)عمىكزفنسبي(،)%84.0فيحيفحصمت

الفقرة(()4يتصفالتكاصلبينيكبيفرئيسيبالمركنة)عمىكزفنسبي( .)%83.7
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 المجاؿ الثاني :العالقة مع الزمالء
يبيفالجدكؿرقـ( )3.95مدػتأثيرمجاؿالعبلقةمعالزمبلء عمىالرضاالكظيفيلدػ

الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف .

جدكؿ ( :)3.15يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل
فقرة مف فقرات مجاؿ العالقة مع الزمالء

الفقرات

ـ

 1تتميز عالقاتي مع زمالئي

بالتعاكف في الجكانب المينية.

 2تتسـ عالقاتي مع الزمالء
باإليجابية.

 3أشعر بالفخر لنتمائي إلى فريق
الزمالء بالعمل.

المتكسط النحراؼ

الحسابي
4.28
4.27
4.24

المعياري
0.72
0.72
0.81

الكزف

النسبي%
85.7
85.4
84.8

قيمة

الختبار()T

20.40
19.99
17.33

القيمة

الحتمالية))sig
0.00
0.00
0.00

الترتيب

2
3
4

 4يتعاكف الزمالء في الحتفالت
كالمناسبات كالرحالت.

3.84

1.02

76.8

9.39

0.00

7

 5أقيـ عالقات جيدة مع زمالئي في
العمل.
 6أتبادؿ مع زمالئي الخبرات
كالمعمكمات الجديدة.

 7أحظى بتقدير زمالئي كاحتراميـ
الشخصي كزميمة ليـ.

فقرات مجاؿ العالقة مع الزمالء ككل


4.16
4.23

0.79
0.77

83.2
84.6

16.86
18.15

0.00
0.00

4.38

0.71

87.5

22.20

0.00

4.20

0.65

84.0

21.08

0.00

6
5
1

المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4 .05
أف أعمى كزف نسبي حصمت عميو الفقرة السابعة (أحظى بتقدير زمبلئي كاحتراميـ

الشخصيكزميمةليـ) حيثبمغ(،)%87.5كمتكسطحسابي يساكؼ(()4.38الدرجةالكمية
)،كانحراؼمعيارؼ(،)0.71كقيمةاالختبار(،)22.20كأفالقيمةاالحتمالية()Sig.
مف 5
تساكؼ ( ،)0.00لذلؾ تعدىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستكػ داللة (،)α≥0.05مما يدؿ

عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد  ازد عف درجة الحياد كىي ( ،)3كىذا يعني

مكافقةبدرجةكبيرةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة .
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فيماحصمتالفقرةالرابعة(يتعاكف الزمبلءفياالحتفاالتكالمناسباتكالرحبلت) عمى

أدنىكزفنسبيبيفالفقراتحيثبمغ(،)%76.8كمتكسطحسابييساكؼ(،)3.84كانحراؼ

معيارؼ ( ،)1.02كقيمة االختبار ( ،)9.39كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ (،)0.00
لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستكػ داللة ( ،)α≥0.05مما يدؿ عمى أف متكسط
درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الحياد كىي ( ،)3كىذا يعني مكافقة مف قبل

المبحكثاتعمىىذهالفقرة .

بشكلعاـيمكفالقكؿبأفالكزفالنسبيالكميلفقراتمجاؿالعبلقةمعالزمبلءالمؤثرة
عمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتبمغ()%84.0بانحراؼمعيارؼ(،)0.65

كأف المتكسط الحسابي الستجابات أفراد العينة بمغ ( ،)4.20كقيمة االختبار ( ،)21.08كأف
القيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾيعدمجاؿ"العبلقةمعالزمبلء"داؿإحصائياً
عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذاالمجاؿزاد عف

درجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيأفىناؾمكافقةبدرجةكبيرةمفقبلأفرادالعينةعمىفقرات
ىذاالمجاؿ .
كيبلحعأفجميعفقراتمجاؿالعبلقةمعالزمبلءأثرتإيجابياً عمىالرضاالكظيفي

لمصحفيات،كمنياماأثرأكثرمفغيرىاكمافيالفقرات()2(،)1(،)7حيثكانتدرجات

المكافقةفيياأعمىمفغيرىا،فقداحتمتالفقرة(()7أحظىبتقديرزمبلئيكاحتراميـالشخصي

كزميمةليـ)عمىالترتيباألكؿبكزف نسبي(،)%87.5يميياالفقرة(()1تتميزعبلقاتيمع
زمبلئيبالتعاكففيالجكانبالمينية)بكزفنسبي(،)%85.7ثـالفقرة(()2تتسـعبلقاتيمع

الزمبلءباإليجابية)بكزفنسبي( .)%85.4

ثانيا :تأثير العكامل القتصادية عمى الرضا الكظيفي لدى الصحفيات الفمسطينيات في

فمسطيف.

يبيف الجدكؿرقـ()3 .16مدػ تأثير العكاملاالقتصادية (الراتب ،الحكافز المادية)
عمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف،عمماًأنوتـاستخداـاختبار T

لمعرفةإذاماكانتمتكسطدرجةاالستجابةقدكصمتدرجةالحيادكىي3أـال .
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جدكؿ ( :)3.16يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sigلجميع
مجالت محكر "العكامل القتصادية"
المتكسط

النحراؼ

الكزف

النسبي%

الختبار()T

0.95

56.1

-2.35

0.02

0.97

48.3

-6.92

0.00

ـ

المجاؿ

1

الراتب

2.80

2

الحكافز المادية

2.41

مجالت محكر العكامل القتصادية
ككل



الحسابي

2.64

المعياري

0.85

52.7

قيمة

القيمة
الحتمالية))sig

1
2

-4.86

الترتيب

0.00

المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ(:)3 .16
أف الكزف النسبي الكمي لمعكامل االقتصادية المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لدػ

الصحفيات الفمسطينيات بمغ ( ،)%52.7كبمغ المتكسط الحسابي ( )2.64كانحراؼ معيارؼ
(،)0.85كقيمةاالختبار(،)-4.86كأفالقيمةاالحتمالية()Sigتساكؼ(،)0.00ممايشير
إلىأفمحكرالعكاملاالقتصاديةداؿإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمى
أفمتكسطدرجةاالستجابةليذاالمحكركصمتإلىدرجةالحيادكىي( .)3

أمابالنسبةلممجاالتالمتعمقةبالعكاملاالقتصاديةفقدحصلمجاؿالراتبعمىتأثير

محايد حيث احتل الترتيب األكؿ بكزف نسبي ( ،)%56.1يميو مجاؿ الحكافز المادية الذؼ

حصلعمىتأثيرسمبيبكزفنسبي( .)%48.3









157

كفيما يمي عرض لكل مجاؿ مف مجالت محكر العكامل القتصادية:
 المجاؿ األكؿ :الراتب
يبيف الجدكؿ رقـ ( )3 .97مدػ تأثير مجاؿ الراتب عمى الرضا الكظيفي لدػ

الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف .

جدكؿ ( :)3.17يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل
فقرة مف فقرات مجاؿ الراتب

الفقرات

ـ

 1أشػػعر بػػأف راتبػػي يحقػػق لػػي اسػػتقرار
أسري.

 2يتناسػػػب الراتػػػب الػػػذي أتقاضػػػاه مػػػع
طمكحاتي.

القيمة
قيمة
الكزف
المتكسط النحراؼ
الختبار( )Tالحتمالية) )sigالترتيب
الحسابي المعياري النسبي%

2.98
2.42

1.23
1.03

59.5
48.5

-0.21
-6.41

0.83
0.00

2
8

 3أشػػػعر بالمسػػػاكاة بػػػيف راتبػػػي كراتػػػب
زمالئػػػػي فػػػػي المؤسسػػػػات اإلعالميػػػػة

األخرى.

 4يمكف أف أدخر جزء مف راتبي.
 5يكفػػي الراتػػب الػػذي أحصػػل عميػػو لسػػد
احتياجاتي.

2.84

1.29

56.8

-1.43

0.15

4

2.64

1.23

52.8

-3.34

0.00

5

2.95

1.26

59.1

-0.42

0.68

3

 6يتناسب األجر الذي أتمقػاه مػع الجيػد
الذي أبذلو في عممي الصحفي.

2.64

1.20

52.8

-3.43

0.00

6

 2يحقػػػق نظػػػاـ الركاتػػػب فػػػي مؤسسػػػتي
العدالػػػػػة كالمسػػػػػاكاة بػػػػػيف الصػػػػػحفي

كالصحفية.

3.40

1.22

68.0

3.75

0.00

1

 1تراعػػػػػػي مؤسسػػػػػػتي معػػػػػػدلت غػػػػػػالء



المعيشة عند تحديد الراتب.

2.56

1.15

51.2

-4.33

0.00

فقرات مجاؿ الراتب ككل

2.80

0.95

56.1

-2.35

0.02

7

المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3 .17
أف أعمى كزف نسبي حصمت عميو الفقرة السابعة (يحقق نظاـ الركاتب في مؤسستي
العدالة كالمساكاة بيف الصحفي كالصحفية) حيث بمغ ( ،)%68.0كمتكسط حسابي يساكؼ

(( )3.40الدرجة الكمية مف  ،)5بانحراؼ معيارؼ ( ،)1.22كقيمة االختبار ( ،)3.75كأف
158

القيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾتعدىذهالفقرةدالةإحصائياًعندمستكػداللة

(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةاليختمفجكىرياًعفدرجة

الحيادكىي(،)3أؼأفىناؾمكافقةبدرجةمتكسطةمفقبلأفرادالعينةعمىىذهالفقرة .

فيماحصمتالفقرةالثانية(يتناسبالراتبالذؼأتقاضاهمعطمكحاتي)عمىأدنىكزف

نسبي حيث بمغ ( ،)%48.5بمتكسط حسابي يساكؼ ( ،)2.42كانحراؼ معيارؼ (،)1.03
كقيمةاالختبار(،)-6.41كأفالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾتعدىذهالفقرة

دالةإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذه
الفقرةقدانخفضعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيعدـالمكافقةمفقبلالمبحكثاتعمى

ىذهالفقرة .

بشكلعاـيمكفالقكؿبأفالكزفالنسبيالكميلفقراتمجاؿالراتبالمؤثرةعمىالرضا

الكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتبمغ(،)%56.1بانحراؼمعيارؼ(،)0.95كأفالمتكسط
الحسابيالستجاباتالصحفياتبمغ(،)2.80كقيمةاالختبار(،)-2.35كأفالقيمةاالحتمالية

()Sig.تساكؼ(،)0.02لذلؾيعدمجاؿ"الراتب"داؿإحصائياًعندمستكػداللة(،)α≥0.05
ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذاالمجاؿاليختمفجكىرياًعفدرجةالحيادكىي

(،)3أؼأفىناؾمكافقةبدرجةمتكسطةعففقراتىذاالمجاؿ .

كيبلحع أف معظـ فقرات مجاؿ "الراتب" أثرت تأثي اًر محايداً عمى الرضا الكظيفي

لمصحفيات،كمنياماأثرأكثرمفغيرىاكمافيالفقرات()5(،)1(،)7فقدحصمتالفقرة()7

(يحققنظاـالركاتبفيمؤسستيالعدالةكالمساكاةبيفالصحفيكالصحفية)عمىكزف نسبي

( ،)%68.0يمييا الفقرة (( )1أشعر بأف راتبي يحقق لي استقرار أسرؼ) بكزف نسبي
( ،)%59.5ثـ الفقرة (( )5يكفي الراتب الذؼ أحصل عميو لسد احتياجاتي) بكزف نسبي
( .)%59.1

بينماأثرتالفقرتاف()2(،)8تأثي اًرسمبياً عمىالرضاالكظيفي،فقدحصمتالفقرة()8

(تراعيمؤسستيمعدالتغبلءالمعيشةعندتحديدالراتب)عمىكزف نسبي(،)%51.2في
حيف حصمت الفقرة (( )2يتناسب الراتب الذؼ أتقاضاه مع طمكحاتي) عمى كزف نسبي

( .)%48.5
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 المجاؿ الثاني :الحكافز المادية
يبيفالجدكؿرقـ()3.98مدػتأثيرمجاؿالحكافزالماديةعمىالرضاالكظيفيلدػ

الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف .

جدكؿ ( :)3.18يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل
فقرة مف فقرات مجاؿ الحكافز المادية

الفقرات

ـ

 1أرى أف العالكة السنكية التي أحصػل
عمييا مناسبة.

 2أشػػعر بػػأف المكاف ػآت اإلضػػافية التػػي
أحصل عمييا مناسبة.

 3أرى أف المكافػػػػػػآت كالعػػػػػػال كات فػػػػػػي
مؤسستي ليا معايير كاضحة.

 4أتقاضػػػى بػػػػدلا ماديػػػ ا مقابػػػػل قيػػػػامي
بعمل إضافي.

القيمة
قيمة
الكزف
المتكسط النحراؼ
الختبار( )Tالحتمالية) )sigالترتيب
الحسابي المعياري النسبي%

2.39
2.44
2.53

1.02
1.11
1.12

47.8
48.8
50.6

 6أرى أف الحكافز المادية التػي تقػدميا
المؤسسة مالئمة.

فقرات مجاؿ الحكافز المادية ككل



6.824-

5.785-

4.798-

0.00
0.00
0.00

4
2
1

2.40

1.15

48.0

 5أحصل عمى مكافأة تشجيعية فػي كػل
مرة أنجز فييا عممي بدقة.

-

5.938-

0.00

3

2.32
2.39
2.41

1.10
1.06
0.97

46.4
47.8
48.3

7.009-

6.535-

6.919-

0.00
0.00

6
5

0.00

المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4 .01
أف أعمى كزف نسبي حصمت عميو الفقرة الثالثة (أرػ أف المكافآت كالعبلكات في

مؤسستيليامعاييركاضحة) حيثبمغ(،)%50.6بمتكسطحسابي يساكؼ(()2.53الدرجة

الكمية مف  ،)5كانحراؼ معيارؼ ( ،)1.12كقيمة االختبار ( ،)-4.798كأف القيمة االحتمالية

()Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾتعدىذهالفقرةدالةإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05مما
يدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةقدانخفضعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيعدـ

مكافقةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة .
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فيماحصمتالفقرةالخامسة(أحصلعمىمكافأةتشجيعيةفيكلمرةأنجزفيياعممي

بدقة)عمىأدنىكزف نسبي حيثبمغ (،)%46.4كمتكسطحسابييساكؼ(،)2.32كانحراؼ

معيارؼ ( ،)1.10كقيمة االختبار ( ،)-7.009كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ (،)0.00
لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستكػ داللة ( ،)α≥0.05مما يدؿ عمى أف متكسط

درجةاالستجابةليذهالفقرةقدانخفضعفدرجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيعدـمكافقةمف
قبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة .

بشكلعاـ يمكف القكؿبأف الكزف النسبي الكمي لفقرات مجاؿ الحكافز المادية المؤثرة
عمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتبمغ(،)%48.3بانحراؼمعيارؼ(،)0.97
كأف المتكسط الحسابي الستجابات الصحفيات بمغ ( ،)2.41كقيمة االختبار ( ،)-6.919كأف

القيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾيعدمجاؿ"الحكافزالمادية"داؿإحصائياً عند

مستكػداللة( ،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذاالمجاؿانخفض عف
درجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيأفىناؾعدـمكافقةمفقبلأفرادالعينةعمىفقراتىذا

المجاؿ .
كيبلحع أف جميع فقرات مجاؿ الحكافز المادية أثرت سمبياً عمى الرضا الكظيفي

لمصحفيات،كمنياماأثرأكثرمفغيرىاكمافيالفقرات()5(،)6حيثكانتدرجاتالمكافقة

فييا أقل مف غيرىا ،فقد حصمت الفقرة (( )6أرػ أف الحكافز المادية التي تقدميا المؤسسة

مبلئمة)عمىكزفنسبي(،)%47.8فيحيفحصمتالفقرة(()5أحصلعمىمكافأةتشجيعية
فيكلمرةأنجزفيياعمميبدقة)عمىكزفنسبي( .)%46.4

**تػػأثير محػػاكر العكامػػل مجتمعػػة عمػػى الرضػػا الػػكظيفي لػػدى الصػػحفيات الفمسػػطينيات فػػي

فمسطيف

يبػيفالجػدكؿرقػـ()3.99أثػرمحػاكرالعكامػلمجتمعػة(العكامػلالذاتيػة ػالعكامػلالتنظيميػة ػ

العبلق ػػةم ػػعجماع ػػاتالعم ػػل ػالعكام ػػلاالقتص ػػادية)عم ػػىالرض ػػاال ػػكظيفيل ػػدػالص ػػحفيات

الفمسطينياتفيفمسػطيف،عممػاًأنػوتػـاسػتخداـاختبػار Tلمعرفػةإذامػاكانػتمتكسػطدرجػة
االستجابةقدكصمتدرجةالحيادكىي3أـال .
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جدكؿ ( :)3.19يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sigلجميع
محاكر الرضا الكظيفي لمصحفيات الفمسطينيات
المجاؿ

ـ

المتكسط
الحسابي

النحراؼ
المعياري

الكزف

قيمة

القيمة

النسبي %الختبار( )Tالحتمالية))sig

الترتيب

1

العكامل الذاتية

4.19

0.42

83.8

32.31

0.00

1

2

العكامل التنظيمية

3.49

0.63

69.9

8.96

0.00

3

3

عكامل العالقة مع جماعات

4



4.17

0.56

83.5

23.90

0.00

العمل

العكامل القتصادية

2.64

0.85

52.7

- 4.86

0.00

محاكر الرضا ككل

3.60

0.51

71.98

13.51

0.00

2
4

المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج الجدكؿ (:)4 .09
أفالكزفالنسبيالكميلجميعمحػاكرالرضػاالػكظيفيبمػغ(،)%79.98كبمػغالمتكسػط

الحسػػابي()3.60كانح ػراؼمعيػػارؼ(،)0.51كقيمػػةاالختبػػار(،)13.51كأفالقيمػػةاالحتماليػػة
()Sigتسػػاكؼ(،)0.00لػػذلؾتعػػدالمحػػاكردال ػةإحصػػائياًعنػػدمسػػتكػداللػػة(،)α≥0.05ممػػا
يػػدؿعمػػىأفمتكسػػطدرجػػةاالسػػتجابةلجميػػعمحػػاكرالرضػػاالػػكظيفيقػػدزادعػػفدرجػػةالحيػػاد

كىي(،)3كىذايعنيأفىناؾمكافقةمفقبلأفرادالعينةعمىالمحاكرمجتمعة،ممايدؿعمى

أفمستكػالرضالمصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيفجاءبدرجةمرتفعةقريبةإلىالمتكسطة .
كيتبػػيفأفمحػػاكرالد ارسػػةمجتمعػػةقػػدأثػػرتإيجابي ػاًعمػػىالرضػػاالػػكظيفيلمصػػحفيات

الفمسطينياتفيفمسطيفباستثناءالمحكرالرابعالمتعمقبالعكاملاالقتصػاديةحيػثكانػتنسػبة

الرضامتكسطةلممحكرالمذككر،كأفىناؾرضاكظيفييرجعلتمؾالمحاكريتراكحبيفالمرتفع
كالمتكسط،حيػثيظيػرأفالعكامػلالذاتيػةكانػتأكثػرالمحػاكرتػأثي اًرإيجابيػاًعمػىالرضػابػكزف

نسػػبيبم ػػغ(،)%83.8تبلىػػاعكام ػػلالعبلق ػػةمػػعجماع ػػاتالعم ػػلبػػكزفنس ػػبي(،)%83.5ث ػػـ

العكاملالتنظيميةبكزفنسبيبمغ()%69.9كأخي اًرمحكرالعكاملاالقتصاديةحيثحصلعمى
أقػػلتػػأثيربالنسػػبةلممحػػاكراألخػػرػ،فقػػدأثػػرتػػأثي اًرمحايػػداًقريػػبإلػػىالسػػمبيبػػكزفنسػػبيبمػػغ

( .)%52.7
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المبحث الثالث
الضغكط كالمقترحات الخاصة بتحسيف الرضا الكظيفي لدى الصحفيات
الفمسطينيات



يتضمفىذاالمبحثالنتائجالمتعمقةبالضغكطالتيتكاجوالصحفياتالفمسطينياتفي
فمسطيفكتؤثرعمىأدائيفكتشملالضغكطالداخميةالمتمثمةفيالضغكطالمينيةكاإلدارية،

كالضغكط الخارجية ،كالضغكط الشخصية كالعائمية ،ثـ الضغكط المجتمعية ،كما يتناكؿ ىذا
المبحثنتائجمقترحاتالصحفياتلتحسيفالرضاالكظيفي .
أكلا -الضغكط التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف كتؤثر عمى أدائيف الميني.
يبيفالجدكؿرقـ( )3.99الضغكطالتيتكاجوالصحفيات المؤثرةعمىاألداءالميني

لدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف،عمماًأنوتـاستخداـاختبار Tلمعرفةإذاماكانت

متكسطدرجةاالستجابةقدكصمتدرجةالحيادكىي3أـال .

جدكؿ ( :)3.20يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لجميع
محاكر الضغكط التي تكاجو الصحفيات كتؤثر عمى أدائيف الميني

ـ

المجاؿ

1

الضغكط الداخمية (الضغكط

2

المينية كاإلدارية)

الضغكط الخارجية

المتكسط النحراؼ

الحسابي
3.09

المعياري
0.77

الكزف

النسبي%
61.7

قيمة

الختبار()T

1.29
-

القيمة

الحتمالية))sig

0.20

الترتيب

2

2.30

0.62

45.9

12.994-

0.00

4

3

الضغكط الشخصية كالعائمية

3.12

0.81

62.4

1.71

0.09

1

4

الضغكط المجتمعية

2.36

0.83

47.1

-8.803-

0.00

3

فقرات محاكر الضغكط ككل

2.79

0.57

55.8

-4.233-

0.00



المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15
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تبيف مف نتائج جدكؿ ()4 .71
أف الكزف النسبي لجميع محاكر الضغكط التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات كتؤثر

عمىأدائيفالمينيبمغ()%55.8بمتكسطحسابي(،)2.79كانحراؼمعيارؼ()0.57كقيمة

االختبار ( ،)4.233كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ ( ،)0.00مما يشير إلى أف كافة
محاكرالضغكط دالةإحصائياً عندمستكػداللة( ،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجة
االستجابةليذهالفقرةاليختمفجكىرياًعفدرجةالحيادكىي( .)3

حيث يتضح أف الضغكط الشخصية كالعائمية حصمت عمى أعمى كزف نسبي بمغ

( ،)%62.4تبلىا الضغكط الداخمية المتمثمة في الضغكط المينية كالضغكط اإلدارية حيث
حصمتعمىكزف نسبي( ،)%69.7ثـالضغكطالمجتمعيةحصمتعمىنسبي(،)%47.9
تبلىاالضغكطالخارجيةبكزفنسبي( .)%45.9
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كفيما يمي عرض لكل محكر مف محاكر الضغكط التي تكاجو الصحفيات كتؤثر عمى أدائيف

الميني:

المحكر األكؿ :الضغكط الداخمية كينقسـ الى مجاليف:
 المجاؿ األكؿ :الضغكط المينية
يبيفالجدكؿرقـ( )3.29الضغكطالمينية التيتكاجوالصحفياتكتؤثرعمىأدائيف

الميني .

جدكؿ ( :)3.21يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل
فقرة مف فقرات مجاؿ الضغكط المينية

ـ

الفقرات

1

تتبنػػػى المؤسسػػػة التػػػي أعمػػػل بيػػػا

المتكسط

الحسابي

النح ار
ؼ

المعياري

الكزف

النسبي%

قيمة

الختبار()T

القيمة

الحتمالية
))sig

الترتيب

سياسػػػػػػػػػة تحريريػػػػػػػػػة ذات طػػػػػػػػػابع
أيديكلكجي معيف يمنػع نشػر بعػض

األحداث.
2

أرى أف السياسػػػػػػػػػػػية التحريريػػػػػػػػػػػة
لممؤسسة غير متفقة مع تكجيػاتي

الفكرية.
3

داخميػػػة تعمػػػل عمػػػى كفػػػاءة األداء

كالقضايا التي تعالجيا الصحفيات.

أك غيػػػػػػػر مباشػػػػػػػرة عمػػػػػػػى كافػػػػػػػة
3.31

1.23

66.2

2.86

0.01

3

يقػػػػكـ مالػػػػؾ المؤسسػػػػة اإلعالميػػػػة
برسػػـ السياسػػة التحريريػػة كيجعميػػا

ممزمة لمصحفييف كالصحفيات.
7

2.78

1.13

55.7

-2.178-

0.03

8

تكجػػد رقابػػة دائمػػة بطريقػػة مباشػػرة
المكضكعات لمصحفيات.

6

2.78

1.26

55.7

-1.953-

0.05

7

تقػػػػػكـ السياسػػػػػة التحريريػػػػػة عمػػػػػى
التقميػػػػل مػػػػف أىميػػػػة المكضػػػػكعات

5

2.58

1.04

51.5

-4.635-

0.00

9

تفتقػػػر المؤسسػػػة لػػػدكرات تدريبيػػػة
الميني لمصحفيات.

4

3.62

1.14

72.5

6.22

0.00

1

تيػػػدؼ السياسػػػة التحريريػػػة لتمبيػػػة
رغبات مالؾ المؤسسة اإلعالمية.

3.38
2.84

1.00
1.18
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67.5
56.7

4.31
-1.561-

0.00
0.12

2
6

ـ

الفقرات

8

تفتقػػػػػر السياسػػػػػة اإلعالميػػػػػة فػػػػػي

9

تغمػػػػػػب الجكانػػػػػػب الحزبيػػػػػػة عمػػػػػػى

المؤسسة لمكضكح.

النكاحي المينية في العمل.

المتكسط

الحسابي

3.22
3.01

النح ار
ؼ

المعياري
1.15
1.17

الكزف

النسبي%

64.5
60.2

قيمة

الختبار()T

القيمة

الحتمالية
))sig

2.23
0.08

الترتيب

4

0.03

5

0.94

 10ينحصػػػػػر عمػػػػػل الصػػػػػحفيات فػػػػػي



مكضكعات األسرة كالمجتمع.

2.47

1.06

49.4

-5.720-

0.00

فقرات مجاؿ الضغكط المينية ككل

3.00

0.77

60.0

0.01

0.99

10

المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4 .70
أفأعمىكزف نسبيحصمتعميوالفقرةاألكلى (تتبنىالمؤسسةالتيأعملبياسياسة

تحريرية ذات طابع أيديكلكجي معيف يمنع نشر بعض األحداث) حصمت عمى كزف نسبي

(،)%72.5كمتكسطحسابييساكؼ(()3.62الدرجةالكميةمف،)5بانحراؼمعيارؼ(،)1.14
كقيمةاالختبار(،)6.22كأفالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾتعدىذهالفقرةدالة
إحصائياًعندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايشيرإلىأنياتشكلضغكطبنسبةمكافقةمرتفعة .
بينماتبيفأفأدنىفقرةىيالفقرةالعاشرة (ينحصرعملالصحفياتفيمكضكعات

األسرة كالمجتمع) حيث حصمت عمى كزف نسبي بمغ ( ،)%49.4كمتكسط حسابي ()2.47
بانحراؼ معيارؼ ( ،)1.06كقيمة االختبار ( ،)-5.720كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ

(،)0.01لذلؾتعدىذهالفقرةدالةإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايشيرإلىعدـ
مكافقةالصحفياتالفمسطينياتعمىأفعمميفينحصرفيمكضكعاتاألسرةكالمجتمع .

بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي الكمي لفقرات مجاؿ الضغكط المينية التي

تكاجو الصحفيات الفمسطينيات بمغ ( ،)%60.0بانحراؼ معيارؼ ( ،)0.77كأف المتكسط
الحسابيالستجاباتالصحفياتبمغ(،)3.00كقيمةاالختبار( ،)0.01كأفالقيمةاالحتمالية

( )Sig.تساكؼ ( ،)0.99لذلؾ يعد مجاؿ "الضغكط المينية" غير داؿ إحصائياً عند مستكػ

داللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذاالمجاؿكصل لدرجةالحياد
كىي( .)3
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كمايبلحعأفالفقراترقـ()5(،)6(،)9شكمتضغكطأكثرمفغيرىا،فقدحصمت

الفقرة(()9تتبنىالمؤسسةالتيأعملبياسياسةتحريريةذاتطابعأيديكلكجيمعيفيمنعنشر

بعض األحداث) عمى كزف نسبي ( ،)%72.5بينما حصمت الفقرة (( )6يقكـ مالؾ المؤسسة

اإلعبلمية برسـ السياسة التحريرية كيجعميا ممزمة لمصحفييف كالصحفيات) عمى كزف نسبي
(،)%67.5فيحيفحصمتالفقرة(()5تكجدرقابةدائمةبطريقةمباشرةأكغيرمباشرةعمى
كافةالمكضكعاتلمصحفيات)عمىكزفنسبي( .)%66.2
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 المجاؿ الثاني :الضغكط اإلدارية
يبيفالجدكؿرقـ()3.22الضغكطاإلداريةالتيتكاجوالصحفياتكتؤثرعمىأدائيف

الميني .

جدكؿ ( :)3.22يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل
فقرة مف فقرات مجاؿ الضغكط اإلدارية

الفقرات

ـ

 1يضػػػػفي نظػػػػاـ اإلشػػػػراؼ بالمؤسسػػػػة
قيكدا عمى أدائي الميني.

قيمة

القيمة

الكزف
المتكسط النحراؼ
الختبار( )Tالحتمالية) )sigالترتيب
الحسابي المعياري النسبي%
3.10

1.18

62.0

0.97

0.34

6

 2أسػػػػس تقيػػػػيـ األداء فػػػػي المؤسسػػػػة
غير قػادرة عمػى التمييػز بػيف الكػفء

كغير الكفء.

3.23

1.10

64.6

2.40

0.02

3

 3يخضػػػع تقيػػػيـ األداء فػػػي المؤسسػػػة
لعتبارات شخصية.

3.05

1.26

61.1

0.49

0.63

7

 4تفتقػػػػر المؤسسػػػػة إلػػػػى نظػػػػاـ إداري
يسػػػػػػمح بػػػػػػالتعرؼ عمػػػػػػى مشػػػػػػكالت
كشكاكى الصحفيات.

3.20

1.22

64.0

1.88

0.06

4

 5تتػػػػػأثر عمميػػػػػة التقيػػػػػيـ بالمؤسسػػػػػة
بارتباطػػػػػػػػػػات النػػػػػػػػػػكع الجتمػػػػػػػػػػاعي

(الجنس).

3.03

1.13

60.6

0.31

0.76

8

 6تفتقػػػػر المؤسسػػػػة إلػػػػى نظػػػػاـ إداري
يسػػػمح بمعرفػػػػة المتغيػػػػرات الخاصػػػػة
بالسياسة التحريرية التػي تػؤثر عمػى

العمل.

 7أشعر أف ساعات العمل المطمكبة
مني كبيرة.

3.12
3.31

1.19
1.15

62.5
66.2

1.18
3.04

0.24
0.00

 8أرى بأف المسؤكليات المككمة إلي
ّ
متغيرة.

3.50

1.17

70.1

4.91

0.00

فقرات مجاؿ الضغكط اإلدارية ككل

3.19

0.92

63.9

2.41

0.02
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5
2
1

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4 .77
أف أعمى كزف نسبي حصمت عميو الفقرة الثامنة (أرػ بأف المسؤكليات المككمة إلي
ّ
متغيرة) بمغ ( ،)%70.1بمتكسط حسابي (( )3.50الدرجة الكمية مف  )5كانحراؼ معيارؼ
(،)1.17كقيمةاالختبار(،)4.91كأفالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾتعدىذه
الفقرةدالةإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابة
ليذهالفقرةقدزادعف درجةالحيادكىي(،)3كىذايعنيمكافقةمفقبلالمبحكثاتعمىىذه

الفقرة،ممايشيرإلىأنياشكمتضغكطبشكلمرتفع .

بينماحصمتالفقرةالخامسة(تتأثرعمميةالتقييـبالمؤسسةبارتباطاتالنكعاالجتماعي

"الجنس") عمى أدنى كزف نسبي بمغ ( )%60.6بمتكسط حسابي ( ،)3.03كانحراؼ معيارؼ

(،)1.13كقيمةاالختبار(،)0.31كأفالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.76لذلؾتعدىذه
الفقرة غير دالة إحصائياً عند مستكػ داللة ( ،)α≥0.05مما يدؿ عمى أف متكسط درجة
االستجابةليذهالفقرةاالستجابةليذاالمجاؿاليختمفجكىرياًعفدرجةالحيادكىي( .)3

بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي الكمي لفقرات مجاؿ الضغكط اإلدارية التي

تكاجو الصحفيات الفمسطينيات بمغ ( ،)%63.9بانحراؼ معيارؼ ( ،)0.92كأف المتكسط

الحسابيالستجاباتالصحفياتبمغ(،)3.19كقيمةاالختبار( ،)2.41كأفالقيمةاالحتمالية

( )Sig.تساكؼ ( ،)0.02لذلؾ يعد مجاؿ "الضغكط اإلدارية" داؿ إحصائياً عند مستكػ داللة
(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذاالمجاؿاليختمفجكىرياًعفدرجة
الحيادكىي( .)3

كمايبلحعأفالفقرات()2(،)7(،)8شكمتضغكطاً أكثرمفغيرىا،فقدحصمت

الفقرة(()8أرػبأفالمسؤكلياتالمككمةإلي متغيرة)عمىكزف نسبيبمغ(،)%70.1كالفقرة
ّ
ف
(()7أشعرأفساعاتالعملالمطمكبةمنيكبيرة)بكز نسبي(،)%66.2كالفقرة(()2أسس
تقييـاألداءفي المؤسسةغيرقادرة عمى التمييز بيف الكفء كغير الكفء) عمىكزف نسبي

( .)%64.6
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 المحكر الثاني :الضغكط الخارجية
يبيف الجدكؿ رقـ ( )3 .23الضغكط الخارجية التي تكاجو الصحفيات كتؤثر عمى
أدائيفالميني .
جدكؿ (:)3.23يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل
فقرة مف فقرات محكر الضغكط الخارجية

الفقرات

ـ

المتكسط النحراؼ
الحسابي

المعياري

الكزف

قيمة

القيمة

النسبي%

الختبار()T

الحتمالية))sig

الترتيب

 1يحػػد القػػػانكف كالدسػػػتكر الفمسػػػطيني
مف حرية الصحفييف في التعبير عػف

األفكار كالمعتقدات.

 2تكفر قكانيف كتشريعات الصحافة قد ار
ضػػػػئيالا مػػػػف الحريػػػػة كالحمايػػػػة فػػػػي
ممارسة العمل الصحفي.

 3يتأثر عممي الصحفي سمبا بالنقساـ
الفمسطيني.

2.19

2.22
2.32

1.01

1.07
1.02

43.8

44.5
46.5

-9.10

-8.26
-7.56

0.00

0.00
0.00

7

5
4

 4أتجنػػػػب تنػػػػاكؿ بعػػػػض المكضػػػػكعات
بسبب التجاذبات السياسية.
 5يتػػأثر عممػػي الصػػحفي سػػمبا بػػإغالؽ
المعابر.
 6أرى أف الػػػػػػػػػدكر الفعمػػػػػػػػػي لنقابػػػػػػػػػػة
الصحفييف الفمسطينييف ضعيف.

2.57
2.21
2.74

 7يتأثر عممي الصحفي سمب ا بالنتمػاء
الحزبي.

1.68

1.01
1.04
1.15
0.83

51.3
44.2
54.8
33.7

-4.86
-8.69
-2.59
-18.15

0.00
0.00
0.01
0.00

 8يػػؤثر المنػػاخ السياسػػي السػػائد سػػمبا
عمى عممي الصحفي.

2.45

1.06

49.1

-5.85

0.00

فقرات محكر الضغكط الخارجية ككل

2.30

0.62

45.9

-12.99

0.00



2
6
1
8
3

المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4 .74
أفأعمىكزفنسبيلفقراتمحكرالضغكطالخارجيةحصمتعميوالفقرةالسادسة(أرػ
أفالدكرالفعميلنقابةالصحفييفالفمسطينييفضعيف)حيثبمغ(،)%54.8كمتكسطحسابي
170

كأف قيمة االختبار (،)-2.59
كانحراؼ معيارؼ ( ،)1.15
(( )2.74الدرجة الكمية مف  ،)5

كالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾتعدىذهالفقرةدالةإحصائياًعندمستكػداللة
(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةاليختمفجكىرياًعفدرجةالحيادكىي
(،)3أؼأفىذهالفقرةشكمتضغكطعمىالصحفياتبدرجةمتكسطة .

بينماحصمتالفقرةالسابعة (يتأثرعمميالصحفيسمباً باالنتماءالحزبي)عمىأدنى

كزفنسبيبمغ(،)%33.7بمتكسطحسابي((1.68كانحراؼمعيارؼ(،)0.83كقيمةاالختبار

(،)-18.15كأفالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.00لذلؾتعدىذهالفقرة دالةإحصائياً

عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةقدانخفض

عفدرجةالحيادكىي(،)3ممايشيرإلىأفىذهالفقرةتشكلضغكطبنسبةمنخفضة .

بشكلعاـيمكفالقكؿبأف الكزف النسبيالكميلفقراتمحكر الضغكطالخارجيةالتي

تكاجوالصحفياتبمغ(،)%45.9بانحراؼمعيارؼ(،)0.62كأفالمتكسطالحسابيالستجابات

الصحفيات بمغ ( ،)2.30كقيمة االختبار ( ،)-12.99كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ
(،)0.00لذلؾيعدمحكر"الضغكطالخارجية"داؿإحصائياًعندمستكػداللة(،)α≥0.05مما
يدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذاالمجاؿانخفض عفدرجةالحيادكىي(،)3كىذا

يشيرإلىأفالصحفياتتكاجوضغكطاًخارجيةبنسبةمنخفضة .
كيبلحع أف معظـ فقرات محكر الضغكط الخارجية شكمت ضغكطاً بنسبة قميمة عمى

الصحفيات ،كأف الفقرات ( )8(،)4(،)6شكمت ضغكط عمى الصحفيات أكثر مف غيرىا ،فقد

حصمت الفقرة (( )6أرػ أف الدكر الفعمي لنقابة الصحفييف الفمسطينييف ضعيف) عمى كزف
كحصمت الفقرة (( )4أتجنب تناكؿ بعض المكضكعات بسبب التجاذبات
نسبي ( ،)%54.8

السياسية)بكزف نسبي(،)%51.3ثـالفقرة(()8يؤثرالمناخالسياسيالسائدسمباًعمىعممي
الصحفي)بكزفنسبي(  .)%49.1
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 المحكر الثالث :الضغكط الشخصية كالعائمية:
يبيفالجدكؿرقـ( )3.24الضغكطالشخصيةكالعائميةالتيتكاجوالصحفياتكتؤثرعمى
أدائيفالميني .
جدكؿ ( :)3.24يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل فقرة
مف فقرات محكر الضغكط الشخصية كالعائمية

ـ

الفقرات

1

تتػػػػأثر نكعيػػػػة ككػػػػـ كتابػػػػاتي الصػػػػحفية
بظركؼ األسرة كاألكلد.

 2أشػػػػػعر بػػػػػأف تشػػػػػجيع العائمػػػػػة لػػػػػي
لمخكض في مجاؿ الصحافة ضعيف.

 3أتجنػػػػب إجيػػػػاد نفسػػػػي فػػػػي قضػػػػايا
شائكة.

 4تعػػػػػػارض أسػػػػػػرتي ظػػػػػػركؼ عممػػػػػػي
الصحفي التي يككف فييا خطكرة.

القيمة
قيمة
الكزف
المتكسط النحراؼ
الختبار( )Tالحتمالية) )sigالترتيب
الحسابي المعياري النسبي%

3.06
2.88
2.89
3.57

1.24
1.10
1.17
1.17

61.2
57.5
57.8
71.4

0.57
-1.28
-1.05
5.53

0.57
0.20
0.30
0.00

3
6
5
1

 5يػػػػؤثر عممػػػػي فػػػػي المؤسسػػػػة عمػػػػى
التزاماتي العائمية.

3.35

1.20

66.9

3.29

0.00

2

 6يسػػػبب لػػػي مكػػػكثي فػػػي العمػػػل فتػػػرة
طكيمة مشاكل عائمية.

2.98

1.21

59.7

-0.14

0.89

4

فقرات محكر الضغكط الشخصية كالعائمية
ككل


3.12

0.81

62.4

1.71

0.09

المتكسط الحسابي داؿ إحصائيا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4 .73
أفأعمىكزفنسبيحصمتعميوالفقرةالرابعة(تعارضأسرتيظركؼعمميالصحفي

التي يككف فييا خطكرة) بمغ ( ،)%71.4بمتكسط حسابي يساكؼ (( )3.57الدرجة الكمية مف
 ،)5كانحراؼ معيارؼ(،)1.17كقيمةاالختبار(،)5.53كأفالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ

(،)0.00لذلؾتعدىذهالفقرةدالةإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايشيرإلىأف
ىذهالفقرةشكمتضغكطعمىالصحفياتبنسبةكبيرة .

172

بينماحصمتالفقرةالثانية (أشعربأفتشجيعالعائمةليلمخكضفيمجاؿالصحافة

ضعيف) عمى أدنى كزف نسبي بمغ ( ،)%57.5كمتكسط حسابي يساكؼ ( ،)2.88كانحراؼ
معيارؼ(،)1.10كقيمةاالختبار(،)-1.28كأفالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ(،)0.20لذلؾ
تعدىذهالفقرةغيردالةإحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايشيرإلىأفىذهالفقرة
تشكلضغكطعمىالصحفياتبنسبةمتكسطة .

بشكل عاـ يمكف القكؿ بأف الكزف النسبي الكمي لفقرات محكر الضغكط الشخصية

كالعائمية التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات بمغ ( ،)%62.4بانحراؼ معيارؼ ( ،)0.81كأف
المتكسط الحسابي الستجابات الصحفيات بمغ ( ،)3.12كقيمة االختبار ( ،)1.71كأف القيمة

االحتمالية ( )Sig.تساكؼ ( ،)0.09لذلؾ يعد محكر "الضغكط الشخصية كالعائمية" غير دالة
إحصائياً عندمستكػداللة(،)α≥0.05ممايشيرإلىأفالصحفياتتكاجوضغكطشخصية
كعائميةبنسبةمتكسطة .

كيبلحعأفمعظـفقرات محكرالضغكطالشخصيةكالعائميةشكمتضغكطاً متكسطة

عمىالصحفيات،كأفالفقرات()9(،)5(،)4شكمتضغكطاًأكثرمفغيرىا،فقدحصمتالفقرة

(( )4تعارض أسرتي ظركؼ عممي الصحفي التي يككف فييا خطكرة) عمى كزف نسبي
( ، )%71.4يمييا الفقرة (( )5يؤثر عممي في المؤسسة عمى التزاماتي العائمية) بكزف نسبي
(،)%66.9يميياالفقرة(()9تتأثرنكعيةككـكتاباتيالصحفيةبظركؼاألسرةكاألكالد)بكزف
نسبي( .)%69.2
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 المحكر الرابع :الضغكط المجتمعية
يبيفالجدكؿرقـ( )3.25الضغكطالمجتمعيةالتيتكاجوالصحفياتكتؤثرعمىأدائيف

الميني .

جدكؿ ( :)3.25يبيف المتكسط الحسابي كالنحراؼ المعياري كالكزف النسبي كالقيمة الحتمالية ( )Sig.لكل
فقرة مف فقرات محكر الضغكط المجتمعية 

الفقرات

ـ

المتكسط النحراؼ
الحسابي

المعياري

الكزف
النسبي%

قيمة

القيمة

الختبار( )Tالحتمالية) )sigالترتيب

 1ينظػػػػػر المجتمػػػػػع الفمسػػػػػطيني لعمػػػػػل

الصػػػحفيات عمكمػػػا عمػػػى أنػػػو يػػػؤثر
سمب ا عمى دكرىا في المنزؿ.

2.38

1.13

47.5

-6.29

0.00

4

 2يعتقػػػد الػػػبعض أف المػػػرأة غيػػػر قػػػادرة
عمى ممارسة مينة الصحافة بكفاءة.
3

يستييف المجتمع الفمسطيني بالجيكد

4

يعتقد المجتمع أف التغطيات الصحفية

التي تبذليا الصحفيات نحك قضاياه.

2.29
2.16

1.10
1.08

45.7
43.1

-7.38
-8.90

0.00
0.00

5
7

الميدانيػػػػػة ل تتناسػػػػػػب مػػػػػػع طبيعػػػػػػة
المرأة.

2.51

1.18

50.2

-4.75

0.00

2

 5يعارض المجتمع الفمسػطيني خركجػي
فػػػي كقػػػػت متػػػػأخر لضػػػػركرات العمػػػػل

الصحفي.

2.82

1.19

56.3

-1.76

0.08

1

 6يػػػػرى المجتمػػػػع بػػػػأف طبيعػػػػة العمػػػػل
الصحفي لممػرأة تتنػاقض مػع العػادات

كالتقاليد المجتمعية.

2.19

0.94

43.8

-9.79

0.00

6

 7تحػػكؿ بعػػػض العػػػادات كالتقاليػػػد دكف
تناكؿ بعض القضايا الجتماعية.

2.43

1.10

48.7

-5.87

0.00

ُ 8يضعف العمل في مجاؿ الصحافة مف
عالقاتي الجتماعية مع اآلخريف.

2.08

1.05

41.7

-9.95

0.00

فقرات محكر الضغكط المجتمعية ككل

2.36

0.83

47.1

-8.80

0.00



3
8

المتكسط الحسابي داؿ إحصائي ا عند مستكى دللةα≥1.15

تبيف مف نتائج جدكؿ ( :)4 .75
أفأعمىكزفنسبيحصمتعميوالفقرةالخامسة(يعارضالمجتمعالفمسطينيخركجي

في كقت متأخر لضركرات العمل الصحفي) حيث بمغ ( ،)%56.3بمتكسط حسابي يساكؼ
174

(()2.82الدرجةالكميةمف)5كانحراؼمعيارؼ(،)1.19كقيمةاالختبار(،)-1.76كأفالقيمة
االحتمالية()Sig.تساكؼ( ،)0.08لذلؾتعدىذهالفقرةغيردالةإحصائياً عندمستكػداللة

(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةاليختمفجكىرياًعفدرجةالحيادكىي
(،)3أؼأفىذهالفقرةشكمتضغكطاًبنسبةمتكسطةعمىالصحفيات .

فيماحصمتالفقرةالثامنة ( ُيضعفالعملفيمجاؿالصحافةمفعبلقاتياالجتماعية

مع اآلخريف) عمى أدنى كزف نسبي مف بيف فقرات المحكر حيث بمغ ( ،)%41.7كمتكسط

كالقيمة
كأف قيمة االختبار ( ،)-9.95
حسابي يساكؼ ( ،)2.08كانحراؼ معيارؼ ( ،)1.05
االحتمالية ( )Sig.تساكؼ ( ،)0.00لذلؾ تعد ىذه الفقرة دالة إحصائياً عند مستكػ داللة

(،)α≥0.05ممايدؿعمىأفمتكسطدرجةاالستجابةليذهالفقرةقدانخفضعف درجةالحياد
كىي(،)3كىذايشيرإلىأفىذهالفقرةشكمتضغكطاًعمىالصحفياتبنسبةقميمة .
بشكلعاـيمكفالقكؿبأفالكزف النسبيالكميلفقراتمحكر الضغكطالمجتمعيةالتي

تكاجوالصحفياتبمغ(،)%47.1بانحراؼمعيارؼ(،)0.83كأفالمتكسطالحسابيالستجابات
الصحفيات بمغ ( ،)2.36كقيمة االختبار ( ،)-8.80كأف القيمة االحتمالية ( )Sig.تساكؼ
(،)0.00لذلؾ يعدمحكر "الضغكط المجتمعية" داؿ إحصائياً عند مستكػ داللة(،)α≥0.05
مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ انخفض عف درجة الحياد كىي (،)3
كىذايشيرإلىأفالصحفياتتكاجوضغكطاًمجتمعيةبنسبةقميمة .

كيبلحعأفمعظـفقراتمحكرالضغكطالمجتمعيةشكمتضغكطاً بنسبةقميمة عمى

الصحفيات،كأفالفقرات( )7(،)4(،)5شكمتضغكطاًأكثرمفغيرىا،فقدحصمت الفقرة()5
(يعارض المجتمع الفمسطيني خركجي في كقت متأخر لضركرات العمل الصحفي) عمى كزف
نسبي(،)%56.3يميياالفقرة(()4يعتقدالمجتمعأفالتغطياتالصحفيةالميدانيةالتتناسب

معطبيعةالمرأة)عمىكزفنسبي(،)%50.2ثـالفقرة(()7تحكؿبعضالعاداتكالتقاليددكف
تناكؿبعضالقضايااالجتماعية)عمىكزفنسبي( .)%48.7

ثانيا -مقترحات الصحفيات الفمسطينيات لتحسيف الرضا الكظيفي لدييف
يبيف الجدكؿ رقـ ( )3 .26تك اررات كنسب أفراد عينة الدراسة حكؿ اقتراحات الصحفيات

لتحسيفالرضاالكظيفيلدييف .
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جدكؿ ( :)3.26يبيف التك اررات كالكزف النسبي لقتراحات الصحفيات لتحسيف مستكى الرضا الكظيفي
اقتراحات الصحفيات لتحسيف مستكى الرضا الكظيفي
العمل في مؤسسة إعالمية تتناسب مع اتجاىاتي الفكرية .
تكفير فرص أفضل لرتقائي لممناصب القيادية العميا في المؤسسات

اإلعالمية .

تنكيع مجالت العمل كعدـ تحديدىا في أصناؼ أك صفحات أك برامج

محددة.

تكفير بيئة عمل مناسبة مع الرؤساء كالزمالء قائمة عمى الحتراـ
المتبادؿ.
إعداد برامج تدريبية خاصة بالصحفيات تتناسب مع قدراتيف
كظركفيف.

الكزف النسبي

التكرار
نعم

ال

(نعـ)

36

94

27.7

76

54

37

93

38

92

72

58

58.5
28.5
29.2

الترتيب
7
3
6
5

55.4

4

عدـ التفريق بيف الصحفي كالصحفية في العمل كاألجكر .

35

95

26.9

8

كضع نظاـ أفضل لمحكافز كالمكافآت لتقدير األعماؿ الجيدة .

98

32

75.4

1

عدـ التفريق بيف الصحفي كالصحفية في فرص التدريب .

32

98

24.6

10

إفساح المجاؿ أمامي لممشاركة في رسـ سياسة المؤسسة اإلعالمية.

34

96

26.2

9

تحسيف طبيعة كظركؼ عمل الصحفيات.

86

44

66.2

2

غير ذلؾ

3

127

2.3

11

يتبيف مف جدكؿ (:)3 .26
أفاقتراح(كضعنظاـأفضللمحكافزكالمكافآتلتقديراألعماؿالجيدة)حصلعمى

أعمى كزف( )75.4نسبي تبلىا اقتراح (تحسيف طبيعة كظركؼ عمل الصحفيات) بكزف نسبي
()%66.2ثـ(تكفيرفرصأفضلالرتقائيلممناصبالقياديةالعميافيالمؤسساتاإلعبلمية)
بكزف نسبي ( )%58.5ثـ (إعداد برامج تدريبية خاصة بالصحفيات تتناسب مع قدراتيف
كظركفيف)بكزفنسبي(،)%55.4ثـ(تكفيربيئةعملمناسبةمعالرؤساءكالزمبلءقائمةعمى

االحتراـالمتبادؿ)بكزف نسبي(،)%29.2ثـ(تنكيعمجاالتالعملكعدـتحديدىافيأصناؼ
أكصفحاتأكبرامجمحددة)بكزف نسبي(،)%28.5ثـ(العملفيمؤسسةإعبلميةتتناسب
معاتجاىاتيالفكرية)بكزف نسبي(،)27.7ثـاقتراح(عدـالتفريقبيفالصحفيكالصحفيةفي

العمل كاألجكر) بكزف نسبي ( ،)%26.9ثـ اقتراح (إفساح المجاؿ أمامي لممشاركة في رسـ
سياسة المؤسسة اإلعبلمية) بكزف نسبي ( ،)%26.2ثـ اقتراح (عدـ التفريق بيف الصحفي

كالصحفية في فرص التدريب)  بكزف نسبي ( )%24.6في حيف أف ( )%2.3اقترحكا أمك اًر

أخرػ .
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المبحث الرابع
اختبار فركض الدراسة
يستعرضالمبحثنتائجالفركضالخاصةبدراسةالعكاملالمؤثرةعمىالرضاالكظيفي
لدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف،خبلؿالفترةالزمنيةالتيأجريتفيياالدراسة :
الفرض األكؿ :ل تكجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستكى دللة ( )α≥1.15بيف
مجمكعة العكامل المؤثرة ككل كالضغكط لدى الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف.

ف (Pearson Correlation
كالختبػػارىػػذاالفػػرضتػػـاسػػتخداـمعامػػل ارتبػػاط بيرسػػك 
)Coefficientلقيػاس درجػةاالرتبػاط،كيسػتخدـ ىػذا االختبػار لد ارسػة العبلقػة بػيف متغيػريف،
كينبثقعنوالفركضالتالية:

أ .ل تكجد عالقة ارتباطيػة ذات دللػة إحصػائية عنػد مسػتكى دللػة ( )α≥1.15بػيف مجمكعػة
العكامل الذاتية كالضغكط لدى الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف.

جدكؿ ( :)3.27معامل الرتباط بيف العكامل الذاتية كبيف الضغكط لدى الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف
معامل بيرسكف لالرتباط

القيمة الحتمالية Sig.

النتماء

0.07

0.42

الحتراـ كتقدير الذات

-0.12

0.16

المكانة الجتماعية

-0.13

0.16

مجالت العكامل الذاتية ككل

-0.07

0.41

المجاؿ

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3.27
أفمعاملاالرتباطبيفمجمكعةالعكاملالذاتيةكالضغكطلدػالصحفياتالفمسطينيات

فػػيفمس ػػطيفكك ػػلبم ػػغ()0.07كأفالقيم ػػةاالحتمالي ػػة()Sig.تس ػػاكؼ()0.41كى ػػيأكب ػػرم ػػف
مستكػالداللة(،)α=0.09كىذايدؿعمىعدـكجكدعبلقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةعند

مسػتكػداللػػة()α≥0.05بػيفمجمكعػػةالعكامػػلالذاتيػةكالضػػغكطلػدػالصػػحفياتالفمسػػطينيات
فيفمسطيف،ككذلؾيتضحأفمعاملاالرتباطبيفمجمكعػةالعكامػلالذاتيػة(االنتمػاء،االحتػراـ
كتقػديرالػذات،المكانػةاالجتماعيػة)كالضػغكطلػدػالصػحفياتالفمسػطينياتفػيفمسػطيفبمغػػت

()0.93،0.92،0.07عم ػػىالتػ ػكاليكأفالقيم ػػةاالحتمالي ػػة()Sig.تس ػػاكؼ(، 0.16،0.42

ػالداللػة(،)α=0.09كىػذايػدؿعمػىعػدـكجػكدعبلقػةارتباطيػة
ػتك 
)0.16كىيأكبرمػفمس 
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ذاتدالل ػػةإحص ػػائيةعن ػػدمس ػػتكػدالل ػػة()α≥0.05ب ػػيفمجمكع ػػةالعكام ػػلالذاتي ػػة(االنتم ػػاء،
االحت ػ ػراـكتقػ ػػديرالػ ػػذات،المكانػ ػػةاالجتماعيػ ػػة)كالضػ ػػغكطلػ ػػدػالصػ ػػحفياتالفمسػ ػػطينياتفػ ػػي

فمسطيف .
ب .ل تكجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستكى دللة ( )α≥1.15بػيف مجمكعػة
العكامل التنظيمية كالضغكط لدى الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف.

جدكؿ ( :)3.28يبيف معامل الرتباط بيف العكامل التنظيمية كالضغكط لدى الصحفيات الفمسطينيات في
فمسطيف

معامل بيرسكف لالرتباط

القيمة الحتمالية Sig.

طبيعة العمل

-0.02

0.85

األمف كالستقرار الكظيفي

0.00

0.98

فرص الترقي

0.13

0.16

بيئة كظركؼ العمل

0.15

0.09

السياسة اإلعالمية

.193*0

0.03

فرص التدريب

.297**0

0.00

التقدير في العمل

.204*0

0.02

مجالت العكامل التنظيمية ككل

.181*0

0.04

المجاؿ




يكجدارتباطداؿعند.0.5

يكجدارتباطداؿعند .0.0

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3.28
أفمعام ػ ػػلاالرتب ػ ػػاطب ػ ػػيفمجمكع ػ ػػةالعكامػػػػػل التنظيميػػػػػة كالض ػ ػػغكطل ػ ػػدػالص ػ ػػحفيات

الفمسطينياتفيفمسطيفككلبمػغ()..181كأفالقيمػةاالحتماليػة()Sig.تسػاكؼ()0.04كىػي

مفمستكػالداللة(،)α=.0.5كىذايدؿعمىكجػكدعبلقػةارتباطيػةذاتداللػةإحصػائية

أقل
عنػ ػػدمسػ ػػتكػداللػ ػػة()α≥.0.5بػ ػػيفمجمكعػ ػػةالعكامػػػػل التنظيميػػػػة كالضػ ػػغكطلػ ػػدػالصػ ػػحفيات
الفمسطينياتفيفمسطيف .
ككػػذلؾيتضػػحأفمعامػػلاالرتبػػاطبػػيف(محػػكرالسياسػػةاإلعبلميػػةكمحػػكرالتقػػديرفػػي
العمػل)كالضػغكطلػدػالصػحفياتالفمسػطينياتفػيفمسػطيفككػلبمػػغ()..204،..193كأف
ػتكػالدالل ػػة(،)α=.0.5
القيم ػػةاالحتمالي ػػة()Sig.تس ػػاكؼ()0.02،0.03كى ػػيأق ػػلمػ ػفمس ػ 
كىػػذايػػدؿعمػػىكجػػكدعبلقػػةارتباطيػػةذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكػداللػػة()α≥.0.5بػػيف
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(محػػكرالسياسػػةاإلعبلميػػةكمحػػكرالتقػػديرفػػيالعمػػل)كالضػػغ كطلػػدػالصػػحفياتالفمسػػطينيات
فيفمسطيف .

ككذلؾيتضحأفمعاملاالرتباطبيفمحكر فرص التدريب كالضغكطلػدػالصػحفيات

الفمسطينياتفيفمسطيفككلبمػغ()..297كأفالقيمػةاالحتماليػة()Sig.تسػاكؼ()0.00كىػي

مفمستكػالداللة(،)α=.0.0كىذايدؿعمىكجكدعبلقةارتباطيةذاتداللةإحصائية

أكبر
عن ػ ػػدمس ػ ػػتكػدالل ػ ػػة()α≥.0.5ب ػ ػػيفمح ػ ػػكر فررررررص التررررردريب كالض ػ ػػغكطل ػ ػػدػالص ػ ػػحفيات
الفمسطينياتفيفمسطيف .
ككذلؾيتضحأفمعاملاالرتباطبيفمجمكعةالعكاملالتنظيمية(طبيعةالعمل،األمػف

كاالسػ ػ ػػتقرارالػ ػ ػػكظيفي،فػ ػ ػػرصالترقػ ػ ػػي،بيئػ ػ ػػةكظػ ػ ػػركؼالعمػ ػ ػػل)كالضػ ػ ػػغكطلػ ػ ػػدػالصػ ػ ػػحفيات
الفمسػ ػػطينياتفػ ػػيفمسػ ػػطيفبمغػ ػػت(،0.13،0.00،.0.0

)0.15عمػ ػػىالت ػ ػكاليكأفالقيمػ ػػة

ػالداللػة(.0.5
ػتك 
ؼ()0.09،0.16،0.98 ،0.85كىػيأكبػرمػفمس 
االحتمالية()Sig.تساك 
=،)αكى ػػذاي ػػدؿعم ػػىع ػػدـكج ػػكدعبلق ػػةارتباطي ػػةذاتدالل ػػةإحص ػػائيةعن ػػدمس ػػتكػدالل ػػة

()α≥.0.5بػػيفمجمكعػػةالعكامػػلالتنظيميػػة(طبيعػػةالعمػػل،األمػػفكاالسػػتقرارالػػكظيفي،فػػرص
الترقي،بيئةكظركؼالعمل)كالضغكطلدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف .
ج .ل تكجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مسػتكى دللػة ( )α≥1.15بػيف مجمكعػة

عكامل العالقة مع جماعات العمل كالضغكط لدى الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف.

جدكؿ ( :)3.29يبيف معامل الرتباط بيف عكامل العالقة مع جماعات العمل كالضغكط لدى الصحفيات
الفمسطينيات في فمسطيف

معامل بيرسكف لالرتباط

القيمة الحتمالية Sig.

العالقة مع الرؤساء

*.208

0.02

العالقة مع الزمالء

**.246

0.00

مجالت العالقات مع جماعات العمل ككل

**.272

0.00

المجاؿ

**يكجدارتباطداؿعند .0.0

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3 .92
أفمعاملاالرتباطبػيفمجمكعػةالعالقػة مػع جماعػات العمػل كالضػغكطلػدػالصػحفيات

الفمسطينياتفيفمسطيفككلبمغ()..272كأفالقيمةاالحتماليػة()Sig.تسػاكؼ()1.11كىػي

مفمستكػالداللة(،)α=.0.0كىذايدؿعمىكجػكدعبلقػةارتباطيػةذاتداللػةإحصػائية

أقل
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عندمستكػداللة()α≥.0.5بيفمجمكعةالعالقة مع جماعات العمل كالضغكطلػدػالصػحفيات

الفمسطينياتفيفمسطيف ،

ككػ ػػذلؾيتضػ ػػحأفمعامػ ػػلاالرتبػ ػػاطبػ ػػيفمحػ ػػكر

العالقةةةةة مةةةةء الر

ةةةةا

كالضػ ػػغكطلػ ػػدػ

ؼ
الصػػحفياتالفمسػػطينياتفػػيفمسػػطيفككػػلبمػػغ()..208كأفالقيمػػةاالحتماليػػة()Sig.تسػػاك 

ػتكػالداللػة(،)α=.0.0كىػػذايػدؿعمػىكجػكدعبلقػةارتباطيػػةذات
()1.17كىػيأكبػرمػفمس 
داللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكػداللػػة()α≥.0.5بػػيفمحػػكرالعبلقػػةمػػعالرؤسػػاءكالضػػغكطلػػدػ
الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف .
كك ػػذلؾيتض ػػحأفمعامػػػلاالرتب ػػاطب ػػيفمحػػػكرالعبلق ػػةم ػػعالػ ػػزمبلءكالض ػػغكطلػ ػػدػ

ؼ
الصػػحفياتالفمسػػطينياتفػػيفمسػػطيفككػػلبمػػغ()..246كأفالقيمػػةاالحتماليػػة()Sig.تسػػاك 

ػتكػالداللػة(،)α=.0.0كىػػذايػدؿعمػػىكجػكدعبلقػػةارتباطيػػةذات
()0.00كىػيأقػػلمػفمسػ 
داللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكػداللػػة()α≥.0.5بػػيفمحػػكرالعبلقػػةمػػعالػػزمبلءكالضػػغكطلػػدػ
الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف .

د .ل تكجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصػائية عنػد مسػتكى دللػة ( )α≥1.15بػيف مجمكعػة
العكامل القتصادية كالضغكط لدى الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف.

جدكؿ ( :)3.30يبيف معامل الرتباط بيف العكامل القتصادية كالضغكط لدى الصحفيات الفمسطينيات في
فمسطيف

المجاؿ

معامل بيرسكف لالرتباط

القيمة الحتمالية Sig.

الراتب

0.09

0.30

الحكافز المادية

-0.04

0.64

0.04

0.67

مجالت العكامل القتصادية ككل

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3 .30
أفمعامػ ػػلاالرتبػ ػػاطبػ ػػيفمجمكعػ ػػةالعكامػ ػػلاالقتصػ ػػاديةكالضػ ػػغكطلػ ػػدػالصػ ػػحفيات

الفمسطينياتفػيفمسػطيفككػلبمػغ()0.04كأفالقيمػةاالحتماليػة()Sig.تسػاكؼ()0.67كىػي

ػتكػالداللػػة(،)α=.0.0كىػػذايػػدؿعمػػىعػػدـكجػػكدعبلقػػةارتباطيػػةذاتداللػػة
أكبػػرمػػفمسػ 
إحصػ ػػائيةعنػػػدمس ػ ػتكػداللػ ػػة()α≥.0.5بػػػيفمجمكعػػػةالعكام ػػلاالقتصػػػاديةكالضػ ػػغكطلػ ػػدػ
الصػحفياتالفمسػػطينياتفػػيفمسػطيف،ككػػذلؾيتضػػحأفمعامػػلاالرتبػاطبػػيفمجمكعػػةالعكامػػل

االقتصادية(الراتب،الحكافزالمادية)كالضغكطلدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيفبمغػت
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()0.04،0.09عمىالتكاليكأفالقيمةاالحتمالية()Sig.تساكؼ()0.64،0.30كىيأكبرمف
مستكػالداللة(،)α=.0.0كىذايدؿعمىعدـكجكدعبلقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةعند

مستكػداللة()α≥.0.5بيفمجمكعةالعكاملاالقتصػادية(الراتب،الحوافز المادية)كالضػغكط
لدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف.

الفػػػرض الثػػػاني :ل تكجػػػد فػػػركؽ ذات دللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكى دللػػػة ( )α≥1.15بػػػيف
متكسػػطات اسػػػتجابات المبحكثػػػات حػػػكؿ الرضػػػا الػػػكظيفي لػػػدى الصػػػحفيات الفمسػػػطينيات فػػػي

فمسطيف تعزى لممتغيرات الشخصية التالية( :نػكع المؤسسػة ػ السػف ػ المؤىػل العممػي ػ سػنكات

الخدمة في الصحافة ػ الحالة الجتماعية ػ طبيعة العمل ،ممكية المؤسسة).

كالختبػػارىػػذاالفػػرضتػػـاسػػتخداـاختبػػارتحميػػلالتبػػايفاألحػػادؼ(

Way

One

)AVOVAلمعرفػػةمػػاإذاكػػافىنػػاؾفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائية،كىػػذااالختبػػارمعممػػييصػػمح
لمقارنة3متكسطاتأكأكثر،كينبثقعنوالفركضالتالية :

أ .ل تكجػػػد فػػػركؽ ذات دللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكى دللػػػة ( )α≥1.15بػػػيف متكسػػػطات

استجابات المبحكثات حػكؿ الرضػا الػكظيفي لػدى الصػحفيات الفمسػطينيات فػي فمسػطيف تعػزى
لنكع المؤسسة اإلعالمية.

جدكؿ ( :)3.31يبيف نتائج اختبار التبايف األحادي – نكع المؤسسة اإلعالمية
المتو ط الح ابي

المحـــــــــــــــــــــــور
العكامل الذاتية

وكالة
إخبارية أو
تلفزيون صحيفة
إذاعة
موقء
الكتروني

قيمة
االختبار

قيمة
Sig

م توى
الداللة

4.20

4.26

4.21

 0.359 1.082 4.07غير دالة

النتماء

3.97

4.17

4.03

 0.107 2.077 3.93غير دالة

الحتراـ كتقدير الذات

4.45

4.50

4.43

 0.142 1.846 4.21غير دالة

المكانة الجتماعية

4.21

4.13

4.19

 0.820 0.307 4.08غير دالة

العكامل التنظيمية

3.64

3.54

3.47

 0.058 2.565 3.21غير دالة

طبيعة العمل

4.31

4.31

4.19

 0.054 2.616 3.95غير دالة

األمف كالستقرار الكظيفي

3.12

2.89

2.94

 0.484 0.822 2.80غير دالة

فرص الترقي

3.16

3.12

3.29

 0.120 1.984 2.71غير دالة

ظركؼ العمل

3.84

3.55

3.55

 0.236 1.434 3.53غير دالة

السياسة اإلعالمية

3.64

3.70

3.59

 0.413 0.961 3.39غير دالة

فرص التدريب

3.71

3.67

3.31
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0.012 3.782 2.97

دالة

المحـــــــــــــــــــــــور

المتو ط الح ابي

قيمة
االختبار

قيمة
Sig

م توى
الداللة

التحفيز

3.63

3.53

3.42

العكامل الخاصة بالعالقة مع جماعات العمل

4.31

4.30

4.09

0.009 4.003 3.89

العالقة مع الرؤساء

4.30

4.27

3.97

 0.060 2.532 3.94غير دالة

العالقة مع الزمالء

4.32

4.32

4.20

0.016 3.555 3.85

العكامل القتصادية

2.83

2.51

2.63

 0.351 1.102 2.51غير دالة

الراتب

2.89

2.78

2.71

 0.891 0.207 2.82غير دالة

الحكافز المادية

2.76

2.16

2.52

 0.015 3.607 2.11غير دالة

3.73

3.64

3.58

العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لدى

الصحفيات ككل

 0.069 2.424 3.06غير دالة

0.052 2.648 3.37

دالة
دالة

غير دالة

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3. 31
تبيف أف القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابمة الختبار التبايف األحادؼ أكبر مف مستكػ

الداللة( )α≥0.05لممحاكرككلكبذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽ ذاتداللةإحصائية
بيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمحاكرتعزػإلىنكعالمؤسسةاإلعبلمية .
كما يبلحع أف القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابمة الختبار التبايف األحادؼ أكبر مف
مستكػ الداللة ( )α≥0.05لكل مف محكر (العكامل الذاتية ،العكامل التنظيمية ،العكامل
االقتصادية) كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات
تقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمحاكرتعزػإلىنكعالمؤسسةاإلعبلمية .
أمابالنسبةلمحكرالعبلقةمعجماعاتالعمل،فقدتبيفأفالقيمةاالحتمالية()Sig.

أقل مف مستكػ الداللة ( ،)α≥0.05بذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية
بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة في محكر العبلقة مع جماعات العمل تعزػ إلى نكع

المؤسسةاإلعبلميةلصالحاإلذاعة .

يتبيفأنوالتكجدفركؽفيمستكػرضاالصحفياتتعزػلنكعالمؤسسةاإلعبلميةفي

مجاالت(االنتماءػاالحتراـكتقديرالذاتػالمكانةاالجتماعيةػطبيعةالعملػاألمفكاالستقرار

الكظيفي ػفرصالترقي ػظركؼالعمل ػالسياسةاإلعبلمية ػالتحفيز ػالعبلقةمعالرؤساء ػ
الراتبػالحكافزالمادية) .
أمابخصكصكجكدفركؽفيرضاالصحفياتتعزػلنكعالمؤسسةاإلعبلميةفيباقي
أكثررضاعفمجاؿفرصالتدريب،فيماتساكػ

المجاالت،فيظيرأفالصحفياتفياإلذاعة 
الرضابيفالصحفياتفياإلذاعةكالككاالتاإلخباريةعفمجاؿالعبلقةمعالزمبلء .
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ب .ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكى دللة ( )α≥1.15بيف متكسطات

استجابات المبحكثات حكؿ الرضا الكظيفي لدى الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف تعزى
لمعمر.

جدكؿ ( :)3.32يبيف نتائج اختبار التبايف األحادي – السف
المتو ط الح ابي

المحـــــــــــــــــــــــور

من 25
أقل من إلى أقل
 25نة من 35
نة

أكثر من  35نة

قيمة
االختبار

قيمة
Sig

م توى
الداللة

العكامل الذاتية

4.19

4.15

4.41

 0.067 2.756غير دالة

النتماء

4.01

4.00

4.25

 0.084 2.527غير دالة

الحتراـ كتقدير الذات

4.48

4.35

4.61

 0.091 2.439غير دالة

المكانة الجتماعية

4.11

4.13

4.40

 0.206 1.601غير دالة

العكامل التنظيمية

3.53

3.43

3.74

 0.182 1.726غير دالة

طبيعة العمل

4.24

4.17

4.37

 0.424 0.865غير دالة

األمف كالستقرار الكظيفي

2.99

2.84

3.46

 0.029 3.650دالة

فرص الترقي

3.08

3.06

3.32

 0.592 0.526غير دالة

ظركؼ العمل

3.74

3.54

3.92

 0.115 2.196غير دالة

السياسة اإلعالمية

3.48

3.62

3.72

 0.540 0.619غير دالة

فرص التدريب

3.54

3.38

3.69

 0.483 0.732غير دالة

التحفيز

3.55

3.37

3.62

 0.427 0.857غير دالة

العكامل الخاصة بالعالقة مع جماعات العمل

4.20

4.13

4.33

 0.403 0.914غير دالة

العالقة مع الرؤساء

4.10

4.14

4.24

 0.804 0.218غير دالة

العالقة مع الزمالء

4.30

4.13

4.41

 0.186 1.703غير دالة

العكامل القتصادية

2.70

2.62

2.62

 0.911 0.093غير دالة

الراتب

2.79

2.79

2.91

 0.887 0.121غير دالة

الحكافز المادية

2.57

2.39

2.22

 0.479 0.741غير دالة

3.63

3.55

3.79

العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لدى

الصحفيات ككل

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4. 47
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0.207 1.595

غير دالة

تبيف أف القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابمة الختبار التبايف األحادؼ أكبر مف مستكػ

الداللة( )α≥0.05لممحاكرككلكبذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽ ذاتداللةإحصائية
بيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةح كؿىذهالمحاكرتعزػإلىمتغيرالسف .

أفالقيمةاالحتمالية()Sig.المقابمةالختبارالتبايفاألحادؼأقلمفمستكػالداللة()α≥0.05

لمجاؿاألمفكاالستقرارالكظيفي،كبذلؾيمكفاستنتاجأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيف

متكسطاتتقديراتعينةالدراسةتعزػإلىالسف ،كذلؾلصالحالمكاتيأعمارىفأكثرمف35

سنة .

أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمحاكر ،فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابمة
الختبارالتبايفاألحادؼأكبرمفمستكػالداللة( ،)α≥0.05كبذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجد

فركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةتعزػإلىالسف .

كشفت الدراسة أف رضا الصحفيات المكاتي أعمارىف أكثر مف  35سنة عف مجاؿ األمف
كاالستقرارالكظيفيأعمىمفباقيالفئاتالعمرية .
أما باقي محاكر كمجاالت الدراسة (االنتماء ػ االحتراـ كتقدير الذات ػ المكانة االجتماعية ػ
طبيعة العمل ػ فرص الترقي ػظركؼ العمل ػ السياسةاإلعبلمية ػ فرص التدريب ػ التحفيز ػ
العبلقةمعالرؤساءػالعبلقةمعالزمبلءػالراتبػالحكافزالمادية)لـتكجدفركؽفيمستكيات

رضاالصحفياتعنياعمىأساسالسف .
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ج .ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكى دللة ( )α≥1.15بيف متكسطات

استجابات المبحكثات حكؿ الرضا الكظيفي لدى الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف تعزى
لممؤىل العممي.

جدكؿ ( :)3.33يبيف نتائج اختبار التبايف األحادي – المؤىل العممي

المحـــــــــــــــــــــــور

المتو ط الح ابي
دبمكـ بكالكريكس

دراسات عميا

قيمة
االختبار

قيمة
Sig

م توى
الداللة

العكامل الذاتية

4.41

4.16

4.26

 0.236 1.459غير دالة

النتماء

3.98

4.00

4.18

 0.226 1.505غير دالة

الحتراـ كتقدير الذات

4.67

4.39

4.45

 0.312 1.175غير دالة

المكانة الجتماعية

4.64

4.12

4.17

 0.068 2.741غير دالة

العكامل التنظيمية

4.02

3.44

3.59

0.042 3.243

دالة

طبيعة العمل

4.54

4.14

4.44

0.022 3.950

دالة

األمف كالستقرار الكظيفي

3.55

2.92

2.91

 0.162 1.844غير دالة

فرص الترقي

3.67

3.06

3.10

 0.257 1.375غير دالة

ظركؼ العمل

3.90

3.61

3.63

 0.629 0.465غير دالة

السياسة اإلعالمية

4.17

3.53

3.74

0.047 3.124

فرص التدريب

3.98

3.38

3.64

 0.207 1.597غير دالة

التحفيز

4.31

3.35

3.59

0.011 4.663

العكامل الخاصة بالعالقة مع جماعات العمل

4.43

4.12

4.32

 0.156 1.888غير دالة

العالقة مع الرؤساء

4.67

4.08

4.29

 0.051 3.040غير دالة

العالقة مع الزمالء

4.22

4.17

4.35

 0.486 0.725غير دالة

العكامل القتصادية

2.83

2.67

2.39

 0.323 1.139غير دالة

الراتب

2.89

2.88

2.43

 0.143 1.976غير دالة

الحكافز المادية

2.74

2.41

2.34

 0.637 0.452غير دالة

3.98

3.56

3.65

العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لدى

الصحفيات ككل

0.099 2.356

دالة
دالة

غير دالة

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3. 33
أفالقيمةاالحتمالية( )Sig.المقابمةالختبارالتبايفاألحادؼ أكبر مفمستكػالداللة

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
( )α≥0.05لممحاكر ككل كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال 
متكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمحاكرتعزػإلىمتغيرالمؤىلالعممي .
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كما يبلحع أف القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابمة الختبار التبايف األحادؼ أقل مف
مستكػ الداللة ( )α≥0.05لبعض مجاالت محكر العكامل التنظيمية (طبيعة العمل ػ السياسة

اإلعبلمية ػالتحفيز) بذلؾيمكفاستنتاجأنوتكجدفركؽ ذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطات
تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت تعزػ لممؤىل العممي لصالح المكاتي مستكاىف

التعميمي(دبمكـ) .

أمابالنسبةلباقيالمجاالتكالمحاكر،فقدتبيفأفالقيمةاالحتمالية( )Sig.أكبر مف

مستكػ الداللة ( )α≥0.05كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمحاكرتعزػإلىالمؤىلالعممي .

كيبلحعأفرضاالصحفياتالمكاتييحممفمؤىلعمميدبمكـأكثررضامفغيرىفعف
مجاؿطبيعةالعملكالسياسةاإلعبلميةكالتحفيز .
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د .ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكى دللة ( )α≥1.15بيف متكسطات

استجابات المبحكثات حكؿ الرضا الكظيفي لدى الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف تعزى
لسنكات الخدمة في الصحافة.

جدكؿ ( :)3.34نتائج اختبار التبايف األحادي – سنكات الخدمة في الصحافة

المحـــــــــــــــــــــــور
العكامل الذاتية

المتو ط الح ابي
قيمة
من - 5
أقل من  11 5من  16 - 11نة االختبار
 15نة فأكثر
نوات
نوات

قيمة
sig

م توى
الداللة

4.11

4.19

4.33

 0.115 2.014 4.44غير دالة

النتماء

3.93

4.05

4.15

 0.117 2.001 4.26غير دالة

الحتراـ كتقدير الذات

4.38

4.38

4.54

 0.604 0.619 4.53غير دالة

المكانة الجتماعية

4.04

4.16

4.33

 0.086 2.246 4.56غير دالة

العكامل التنظيمية

3.45

3.50

3.45

 0.414 0.960 3.90غير دالة

طبيعة العمل

4.15

4.21

4.23

 0.418 0.951 4.56غير دالة

األمف كالستقرار الكظيفي

2.92

2.91

2.85

 0.043 2.787 3.92دالة

فرص الترقي

3.10

3.06

3.11

 0.879 0.224 3.39غير دالة

ظركؼ العمل

3.63

3.61

3.64

 0.897 0.199 3.86غير دالة

السياسة اإلعالمية

3.47

3.73

3.52

 0.302 1.230 3.69غير دالة

فرص التدريب

3.44

3.45

3.40

 0.825 0.300 3.83غير دالة

التحفيز

3.37

3.50

3.30

 0.467 0.854 3.88غير دالة

العكامل الخاصة بالعالقة مع جماعات العمل

4.11

4.20

4.14

 0.396 0.998 4.51غير دالة

العالقة مع الرؤساء

4.02

4.25

4.02

 0.173 1.687 4.50غير دالة

العالقة مع الزمالء

4.19

4.16

4.25

 0.618 0.597 4.52غير دالة

العكامل القتصادية

2.64

2.64

2.44

 0.356 1.089 3.17غير دالة

الراتب

2.75

2.80

2.73

 0.325 1.168 3.50غير دالة

الحكافز المادية

2.50

2.42

2.06

 0.332 1.150 2.72غير دالة

3.55

3.61

3.57

العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لدى
الصحفيات ككل

0.268 1.330 3.98

غير دالة

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3. 34
أفالقيمةاالحتمالية( )Sig.المقابمةالختبارالتبايفاألحادؼ أكبر مفمستكػالداللة

( )α≥0.05لممحاكر ككل كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المحاكر تعزػ إلى متغير سنكات الخدمة في

الصحافة .
187

كأفالقيمةاالحتمالية( )Sig.المقابمةالختبارالتبايفاألحادؼأكبر مفمستكػالداللة

( )α≥0.05لجميع المحاكر كالمجاالت ،بذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات

الفمسطينياتفيفمسطيفتعزػلسنكاتالخدمةفيالصحافة .
ىػ .ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكى دللة ( )α≥1.15بيف متكسطات

استجابات المبحكثات حكؿ الرضا الكظيفي لدى الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف تعزى
لمحالة الجتماعية.

جدكؿ ( :)3.35يبيف نتائج اختبار التبايف األحادي – الحالة الجتماعية
المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

المتكسط الحسابي

قيمة

آنسة  متزكجة  مطمقةأكأرممو  الختبار

قيمة

مستكى

sig

الدللة

العكامل الذاتية

4.18

4.20

4.16

 0.931 0.072غير دالة

النتماء

4.03

4.03

4.00

 0.974 0.026غير دالة

الحتراـ كتقدير الذات

4.42

4.41

4.42

 0.991 0.009غير دالة

المكانة الجتماعية

4.13

4.20

4.08

 0.696 0.363غير دالة

العكامل التنظيمية

3.56

3.35

3.89

0.021 3.996

طبيعة العمل

4.22

4.16

4.43

 0.362 1.025غير دالة

األمف كالستقرار الكظيفي

2.91

2.92

3.40

 0.230 1.488غير دالة

فرص الترقي

3.20

2.92

3.48

 0.109 2.256غير دالة

ظركؼ العمل

3.72

3.47

4.01

0.041 3.282

السياسة اإلعالمية

3.65

3.49

3.88

 0.213 1.567غير دالة

فرص التدريب

3.61

3.19

4.06

0.009 4.901

التحفيز

3.58

3.22

3.87

 0.019 4.069غير دالة

العكامل الخاصة بالعالقة مع جماعات العمل

4.23

4.11

4.20

 0.502 0.693غير دالة

العالقة مع الرؤساء

4.25

4.03

4.15

 0.216 1.552غير دالة

العالقة مع الزمالء

4.21

4.18

4.24

 0.942 0.060غير دالة

العكامل القتصادية

2.72

2.53

2.78

 0.418 0.877غير دالة

الراتب

2.86

2.73

2.90

 0.705 0.351غير دالة

الحكافز المادية

2.52

2.26

2.62

 0.268 1.329غير دالة

3.65

3.50

3.82

العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لدى
الصحفيات ككل
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0.097 2.373

دالة

دالة
دالة

غير دالة

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3. 35
أفالقيمةاالحتمالية( )Sig.المقابمةالختبارالتبايفاألحادؼ أكبر مفمستكػالداللة

( )α≥0.05لممحاكر ككل ،كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمحاكرتعزػإلىمتغيرالحالةاالجتماعية .

كما يبلحع أف القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابمة الختبار التبايف األحادؼ أقل مف
مستكػ الداللة ( )α≥0.05لمحكر العكامل التنظيميةكمجاؿمفمجاالتوكىكظركؼ العمل،
بذلؾيمكفاستنتاجأنوتكجدفركؽ ذات داللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسة

تعزػلمحالةاالجتماعيةلصالحالمطمقة .
أما بالنسبة لباقي مجاالت محكر العكامل التنظيمية كمحكر العكامل الذاتية كمحكر

العكاملالخاصةبالعبلقةمعجماعاتالعمل،كمحكرالعكاملاالقتصادية،فقدتبيفأفالقيمة

االحتمالية( )Sig.أكبر مفمستكػالداللة( )α≥0.05كبذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽ
ذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمحاكرتعزػإلىالحالة
االجتماعية .








189

ك .ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكى دللة ( )α≥1.15بيف متكسطات

استجابات المبحكثات حكؿ الرضا الكظيفي لدى الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف تعزى
لطبيعة العمل.

جدكؿ ( :)3.36يبيف نتائج اختبار التبايف األحادي – طبيعة العمل

المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

المتكسط الحسابي
رئيس

مدير

تحرير

تحرير

مندكبة محررة مراسمة

سكرتارية
تحرير

كاتبة

أخرى

اذكري...

قيمة

الختبار

قيمة
Sig

مستكى
الدللة

العكامل الذاتية

 0.316 1.186 4.24 4.13 4.25 4.09 4.28 3.94 4.50 4.22غير دالة

النتماء

 0.194 1.444 4.00 4.09 4.19 3.92 4.16 3.80 4.39 4.06غير دالة

الحتراـ كتقدير الذات

 0.325 1.171 4.50 4.35 4.33 4.31 4.51 4.00 4.46 4.50غير دالة

المكانة الجتماعية

 0.497 0.916 4.24 3.97 4.22 4.06 4.20 4.03 4.67 4.13غير دالة

العكامل التنظيمية

0.001 3.712 3.50 3.82 3.50 3.46 3.46 2.40 4.11 3.74

طبيعة العمل

 0.015 2.620 4.26 4.43 4.00 4.18 4.25 3.33 4.59 4.10دالة

األمػػػػػػػػػػػػػف كالسػػػػػػػػػػػػػتقرار

الكظيفي

0.113 1.708 3.02 3.13 3.17 2.86 2.94 2.00 3.83 2.95

دالة
غير دالة

فرص الترقي

 0.097 1.781 3.09 3.32 3.17 3.15 2.94 2.03 4.00 3.43غير دالة

ظركؼ العمل

 0.094 1.794 3.70 4.10 3.86 3.53 3.52 2.94 4.18 3.66غير دالة

السياسة اإلعالمية

0.021 2.463 3.51 3.67 3.61 3.65 3.64 2.60 4.25 4.07

دالة

فرص التدريب

0.001 3.940 3.40 4.06 3.33 3.45 3.49 1.60 3.93 4.09

دالة

التحفيز

0.013 2.683 3.45 3.94 3.33 3.39 3.39 2.20 3.93 3.97

دالة

العكامل الخاصة

بالعالقة مع جماعات

غير دالة

0.175 1.497 4.20 4.42 4.10 4.13 4.16 3.52 4.46 4.28

العمل
العالقة مع الرؤساء

 0.488 0.928 4.12 4.32 3.83 4.03 4.27 3.73 4.50 4.37غير دالة

العالقة مع الزمالء

 0.065 1.967 4.27 4.50 4.33 4.22 4.07 3.34 4.43 4.20غير دالة

العكامل القتصادية

 0.264 1.283 2.67 2.72 2.36 2.53 2.61 2.17 3.64 2.96غير دالة

الراتب

 0.568 0.826 2.79 2.89 2.67 2.69 2.82 2.58 3.81 3.05غير دالة

الحكافز المادية

 0.173 1.500 2.51 2.50 1.94 2.32 2.34 1.63 3.42 2.83غير دالة

العكامل المؤثرة عمى
الرضا الكظيفي لدى

الصحفيات ككل

دالة

0.005 3.117 3.62 3.80 3.56 3.54 3.60 2.83 4.17 3.80
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تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3. 36
أفالقيمة االحتمالية ( )Sig.المقابمة الختبار التبايف األحادؼ أقل مف مستكػ الداللة

( )α≥0.05لممحاكر ككل ،كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمحاكرتعزػإلىمتغيرطبيعةالعمل .

كما يبلحع أف القيمة االحتمالية ( ).Sigالمقابمة الختبار التبايف األحادؼ أكبر مف

مستكػالداللة()α≥0.05لممحاكرككل،كبذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المحاكر تعزػ إلى متغير الحالة

االجتماعية .

أفالقيمةاالحتمالية( )Sig.المقابمةالختبارالتبايفاألحادؼ أكبر مفمستكػالداللة
( )α≥0.05لكل مف محكر (العكامل الذاتية ،العكامل الخاصة بالعبلقة مع جماعات العمل،
العكامل االقتصادية) كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمحاكرتعزػإلىطبيعةالعمل .

أما بالنسبة لمحكر العكامل التنظيمية ،فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ( )Sig.أقل مف

مستكػ الداللة ( ،)α≥0.05بذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطاتتقديراتعينةالدراسة فيمحكرالعكاملالتنظيمية تعزػإلىطبيعةالعمل لصالح

مديرالتحرير .
كما يتبيف أنو ال تكجد فركؽ في مستكػ رضا الصحفيات تعزػ لطبيعة العمل في

مجاالت (االنتماء ػ االحتراـ كتقدير الذات ػ المكانة االجتماعية ػ األمف كاالستقرار الكظيفي ػ
فرص الترقي ػ ظركؼ العمل ػ العبلقة مع الرؤساء ػ العبلقة مع الزمبلء ػ الراتب ػ الحكافز

المادية) .

أمابخصكصكجكدفركؽفيرضاالصحفياتتعزػلطبيعةالعملفيباقيالمجاالت

(طبيعةالعمل ػالسياسةاإلعبلمية ػفرصالتدريب ػالتحفيز)،فيظيرأفالصحفياتالمكاتي
يشغمفمنصبمديرتحريرىفأكثررضاعفمجاؿطبيعةالعملكمجاؿالسياسةاإلعبلمية،

بينماالصحفياتالمكاتييشغمفمنصبرئيستحريرفيفأكثررضاعفمجاليفرصالتدريب

كالتحفيز .
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ي .ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكى دللة ( )α≥1.15في متكسطات
استجابات المبحكثات حكؿ الرضا الكظيفي لدى الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف
تعزى لممكية المؤسسة.

جدكؿ ( :)3.37يبيف نتائج اختبار التبايف األحادي – ممكية المؤسسة

المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

المتكسط الحسابي

قيمة

قيمة

حزبية 

الختبار

العكامل الذاتية

4.33

4.13

4.22

 0.099 2.361غير دالة

النتماء

4.14

3.96

4.08

 0.115 2.197غير دالة

الحتراـ كتقدير الذات

4.56

4.40

4.33

 0.175 1.769غير دالة

المكانة الجتماعية

4.31

4.06

4.27

 0.088 2.480غير دالة

العكامل التنظيمية

3.67

3.48

3.34

 0.139 2.007غير دالة

طبيعة العمل

4.40

4.16

4.14

 0.121 2.146غير دالة

األمف كالستقرار الكظيفي

3.13

2.90

2.88

 0.416 0.884غير دالة

فرص الترقي

3.29

3.02

3.06

 0.417 0.880غير دالة

ظركؼ العمل

3.60

3.67

3.56

 0.789 0.237غير دالة

السياسة اإلعالمية

3.75

3.63

3.35

 0.105 2.294غير دالة

فرص التدريب

3.72

3.50

3.04

 0.034 3.470غير دالة

التحفيز

3.71

3.40

3.23

 0.100 2.348غير دالة

العكامل الخاصة بالعالقة مع جماعات العمل

4.35

4.14

4.07

 0.137 2.016غير دالة

العالقة مع الرؤساء

4.29

4.10

4.06

 0.389 0.951غير دالة

العالقة مع الزمالء

4.40

4.17

4.08

 0.151 1.922غير دالة

العكامل القتصادية

2.56

2.63

2.71

 0.820 0.199غير دالة

الراتب

2.66

2.79

2.95

 0.505 0.686غير دالة

الحكافز المادية

2.44

2.41

2.38

 0.974 0.026غير دالة

3.73

3.57

3.52

العكامل المؤثرة عمى الرضا الكظيفي لدى
الصحفيات ككل

حككمية  خاصة 

sig

مستكى

0.254 1.385

الدللة

غير دالة

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3. 37
أفالقيمةاالحتمالية( )Sig.المقابمةالختبارالتبايفاألحادؼأكبر مفمستكػالداللة

( )α≥0.05لممحاكر ككل ،بذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿالرضاالكظيفيتعزػلممكيةالمؤسسة .
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الفػػػرض الثالػػػث :ل تكجػػػد فػػػركؽ ذات دللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكى دللػػػة ( )α≥1.15بػػػيف
متكسػػطات اسػػػتجابات المبحكثػػات حػػػكؿ الضػػػغكط التػػي تكاجػػػو الصػػحفيات الفمسػػػطينيات فػػػي

فمسطيف تعزى لممتغيرات الشخصية التالية( :نػكع المؤسسػة ػ السػف ػ المؤىػل العممػي ػ سػنكات
الخدمة في الصحافة ػ الحالة الجتماعية ػ طبيعة العمل ،ممكية المؤسسة).

كالختبػػارىػػذاالفػػرضتػػـاسػػتخداـاختبػػارتحميػػلالتبػػايفاألحػػادؼ(

Way

One

)AVOVAلمعرفػػةمػػاإذاكػػافىنػػاؾفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائية،كىػػذااالختبػػارمعممػػييصػػمح
لمقارنة3متكسطاتأكأكثر،كينبثقعنوالفركضالتالية :

أ .ل تكجػػػد فػػػركؽ ذات دللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكى دللػػػة ( )α≥1.15بػػػيف متكسػػػطات
استجابات المبحكثػات لمضػغكط التػي تكاجػو الصػحفيات الفمسػطينيات فػي فمسػطيف تعػزى لنػكع
المؤسسة اإلعالمية.

جدكؿ ( :)3.38يبيف نتائج اختبار التبايف األحادي – نكع المؤسسة اإلعالمية
المتكسط الحسابي
المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

ككالة إخبارية
إذاعة

أك مكقع

الكتركني

قيمة

تمفزيكف صحيفة الختبار

قيمة

Sig

مستكى
الدللة

الضغكط الداخمية

2.99

3.42

3.00

0.023 3.273 2.88

دالة

الضغكط المينية

2.84

3.30

2.95

0.049 2.685 2.89

دالة

الضغكط اإلدارية

3.19

3.56

3.06

0.020 3.380 2.86

دالة

الضغكط الخارجية

2.25

2.42

2.25

 0.588 0.644 2.26غير دالة

الضغكط الشخصية كالعائمية

3.10

3.17

3.20

 0.787 0.353 2.99غير دالة

الضغكط المجتمعية

2.44

2.26

2.51

 0.375 1.045 2.17غير دالة

الضغكط التي تتعرض ليا الصحفيات ككل

2.75

2.95

2.78

 0.172 1.694 2.63غير دالة

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3. 38
أفالقيمةاالحتمالية( )Sig.المقابمةالختبارالتبايفاألحادؼ أكبر مفمستكػالداللة

()α≥0.05لمحاكرالضغكطككل،كبذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائية
بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المحاكر تعزػ إلى متغير نكع المؤسسة

اإلعبلمية .
كمايبلحعأفالقيمةاالحتمالية()Sig.أكبرمفمستكػالداللة()α≥0.05لمحاكر(الضغكط
الخارجية،الضغكطالشخصيةكالعائمية،الضغكطالمجتمعية)كبذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجد
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فركؽ ذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمحاكرتعزػإلى
نكعالمؤسسةاإلعبلميةبالنسبةليذهالمحاكر .

أمابالنسبةلمحكرالضغكط الداخميةكمجاالتو(الضغكطالمينية ػالضغكطاإلدارية)،

فقدتبيفأفالقيمةاالحتمالية( )Sig.المقابمةالختبارالتبايفاألحادؼأقلمفمستكػالداللة

( )α≥0.05بذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات
عينة الدراسة تعزػ لنكع المؤسسة اإلعبلمية لصالح الصحفيات العامبلت في الككاالت

اإلخباريةكالمكاقعاإللكتركنية .

ب .ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكى دللة ( )α≥1.15بيف استجابات

المبحكثات لمضغكط التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف تعزى لمسف.
جدكؿ ( :)3.39نتائج اختبار التبايف األحادي – السف

المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

المتكسط الحسابي
أقلمف مف25إلىأقل
25سنة  مف35سنة 

قيمة

أكثرمف35سنة  الختبار

قيمة

مستكى

Sig

الدللة

الضغكط الداخمية

3.15

3.04

3.21

 0.649 0.434غير دالة

الضغكط المينية

3.03

2.95

3.20

 0.503 0.690غير دالة

الضغكط اإلدارية

3.29

3.15

3.23

 0.769 0.263غير دالة

الضغكط الخارجية

2.25

2.31

2.30

 0.915 0.089غير دالة

الضغكط الشخصية كالعائمية

3.06

3.17

2.98

 0.616 0.487غير دالة

الضغكط المجتمعية

2.41

2.40

2.02

 0.222 1.523غير دالة

الضغكط التي تتعرض ليا الصحفيات ككل

2.81

2.79

2.75

 0.957 0.044غير دالة

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3. 39
أفالقيمةاالحتمالية( )Sig.المقابمةالختبارالتبايفاألحادؼ أكبر مفمستكػالداللة

()α≥0.05لمحاكرالضغكطككل،كبذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائية
بيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمحاكرتعزػإلىمتغيرالسف .

كما يبلحع أف القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابمة الختبار التبايف األحادؼ أكبر مف

مستكػالداللة( )α≥0.05لجميعالمحاكركالمجاالت،بذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدف ركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α≥0.05بيف استجابات المبحكثات لمضغكط التي
تكاجوالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيفتعزػلمسف .
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جػػػػ .ل تكجػػػد فػػػركؽ ذات دللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكى دللػػػة ( )α≥1.15بػػػيف متكسػػػطات

استجابات المبحكثات لمضغكط التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات في فمسػطيف تعػزى لممؤىػل
العممي.

جدكؿ ( :)3.40يبيف نتائج اختبار التبايف األحادي – المؤىل العممي
المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

المتكسط الحسابي

قيمة

الختبار

قيمة

Sig

مستكى
الدللة

دبمكـ

بكالكريكس

دراسات عميا

الضغكط الداخمية

2.99

3.07

3.21

 0.693 0.367غير دالة

الضغكط المينية

2.66

3.00

3.11

 0.406 0.909غير دالة

الضغكط اإلدارية

3.41

3.15

3.34

 0.561 0.581غير دالة

الضغكط الخارجية

2.20

2.30

2.33

 0.890 0.117غير دالة

الضغكط الشخصية كالعائمية

3.07

3.12

3.15

 0.974 0.027غير دالة

الضغكط المجتمعية

2.00

2.41

2.21

 0.321 1.145غير دالة

الضغكط التي تتعرض ليا الصحفيات ككل

2.65

2.79

2.82

 0.779 0.250غير دالة

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3. 40
أفالقيمةاالحتمالية( )Sig.المقابمةالختبارالتبايفاألحادؼ أكبر مفمستكػالداللة

()α≥0.05لمحاكرالضغكطككل،كبذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائية
بيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمحاكرتعزػإلىمتغيرالمؤىلالعممي .

كما يبلحع أف القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابمة الختبار التبايف األحادؼ أكبر مف

مستكػالداللة( )α≥0.05لجميعالمحاكركالمجاالت،بذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α≥0.05بيف استجابات المبحكثات لمضغكط التي
تكاجوالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيفتعزػلممؤىلالعممي .
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د .ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكى دللة ( )α≥1.15بيف استجابات
المبحكثات لمضغكط التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف تعزى لسنكات الخدمة

في الصحافة.

جدكؿ ( :)3.41يبيف نتائج اختبار التبايف األحادي – سنكات الخدمة في الصحافة

المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

المتكسط الحسابي
أقل مف 5

مف  10 - 5مف  16 - 11سنة

الختبار

Sig

الدللة

سنكات

سنكات

 15سنة

الضغكط الداخمية

3.07

3.11

3.12

 0.925 0.157 2.89غير دالة

الضغكط المينية

2.98

3.02

3.03

 0.965 0.091 2.88غير دالة

الضغكط اإلدارية

3.20

3.21

3.22

 0.882 0.220 2.90غير دالة

الضغكط الخارجية

2.23

2.34

2.24

 0.601 0.623 2.54غير دالة

الضغكط الشخصية كالعائمية

3.19

3.14

2.90

 0.643 0.560 3.11غير دالة

الضغكط المجتمعية

2.41

2.30

2.49

 0.696 0.481 2.10غير دالة

2.79

2.80

2.78

الضغكط التي تتعرض ليا الصحفيات
ككل

فأكثر

قيمة

قيمة

مستكى

0.982 0.057 2.70

غير دالة

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3. 41
أفالقيمةاالحتمالية( )Sig.المقابمةالختبارالتبايفاألحادؼ أكبر مفمستكػالداللة

()α≥0.05لمحاكرالضغكطككل،كبذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائية

بيفمتكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المحاكر تعزػ إلى متغير سنكات الخدمةفي

الصحافة .

كما يبلحع أف القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابمة الختبار التبايف األحادؼ أكبر مف

مستكػالداللة( )α≥0.05لجميعالمحاكركالمجاالت،بذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α≥0.05بيف استجابات المبحكثات لمضغكط التي
تكاجوالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيفتعزػلمتغيرسنكاتالخدمةفيالصحافة .
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ق .ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكى دللة ( )α≥1.15بيف استجابات

المبحكثات لمضغكط التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف تعزى لمحالة
الجتماعية.

جدكؿ ( :)3.42يبيف نتائج اختبار التبايف األحادي – الحالة الجتماعية

المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

المتكسط الحسابي

قيمة

الختبار

قيمة
Sig

مستكى
الدللة

آنسة

متزكجة

مطمقة أك أرممو

الضغكط الداخمية

3.21

3.00

2.82

 0.162 1.847غير دالة

الضغكط المينية

3.14

2.91

2.71

 0.119 2.164غير دالة

الضغكط اإلدارية

3.31

3.12

2.95

 0.364 1.018غير دالة

الضغكط الخارجية

2.34

2.26

2.26

 0.766 0.267غير دالة

الضغكط الشخصية كالعائمية

3.23

3.02

3.02

 0.330 1.120غير دالة

الضغكط المجتمعية

2.40

2.33

2.21

 0.774 0.256غير دالة

الضغكط التي تتعرض ليا الصحفيات ككل

2.88

2.72

2.62

 0.197 1.648غير دالة

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)4. 37
أفالقيمةاالحتمالية( )Sig.المقابمةالختبارالتبايفاألحادؼ أكبر مفمستكػالداللة

()α≥0.05لمحاكرالضغكطككل،كبذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائية
بيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمحاكرتعزػإلىمتغيرالحالةاالجتماعية .
كما يبلحع أف القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابمة الختبار التبايف األحادؼ أكبر مف

مستكػالداللة( )α≥0.05لجميعالمحاكركالمجاالت،بذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α≥0.05بيف استجابات المبحكثات لمضغكط التي
تكاجوالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيفتعزػلمحالةاالجتماعية .
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ك .ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكى دللة ( )α≥1.15بيف استجابات

المبحكثات لمضغكط التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف تعزى لطبيعة
العمل.

جدكؿ ( :)3.43يبيف نتائج اختبار التبايف األحادي – طبيعة العمل

المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

المتكسط الحسابي
رئيس
تحرير

مدير تحرير مندكبة

محررة مراسمة

سكرتارية
تحرير

كاتبة

أخرى

اذكري...

قيمة

قيمة

مستكى

الختبار

Sig

الدللة

الضغكط الداخمية

3.12

2.97

0.041 2.170 3.12 3.62 3.72 2.93 3.15 2.28

دالة

الضغكط المينية

3.00

2.90

0.040 2.183 2.99 3.45 4.13 2.87 3.03 2.38

دالة

الضغكط اإلدارية

3.28

3.06

2.15

 0.057 2.029 3.27 3.83 3.21 3.01 3.30غير دالة

الضغكط الخارجية

2.50

2.06

2.13

 0.355 1.120 2.30 2.73 2.00 2.21 2.31غير دالة

2.93

3.25

0.467 0.955 3.21 3.62 2.89 3.00 3.09 2.77

2.73

2.13

2.20

2.89

2.66

0.144 1.593 2.85 3.20 2.81 2.68 2.79 2.31

الضغكط الشخصية
كالعائمية

الضغكط المجتمعية
الضغكط التي تتعرض ليا

الصحفيات ككل

غير دالة

 0.501 0.910 2.50 2.40 1.50 2.34 2.24غير دالة
غير دالة

تبيف مف نتائج جدكؿ (:)3. 43
أفالقيمةاالحتمالية( )Sig.المقابمةالختبارالتبايفاألحادؼ أكبر مفمستكػالداللة

()α≥0.05لمحاكرالضغكطككل،كبذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائية
بيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمحاكرتعزػإلىمتغيرطبيعةالعمل .

كما يبلحع أف القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابمة الختبار التبايف األحادؼ أقل مف
مستكػ الداللة ( )α≥0.05لمحكر الضغكط الداخمية كمجالو الضغكط المينية ،لذلؾ يمكف
استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ
الضغكطالتيتكاجوالصحفياتتعزػلطبيعةالعمللصالحالصحفياتالمكاتييشغمفمنصب

سكرتيرتحرير .

أما بالنسبة لباقي المحاكر كالمجاالت ،فقد تبيف أف القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابمة
الختبارالتبايفاألحادؼأكبر مفمستكػالداللة( )α≥0.05لكلمفمجاؿالضغكطاإلدارية
كمحكر الضغكط الخارجية كمحكر الضغكط الشخصية كالعائمية كمحكر الضغكط المجتمعية،

بذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽ ذاتداللةإحصائيةعندمستكػداللة()α≥0.05بيف
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استجابات المبحكثات لمضغكط التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف حكؿ ىذه
المجاالتكالضغكطتعزػلطبيعةالعمل .

ي .ل تكجد فركؽ ذات دللة إحصائية عند مستكى دللة ( )α≥1.15بيف استجابات
المبحكثات لمضغكط التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف تعزى لممكية المؤسسة.
جدكؿ ( :)3.44يبيف نتائج اختبار التبايف األحادي – ممكية المؤسسة

المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكر

المتكسط الحسابي

حككمية

خاصة

حزبية

قيمة الختبار

قيمة
sig

مستكى
الدللة

الضغكط الداخمية

3.04

3.12

3.01

0.257

0.773

غير دالة

الضغكط المينية

2.93

3.05

2.88

0.600

0.550

غير دالة

الضغكط اإلدارية

3.16

3.20

3.17

0.023

0.977

غير دالة

الضغكط الخارجية

2.29

2.34

2.17

0.698

0.499

غير دالة

الضغكط الشخصية كالعائمية

3.02

3.13

3.15

0.248

0.781

غير دالة

الضغكط المجتمعية

2.17

2.34

2.53

1.345

0.264

غير دالة

الضغكط التي تتعرض ليا الصحفيات ككل

2.71

2.81

2.77

0.305

0.738

غير دالة

تبيف مف نتائج جدكؿ(:)3. 44
أفالقيمةاالحتمالية( )Sig.المقابمةالختبارالتبايفاألحادؼ أكبر مفمستكػالداللة

()α≥0.05لمحاكرالضغكطككل،كبذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائية
بيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿىذهالمحاكرتعزػإلىمتغيرممكيةالمؤسسة .
حيث يبلحع أف القيمة االحتمالية ( )Sig.المقابمة الختبار التبايف األحادؼ أكبر مف

مستكػالداللة( )α≥0.05لجميعالمحاكركالمجاالت،بذلؾيمكفاستنتاجأنوالتكجدفركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α≥0.05بيف استجابات المبحكثات لمضغكط التي
تكاجوالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيفتعزػلممكيةالم ؤسسة .
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 4الفصل الرابع
مناقشة أىـ نتائج الدراسة كفركضيا
كالتكصيات

الفصل الرابع
مناقشة أىـ نتائج الدراسة كفركضيا كالتكصيات

يتنػػاكؿىػػذاالفصػػلمناقشػػةأىػػـنتػػائجالد ارسػػةالميدانيػػةالخاصػػةبتػػأثيرالعكامػػلالذاتيػػة

كالعكاملاالقتصادية ككذلؾالعكاملالخاصةبالعبلقةمػعجماعػاتالعمػلعمػىالرضػاالػكظيفي
لػدػالصػػحفياتالفمسػػطينيات،كالضػغكطكالمقترحػػاتالخاصػػةبتحسػيفالرضػػاالػػكظيفيلػػدييف،

كمناقشػةاختبػػارفػػركضالد ارسػة،باإلضػػافةإلػػىالتكصػياتالخاصػػةبالد ارسػػة،حيػثتػػـتقسػػيمو

إلىثبلثةمباحث:

المبحث األكؿ :مناقشة أىـ نتائج الدراسة الميدانية.
المبحث الثاني :مناقشة نتائج فركض الدراسة.
المبحث الثالث :تكصيات الدراسة.
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المبحث األكؿ

مناقشة أىـ نتائج الدراسة الميدانية
تيدؼالدراسةفيىذاالمبحثإلىمناقشةأىـنتائجالدراسةالميدانيةالخاصةبالعكامل

فمسطينياتفيفمسطيف،كالضغكطالتيتكاجو

المؤثرةعمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتال
الصحفياتالفمسطينياتكتؤثرعمىأدائيفالميني،كقدتـتقسميوإلىستةمطالب .
أكلا :تأثير العكامل الذاتية (النتماء ،الحتراـ كتقدير الػذات ،المكانػة الجتماعيػة) عمػى الرضػا
الكظيفي لدى الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف.

كشػػفتالد ارسػػةالميدانيػػةأفكافػػةمجػػاالتالعكام ػػلالذاتيػػةأثػػرتإيجابي ػاًعمػػىالرض ػػا

الػ ػػكظيفيلػ ػػدػالصػ ػػحفياتالفمسػ ػػطينياتحيػ ػػثبمػ ػػغالػ ػػكزفالنسػ ػػبي( ،)%83.8كبمػ ػػغمتكسػ ػػط
اسػػتجاباتأف ػرادالعينػػةفػػيكافػػةمجػػاالتالعكامػػلالذاتيػػة(،)4.99بػػانحراؼمعيػػارؼ(،)2.42

كىذايشيرإلىأفىناؾدرجةكبيرةمفالرضالدػالصحفياتعفالعكاملالذاتية .


كتُرج ػػعالباحث ػػةى ػػذاالت ػػأثيراإليج ػػابيلمعكام ػػلالذاتي ػػةإل ػػىتػ ػكافرالدافعي ػػةلمعم ػػلل ػػدػ

الصحفياتالفمسطينيات،كأفالصحفياتيشعرف
بتحقيقالذاتكارتفاعثقتيفبأنفسيفكتقديرىف


مجاالتالعكاملالذاتيةالتيتبعثالثقةبالنفسكالرضاعفالعمل،

لذاتيفمماأثرإيجابياًعمى
كأيضاًاعتقادىفبأفالعملفيالصحافةيعززمفمكػانتيفاالجتماعيػة،حيػثتشػعرالصػحفية
بأنيػػاتػػؤدؼعمػبلًجمػػيبلً،كأنيػػاصػػاحبةرسػػالةكطنيػػة،لػػذلؾجػػاءمسػػتكػالرضػػاالػػكظيفيلػػدييا

عفالعكاملالذاتيةمرتفعاً .

كتتفػػقىػػذهالنتيجػػةمػػعد ارسػػة(كافػػي)(،)1التػػيأكػػدتأفىنػػاؾرضػػابدرجػػةكبي ػرةعػػف

العكاملالذاتيةبنسبةبمغت،%74.6كدراسة(أحمد)( ،)2حيػثبمػغمسػتكػالرضػالػدػالقػائميف
باالتصاؿدرجةإيجابيةعفمجاؿالعكاملالذاتية .
فػػيحػػيفتختمػػفمػػعد ارسػػة(فكػػرؼ)(،)3حيػػثأكػػدتأفىنػػاؾعػػدـشػػعكربالرضػػاعػػف
مجمكعةالعكاملالذاتيةلدػالقائميفباالتصاؿفيكسائلاإلعبلـالمحميةالمصرية .

()1كافي،الرضاالكظيفيلدػالعامميففيمؤسساتاإلعبلـالفمسطينيةكأثرهعمىاألداءالميني(ص .)859
() 2أحمد:حسف،الرضاالكظيفيلدػالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية:دراسةميدانيةفيقطاعغزة
(ص.)159

()3فكرؼ،العكاملالمؤثرةفيالرضاالكظيفيلمقائميفباالتصاؿفيكسائلاإلعبلـالمحمية(ص.)14

202

كماتختمػفمػعنظريػةماسػمك(،)Maslowالتػيترتػبالحاجػاتالخمػسترتيبػاًىرميػاً،

كنجدأفمجاؿالعكاملالذاتيةقدتصدرالمجاالتاألخرػفيالكقػتالػذؼلػـتتحقػقالحاجػات
األساسيةعنػدالصػحفياتكالحاجػةإلػىاألمػف،كىػذايػدللبػأفماسػمك()Maslowلػـيأخػذفػي
االعتبػػاركجػػكدالفػػركؽالفرديػػةبسػػببكجػػكدأعمػػاؿأكنتاجػػاتقػػدتشػػبعأكثػػرمػػفحاجػػةكلػػيس

حاجػ ػػةكاحػ ػػدة،كػ ػػكفأفمسػ ػػتكياتاإلشػ ػػباعتتغيػ ػػرنتيجػ ػػةالتطػ ػػكراتالسياسػ ػػية،كاالجتماعيػ ػػة،
كاالقتص ػػادية،كالثقافي ػػةف ػػيالمجتم ػػع،كم ػػاى ػػكحاص ػػلف ػػيالمجتم ػػعالفمس ػػطينيبم ػػال ػػوم ػػف

خصكصية( .)1

أمابالنسبةلممجاالتالخاصةبالعكاملالذاتية،فقدحصلمجاؿاالحتراـكتقديرالذات

عمى الترتيب األكؿ بكزف نسبي ( ،)%88.2يميو مجاؿ المكانة االجتماعية بكزف نسبي

(،)%83.2كاحتلمجاؿاالنتماءالترتيبالثالثبكزفنسبي( .)%80.6

كتع ػػزكالباحث ػػةذل ػػؾإل ػػىاتف ػػاؽأى ػػداؼكق ػػيـكاتجاى ػػاتالص ػػحفياتم ػػعأى ػػداؼكق ػػيـ

كاتجاىػػاتالمؤسسػػةاإلعبلميػػةالتػػييعممػػفبيػػا،كرؤيػػتيفبأنيػػاتحقػػقطمكحػػاتيف،كأفالعمػػل

الصػػحفييحقػػقليػػفمكانػػةاجتماعيػػةمرمكقػػة،كىػػذامػػفشػػأنوأفيكػ ّػكفلػػدييفصػػكرةإيجابيػػة
كاحتراـكتقبللمذات،كبالتاليترتفعنسبةالرضا .

كفيما يمي مناقشة نتائج كل مجاؿ مف مجالت العكامل الذاتية:
 .1النتماء
أظيرت الدراسة أف عامل االنتماء لو تأثير إيجابي عمى الرضا الكظيفي لدػ

الصحفيات الفمسطينيات بمغ ( ،)%80.6حيث بمغ متكسط استجابات أفراد العينة عمى

فقراتىذاالمجاؿ( ،)4.03بانحراؼمعيارؼ(،)0.43كقيمةاالختبار(،)27.49فيناؾ
مكافقةمرتفعةمفقبلالصحفياتعمىفقراتىذاالمجاؿبدرجةرضاكبيرة .
الً مف قبل الصحفيات لمينة
كتُرجع الباحثة ىذه النتيجة إلى أف ىناؾ دافعاً كقبك

الصحافة ،كأف الصحفيات يشعرف باالندماج بالعمل الذؼ يقمف بو ،كيظير انتماء
الصحفياتلعمميفمفخبلؿالتأخربعدالدكاـإلنجازالعملكاستثمارقدراتيفكخبراتيف

فيالعمل،كالشعكربالسعادةعندالتكاجدفيمكافالعمل،كلذلؾمردهإلىمدػتحقيق
العملالصحفيلرغباتكطمكحاتالصحفيات .

()1ىاشـ،القيادةكعبلقتيابالرضاالكظيفي(ص .)26
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كاتفقتىذهالنتيجةمعدراسة(دمحم) (( ،)1الشكا)( )2حيثحصمتالفقراتالتيتبحث
فياالنتماءعمىتأثيرإيجابينحكالرضاالكظيفي .
كقد حصمت الفقرة الثالثة (تتكافق مينتي الصحفية مع ميكلي كاىتماماتي الشخصية)

عمى المرتبة األكلى لفقرات مجاؿ االنتماء بكزف نسبي ( ،)%89.5كمتكسط حسابي يساكؼ

( ،)4.48بانحراؼ معيارؼ ( ،)0.60كىذا يعني مكافقة مرتفعة مف قبل المبحكثات عمى ىذه
الفقرة .

كتعزكالباحثةذلؾإلىانتماءعددكبيرمفالصحفياتلنفسالتيارالفكرؼكالحزبي

الذؼتتبناهالمؤسسةاإلعبلميةالتييعممفبيا،كتكافقىذاالعملمعالميكؿكاالىتمامات
فكثير مف
ٌ
كشعكر باالنتماء لمعمل الصحفي،
كاالتجاىات ،مما خمق تكافقاً فكرياً كثقافياً 
اً

الصحفيات ال تحبذ العمل إال في المؤسسة اإلعبلمية التي تتكافق مع اتجاىاتيا كأفكارىا

كعقائدىا،كىذامفشأنوأفيرفعمستكػالرضالدييف .
بينماحصمتالفقرةالخامسة(أشعربالسعادةلككف المؤسسةاإلعبلميةالتيأعملبيا

مشيكرة)عمىأدنىكزف نسبي(،)%52.5كمتكسطحسابييساكؼ(،)2.62بانحراؼمعيارؼ
(،)1.38ممايدؿعمىأفىناؾمكافقةمتكسطةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة .
كتعزكالباحثةىذهالنتيجةإلىأفالصحفياتاليكترثفبمستكػشيرةالمؤسسةاإلعبلمية
التي  يعممفبيابقدرعنايتيفبالمردكدالمادؼكالمركزالذؼتشغموفيالصحيفة،كالدكر
الذؼتقكـبوداخلالمؤسسة،كمايحققولياىذاالعملمفأىداؼكطمكحات .

 .7الحتراـ كتقدير الذات:
كشفت الدراسة الميدانية أف الكزف النسبي لفقرات مجاؿ االحتراـ كتقدير الذات بمغ
(،)%88.2ممايشيرإلىأفعاملاالحتراـكتقديرالذاتلوتأثيرإيجابيقكؼعمىالرضا

الكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينيات،حيثبمغمتكسطاستجاباتأفرادالعينةعمىفقراتىذا

المجاؿ( ،)4.49بانحراؼ معيارؼ(،)0.49كقيمةاالختبار(،)32.94كىذايدؿعمىكج كد
مكافقةمرتفعةمفقبلالصحفياتبدرجةرضاكبيرة .

كترػالباحثةبػأفاالحتراـكتقديرالذاتيكفرلمصحفياتااللتزاـبالعملكالرضاعنو،
فكمماارتفعتدرجةاحتراـكتقديرالصحفياتلذاتيفكممازادالشعكربالرضا،كقدساعدارتفاع
()1دمحم ،عكاملالرضاالكظيفيلمقائميفباالتصاؿفيالصحفالعراقية:دراسةميدانية(ص.)581

()2الشكا،العكاملالمؤثرةعمىالرضاالكظيفيلمشرطةالنسائيةالفمسطينيةفيقطاعغزة(...ص .)85

204

ثقة الصحفيات بأنفسيف أثناء تأديتيف لعمميف ،كتقديرىف لذاتيف كالميل الحتراـ الذات ،الذؼ

يتحققبسببالمركزالذؼتشغمو،أكطبيعةكظيفتيافيالتأثيرإيجابياًعمىالفقراتالتيتبعث

الثقةبالنفس،كالرضاعفالذات،مماجعلىناؾارتفاعفيمستكػالرضاالكظيفيلدييف .

كاتفقتىذهالنتيجةمعدراسةالباحث(عثامنية)(،)1التيتكصمتإلىأفاتجاهالقائميف
باالتصاؿنحكعاملاالحت ارـكتقديرالذاتإيجابيبصفةعامة .
كقدحصمتالفقرةالسادسة(أحترـرسالتيالصحفيةالتيأقكـبيا)عمىالمرتبةاألكلى

اؼمعيارؼ(،)0.57كىذا

بكزف نسبيبمغ( ،)%88.2كمتكسطحسابييساكؼ( ،)4.58كانحر
يشيرإلىأفىناؾمكافقةمرتفعةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرةبدرجةرضاكبيرة .
كتعزكالباحثة درجةالرضاالمرتفعةعفىذهالفقرةإلىأفالصحفياتيشعرف بأنيف
يقدمفرسالةصحفيةلياأىميةكبيرةفيمعظـنكاحيالحياةاليكميةالتييعيشياالناس،مف

حيث إعبلـ المكاطنيف بما يجرؼ مف أحداث ،كالمساىمة في طرح الحمكؿ لمشاكل المجتمع،
كالتعبيرعفآالـكىمكـاألفرادفيالمجتمع،كىيالصكتالحركالقناةالرئيسيةبيفالمكاطنيف

كالمسؤكليف .
بينما حصمت الفقرة الرابعة (أرػ بأف عممي يحقق لي السعادة كالبيجة) عمى المرتبة

األخيرة بالنسبة لفقرات مجاؿ االحتراـ كتقدير الذات ،حيث بمغ الكزف النسبي (،)%84.8

كمتكسطحسابييساكؼ(،)4.24كانحراؼمعيارؼ(،)0.75حيثأشارتإلىأفىناؾمكافقة

مفقبلالصحفياتعمىىذهالفقرةبدرجةرضاكبيرة .

كتعزكالباحثةىذهالنتيجةإلىأنوبالرغـمفالمتعارؼعميوأفالصحافةىيمينة

البحث عف المتاعب كالمشاؽ ،كفي مجتمعنا الفمسطيني تعد مينة كل المخاطر ،إال أف

الصحفياتيشعرفبالسعادةكالبيجةأثناءتأديتيفلعمميفالصحفي،كىذاقديرجعإلىالشعكر
بأنيفيقدمفرسالةكطنيةفيياخدمةلممجتمع .

كتتفقىذهالنتيجةمعماتفترضونظريةماسمك(،)Maslowحيثتشيرإلىأنوكمما
ارتفعمستكػالحاجاتالتييشبعياالفردكممازادتسعادتوكمعنكياتو،فالفردالذؼكصلإلى
مرحمةإشباعحاجاتتحقيقالذاتأكثررضاكسعادةمفشخصآخر( .)2

()1عثامنية،الرضاالكظيفيعندالقائـباالتصاؿفيالصحافةالمكتكبةالجزائرية:دراسةميدانية(ص .)105
()2المرجعالسابق،ص .40
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 .3المكانة الجتماعية:
أظيرتالدراسةأفعاملالمكانةاالجتماعيةلوتأثيرإيجابيعمىالرضاالكظيفيلدػ

الصحفياتالفمسطينيات بمغ( ،)%83.2حيث بمغمتكسطاستجاباتأفراد العينة عمىفقرات
ىذاالمجاؿ( ،)4.96بانحراؼمعيارؼ(،)0.58كقيمةاالختبار(،)22.91ممايشيرإلىأف
ىناؾمكافقةمفقبلالصحفياتعمىفقراتىذاالمجاؿبدرجةرضاكبيرة .

كتعزكالباحثةىذهالنتيجةإلىأفالمكانةالمرمكقةالتيتحظىبياالصحفياتنتيجة

العمل في ىذا المجاؿ ،كما يضفيو ىذا العمل مف بريق اجتماعي يجعل مف الصحفيات

شخصيات مشيكرة ليا كزنيا في المجتمع ،مما يكلد لدييف شعك اًر بالتميز ،كعمك في الشأف،

كالشعكربالذات ،لماليذهالمينةمفجاذبيةفيالمجتمعالعاـكالمجتمعاإلعبلمي،ممايحقق
ليفالرضاالكظيفيبشكلكبيرعفىذهالمكانةاالجتماعية .

كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (الخاجة)( ،)1كدراسة (دمحم)( ،)2كدراسة (سارؼ كأبك

الركس)(،)3حيثتكصمتإلىأفىناؾرضابدرجةكبيرةمفقبلالمبحكثاتعفعاملالمكانة
االجتماعيةلمكظيفة .

كقػػدأظيػػرتالد ارسػػةأفأعمػػىمسػػتكػلمرضػػاكػػافعػػفالفقػرة الثالثػػة(أشػػعربػػأننيأقػػكـ

بعملميـكنافعليكلممجتمع)،حيثحصمتعمىالمرتبةاألكلىبػكزفنسػبيبمػغ(،)%86.8

كمتكسطحسابييسػاكؼ(،)4.34بػانحراؼمعيػارؼ(،)0.63ممػاأشػارإلػىمكافقػةمرتفعػةمػف
قبلالصحفياتعمىىذهالفقرةبدرجةرضاكبيرة.
كتعزكالباحثةىذهالنتيجةإلىارتفاعدرجةالشعكربالمسئكليةمفقبلالصحفياتنحك

العمػػلالصػػحفيالػػذؼيقمػػفبػػو،كالرسػػالةالكطنيػػةالتػػيتقػػدميا،كمػػاليػػذاالعمػػلمػػفأىميػػةفػػي
المجتمع .
بينما احتمت الفقرة السادسة (أشعر بتقبل اآلخريف لمينتي كصحفية) عمى المرتبة

األخيرة،حيثحصمتعمىأدنىكزف نسبيلفقراتمجاؿالمكانةاالجتماعيةبمغ(،)%80.0

()1الخاجة،الرضاالكظيفيلدػالعامبلتفيالعبلقاتالعامةفيبعضالمؤسساتاإلماراتية(ص .)149
()2دمحم ،عكاملالرضاالكظيفيلمقائميفباالتصاؿفيالصحفالعراقية:دراسةميدانية(ص.)579

()3سارؼكأبكالركس،مشكبلتاإلعبلمياتفياإلذاعةكالتمفزيكف األردنيدراسةفيسكسيكلكجياالبلمساكاة
الجنكسية(ص .)369
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كمتكسطحسابييساكؼ(،)4.00كانحراؼمعيارؼ(،)0.80كىذايشيرإلىأفىناؾ مكافقة

مفقبلالصحفياتعمىىذهالفقرةبدرجةرضاكبيرة .

كترجعالباحثةىذهالنتيجة إلى التغيرالتدريجيلمنظرةالسمبيةالمجتمعيةلعملالمرأة

فيمجاؿالصحافة ،ككجكدمؤسساتإعبلميةتتكفرفييابيئةمناسبة تضمفلممرأةالعملفي
أجكاءاجتماعيةكثقافيةمقبكلة .
ثانيا :تأثير العكامل التنظيمية (طبيعة العمل ،األمػف كالسػتقرار الػكظيفي ،فػرص الترقػي ،بيئػة
كظػػركؼ العمػػل ،السياسػػة اإلعالميػػة ،فػػرص التػػدريب ،التحفيػػز) عمػػى الرضػػا الػػكظيفي لػػدى

الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف :

كشفتالدراسةالميدانيةأفالعكاملالتنظيمية أثرتإيجابياً عمىالرضاالكظيفيلدػ

الصحفياتالفمسطينياتحيثبمغت(  ،)%69.9كبمغمتكسطاستجاباتأفرادالعينةفيكافة

مجاالتالعكاملالتنظيمية( ،)3.49بانحراؼمعيارؼ( ،)0.63كقيمةاالختبار( ،)8.96حيث

أفىناؾمكافقةمفقبلالمبحكثاتعمىمجاالتىذاالمحكربدرجةكبيرةقريبةإلىالمتكسطة .
كتتفقىذهالنتيجةمعنظريةذاتالعامميف"لييرزبرج"حيثإفإشباعالعكاملالمتعمقة

بجكانب العملكالتقديركطبيعة العملنفسو،كفرصالترقي ،كالمسؤكليةكتكفرىا بشكل مبلئـ

يؤدؼ إلى الرضا لدػ العامميف ،كغيابيا ال يؤدؼ بالضركرة إلى الشعكر بعدـ الرضا ،فيذه

العكاملتعدعكاملداخميةلياأثرىاعمىالدافعيةكعمىاإلحساسبالرضافيالعمل( .)1

كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (كافي)( ،)2كدراسة (الحبلؽ)( )3حيث حصمت العكامل
التنظيميةعمىنسبةرضاكبيرة .
كما أظيرت الدراسة أف مجاؿ طبيعة العمل حصل عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي

( ،)%84.2يميو مجاؿ ظركؼ العمل بكزف نسبي ( ،)%72.6يميو مجاؿ السياسة اإلعبلمية
بكزف نسبي ( ،)%72.0ثـ مجاؿ فرص التدريب بكزف نسبي ( ،)%69.9يميو مجاؿ التحفيز

بكزف نسبي ( ،)%68.8فيما كاف لكل مف مجاؿ فرص الترقي ،كمجاؿ األمف كاالستقرار
الكظيفي أثر محايد عمى الرضا الكظيفي ،فقد حصل مجاؿ فرص الترقي عمى كزف نسبي

()1الشرايدة،الرضاالكظيفيأطرنظريةكتطبيقاتعممية(ص .)85
()2كافي،الرضاالكظيفيلدػالعامميففيمؤسساتاإلعبلـالفمسطينيةكأثرهعمىاألداءالميني(ص .)852
() 3الحبلؽ،العكاملالمؤثرةعمىالرضاالكظيفيلدػالعامميففيالمؤسساتاإلعبلمية:دراسةتحميميةمقارنة
(ص .)152
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( ،)%69.9كاحتل مجاؿ األمف كاالستقرار الكظيفي المرتبة السابعة كاألخيرة بكزف نسبي
( .)%59.0

كعفحصكؿطبيعةالعملعمىالمرتبةاألكلى،تُرجعالباحثةىذهالنتيجةإلىأفعمل
الصحفيات في المجاؿ اإلعبلمي ناتج عف اإليماف برسالة اإلعبلـ االجتماعية كالثقافية في
المقاـاألكؿ،يميوحبالصحفياتلطبيعةىذاالعملكمايعكسومفتكافرالميكؿالمينيةلدػ

الصحفيات،ممايزيدمفدرجةرضاىفعفطبيعةىذاالعمل .

األخيرة إلى
كما تعزك الباحثة حصكؿ مجاؿ األمف كاالستقرار الكظيفي عمى المرتبة  
فكثير منيا قد تغمق أبكابيا
عدـاستقرار المؤسسة اإلعبلمية،كقصرعمرىاالزمني ،حيثإ
اً
بسببعكاملاقتصاديةأكأسبابمينية،كذلؾعدـكجكدقكاعدثابتةفيتحديداألجكر ،مما

ينعكس سمباً عمى الشعكر باالستقرار االقتصادؼ لمصحفيات ،باإلضافة إلى عدـ جكد نظاـ

يتعمقبنظاـالتقاعدكاالدخاركالتأميفداخلالمؤسساتاإلعبلميةالخاصةكالحزبية،كماأف

كبير مف الصحفيات يعممف بنظاـ التعاقد ،مما يشير إلى عدـ االستقرار الميني
ىناؾ عدداً  اً
كاالقتصادؼلمصحفيات،كتضاؤؿفرصالتعييففيالمؤسساتاإلعبلميةالتيتتسـبإمكاناتيا

المحدكدة،ممايقملمفنسبةالرضاعفىذاالمجاؿ .
 .0طبيعة العمل:

أظيرت الدراسة أف مجاؿ طبيعة العمل لو تأثير إيجابي عمى الرضا الكظيفي لدػ

الصحفيات الفمسطينيات حيث بمغ الكزف النسبي ( ،)%84.2بانحراؼ معيارؼ (  ،)0.56كبمغ

المتكسطالحسابي (،)4.29كقيمةاالختبار( ،)24.52ممايشيرإلىأفىناؾدرجةكبيرةمف
الرضاعفمجاؿطبيعةالعمل .
كتعزكالباحثةىذهالنتيجةإلىأفالصحفياتاخترفالعملفيمجاؿالصحافةبمحض

إرادتيػػف،فيػػفصػػحفياتيسػػتمتعفبعمميػػفكينفػػذفالميػػاـالصػػحفيةبحػ ٍ
ػبكاقبػػاؿ،كلػػدييفميػػكؿ
اتجاهطبيعةىذاالعمل،ممايزيدمفدرجةرضاىفعفطبيعةىذاالعمل .

كتتفقىذهالنتيجةمعدراسة(عثامنية)()1التيتكصمتإلىأفمستكػالرضػاالػكظيفي
عفمحكرطبيعةالعملكافمرتفعاًكلوتأثيرإيجابي .

()1عثامنية،الرضاالكظيفيعندالقائـباالتصاؿفيالصحافةالمكتكبةالجزائرية:دراسةميدانية(ص .)108
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كتختمػػفمػػعد ارسػػة(الغػػانـ)(،)1حيػػثجػػاءتدرجػػةالرضػػامتكسػػطةفػػيمجػػاؿطبيعػػة
العمل .
كقدأظيرتالدراسةأفأعمىمستكػلمرضاكافعفالفقرةالرابعة(أتقفعمميإليماني

بقدسيتو) ،حيثحصمتعمىأعمىكزف نسبيبمغ( ،)%86.6كمتكسطحسابيبمغ(،)4.33

بانحراؼمعيارؼ(،)0.69كىذايعنيأفىناؾمستكػرضامرتفعمفقبلالصحفيات عمى
ىذهالفقرة .
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف ضكابط المينة الصحفية كأخبلقياتيا معركفة لمجميع،

كااللتزاـ بيا يحتاج إلى إيماف بقدسية العمل الصحفي ،فالصحافة مينة يعمل في بيئتيا مف
يؤمف بيا ،فمف البدييي أف عمل الصحفيات في المجاؿ اإلعبلمي ناتج عف اإليماف برسالة

اإلعبلـاالجتماعيةكالثقافيةالنبيمة،ممايبررارتفاعمستكػالرضاعفىذهالفقرة .

كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (عمراف)( ،)2التي أظيرت أف أكلى دكافع اختيار
اإلعبلمياتلمعملفيالمجاؿاإلعبلميىكاإليمافبقدسيةىذاالعمل .
بينماحصمتالفقرة الثامنة(تتناسبطبيعةعمميمعطبيعتيكامرأة) عمىأدنىكزف

نسبي لفقرات مجاؿ طبيعة العمل بمغ ( ،)%80.9بمتكسط حسابي بمغ ( ،)4.05كانحراؼ
معيارؼ(،)0.91ممايشيرإلىمكافقةمفقبلالصحفياتعمىىذهالفقرةبدرجةرضاكبيرة .
كتعزكالباحثة ىذهالنتيجة إلىأفطبيعةالعملالصحفيتتطمبمكاصمةالعملليل
نيار،خاصةفيمجتمعناالفمسطيني،الذؼيعدمنطقةأحداثساخنةجراءممارساتاالحتبلؿ

اإلسرائيمي القمعيةكالمتكاصمةبحقالشعبالفمسطيني،كماأفالعملالصحفييكميكمفاجئ،
كفي أؼ لحظة قد يط أر حدث ما يتطمب مف الصحفية االنتقاؿ لمكقع الحدث كتأدية المياـ

الدكرالمزدكج

المطمكبةمنيا،كىذايتعارضمعالمسؤكلياتالممقاةعمىعاتقياككنياامرأة،ك

الذؼتؤديوكامرأةكصحفية،ممايشكلخط اًرعمىاستمرارىافيىذاالعمل .
 .7األمف كالستقرار الكظيفي:

كشفت الدراسة أف مجاؿ األمف كاالستقرار الكظيفي لو تأثير محايد عمى رضا

الصحفيات الفمسطينيات ،حيث كصل لدرجة الحياد بنسبة ( ،)%59.0كانحراؼ معيارؼ

()1الغانـ،الرضاالكظيفيلدػالصحفييفالرياضييففيدكلةفمسطيف(ص .)11
()2عمراف،اإلعبلمياتكالصحفياتفيصعيدمصر(ص .)44
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( ،)0.86كمتكسط حسابي ( ،)2.95كقيمة االختبار ( ،)-.634مما أشار إلى كجكد درجة
متكسطةمفالرضالدػالصحفياتعففقراتىذاالمجاؿ .

كتُرجع الباحثة ىذه النتيجة إلى عدـ استقرار المؤسسات اإلعبلمية كقصر عمرىا

الزمني ،كاضطراب بعضيا في الصدكر ،كانياء خدمات عدد مف العامميف فييا ،مما يشعر
الصحفياتبعدـاالستقراركاألمفالكظيفيتجاهالمستقبل .

كتختمفىذهالنتيجةمع نظريةتدرجالحاجات لماسمك ،التيتشيرإلىأفالحاجةإلى

األمافمفالحاجاتاألساسيةالتييجبإشباعيالدػاألفراد،فشعكراألفرادباألمفكاالستقرار

كاالطمئنافيتـمفخبلؿإشباعحاجاتيـضمفأكلكياتمعينة( .)1

كتختمفىذهالنتيجةمعدراسة(المطيرؼ)(،)2التيأكدتأفنسبةكبيرةمفالصحفيات

السعكدياتتعػانيمػفعػدـاالسػتقراركاألمػفالػكظيفي،كد ارسػة(عبػدالمكجػكد)()3التػيتكصػمت

إلػػىعػػدـكجػػكداسػػتقراركظيفػػيلػػدػالقػػائـباالتصػػاؿ ،كد ارسػػة(عثامنيػػة)(،)4التػػيأكضػػحتأف

ىناؾتأثيرإيجابياًلعاملاألمافالكظيفيعمىالرضاالكظيفيلمقائميفباالتصاؿ .
اً

كقدأظيرتالدراسةأفأعمىمستكػلمرضاكافلمفقرةاألكلى(أشعرباالستقرارالنفسي

كاالطمئنافأثناءتأديتيعممي) ،حيثحصمتعمىأعمىكزف نسبيبمغ(،)%76.0كمتكسط

حسابي ( ،)9.59بانحراؼمعيارؼ ( ،)0.95كىذايعنيمكافقة مفقبل الصحفيات عمىىذه
الفقرةبدرجةرضاكبيرة .
كتعزكالباحثةىذهالنتيجةإلىأنومفالبديييأفتشعرالصحفياتباألمفكاالستقرار

النفسيأثناءتأديتيفلعمميف،فالصحفياتتككففيحالةممارسةلمعملفيىذاال كقت،بالتالي
ىناؾ شعكر بالرضا عمى ىذا الكضع الحالي ،لكف المشكمة تكمف في المستقبل بعد إنياء

الخدمة .

بينماحصمتالفقرةالخامسة(أتكقعبأفالراتبالذؼسأحصلعميوبعدالتقاعديكفر

ليحياةكريمة)عمىأدنىكزف نسبيلفقراتمجاؿاألمفكاالستقرارالكظيفيبمغ(،)%48.0
()1الشرايدة،الرضاالكظيفيأطرنظريةكتطبيقاتعممية(ص .)82
( )2المطيرؼ ،الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات السعكديات كالعكامل المؤثرة فيو :دراسة كصفية مسحية
(ص .)10

()3عبدالمكجكد،العكاملالمؤثرةعمىأداءالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية(ص .)90
()4عثامنية،الرضاالكظيفيعندالقائـباالتصاؿفيالصحافةالمكتكبةالجزائرية:دراسةميدانية(ص .)113

210

كمتكسط حسابي ( ،)2.40بانحراؼ معيارؼ ( ،)1.17مما يشير إلى عدـ مكافقة مف قبل

الصحفياتعمىىذهالفقرة،بدرجةرضامنخفضة .

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى ككف أغمب المؤسسات اإلعبلمية ىي مؤسسات خاصة أك

حزبية ،يمكفأفتتكقفعفالعملفيأؼكقت،كعدـجكدنظاـيتعمقبنظاـالتقاعدكاالدخار

كالتأميف ،كما أنو في ظل الغبلء الذؼ يشيده المجتمع الفمسطيني كزيادة المتطمبات الخاصة

باألسرةفإفالراتبالمتكاضعالذؼتحصلعميو الصحفياتبعدالتقاعدييددأمنيفكاستقرارىف

الكظيفي.

 .4فرص الترقي:
أظيرت الدراسة أف مجاؿ فرص الترقي لو تأثير محايد عمى الرضا الكظيفي لدػ

الصحفياتالفمسطينيات ،حيثبمغالكزف النسبي(،)%69.9بانحراؼمعيارؼ(،)0.95كبمغ
المتكسطالحسابي(،)3.90كقيمةاالختبار( ،)1.16ممايشيرإلىأف ىناؾدرجةمتكسطة
مفالرضاعفمجاؿفرصالترقي .

كتُرجعالباحثةىذهالنتيجةإلىاحتماليةشعكرالصحفياتبأففرصالترقيةالمينيةفي

المؤسسة قد تخضع لمعايير المحاباة كالمجامبلت كالعبلقات الشخصية ،كال تستند إلى أسس
كمعايير مكضكعية ،كال يراعى فييا الكفاءة في العمل ،فعدـ الشعكر بأف فرص الترقي تمنح

لمصحفياتالمبدعاتمفشأنوأفيقتلركحاالبتكاركاإلبداع،فالترقيةيجبأفتككف ضمف

حدكدالعدالةكاالبتعاد عفالمحسكبية ،كأفالترقيةيجبأفتتـككفقمعاييركاضحةكمعمكمة
مفحيثالفترةالزمنية،كأفىذهالمعاييراليمكفتجاكزىافيحاؿكجكدعبلقاتشخصيةبيف

أؼمفالصحفييفكاإلدارة،كذلؾالتمييزعمىأساسالنكع،حيثتشعرالصحفياتبأفىناؾ

نكعاً مف التمييز بينيف كبيف زمبلئيف الصحفييف في فرص الترقية؛ بسبب مكقف بعض
المؤسسات الصحفية كنظرتيا لمصحفية بأنيا أقل كفاءة مف الرجل ،كأنيا غير مؤىمة لمقياـ

بالمياـالصعبة،بالتاليتككف فرصالترقيأقلمقارنةمعالرجل،حيثلـيبرزإالعددقميل

منيففيمركزقيادؼفيالمؤسساتاإلعبلمية .

كتختمف ىذه النتيجة مع دراسة ( ،)1()Ofilli & othersحيث جاءت نسبة الرضا
مرتفعةعففرصالترقيبمغت( .)%80.6

)1)Ofilli & others , Assessment of job satisfaction ( p. 215).
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كقدحصمتالفقرةالسادسة(يكجدنظاـكظيفيمعمكؿبوفيمؤسستي)عمىالمرتبة

األكلى بكزف نسبيبمغ(،)%70.8كمتكسطحسابي( ،)3.54كانحراؼمعيارؼ(،)1.06مما
يشيرإلىأفىناؾمكافقةمفقبلالصحفياتعمىىذهالفقرةبدرجةكبيرةمفالرضا .
كتعػػزكالباحثػػةذلػػؾإلػػىأفكجػػكدالنظػػاـالػػكظيفيىػػكشػػيءأساسػػيفػػيالمؤسسػػات
بكافةأنكاعيا،كالتكادتخمكأؼمؤسسةمفنظاـكظيفي .
في حيف احتمت الفقرة الرابعة (أرػ أف ىناؾ عدالة في ترقية الصحفيات مقارنة

بالصحفييف) المرتبة األخيرة لفقرات مجاؿ فرص الترقي ،حيث بمغ الكزف النسبي (،)%56.8
بمتكسطحسابي( ،)2.84كانحراؼمعيارؼ(،)1.17كىذايعنيأفىناؾدرجة متكسطةمف

الرضا مف قبل الصحفيات عمى ىذه الفقرة ،حيث يكجد شعكر محايد قريب إلى السمبي لدػ
الصحفياتتجاهىذهالفقرة .
كتعزك الباحثة ذلؾ إلى شعكر الصحفيات بأف ىناؾ تحي اًز مف قبل القائميف عمى

المؤسساتاإلعبلمية لصالحالصحفييفالذككرفيمايتعمق بفرصالترقيات؛ بسببرؤيتيـبأف
العملالصحفييناسبالرجلأكثرمفالمرأة .
كتتف ػػقى ػػذهالنتيج ػػةم ػػعد ارس ػػة(عثامني ػػة)(،)1الت ػػيأظي ػػرتأفالق ػػائميفباالتص ػػاؿال

يشػػعركفبالعدالػػةفػػيفػػرصالترقػػي،كأفىنػػاؾعػػدـرضػػاعػػفىػػذاالعامػػل،بينمػػاتختمػػفمػػع

دراسة(الخاجة)(،)2التيتكصمتإلػىأفالعػامبلت ارضػياتعػففػرصالترقػيالمتاحػةأمػاميف

فيالعمل .

 .3بيئة كظركؼ العمل:
كشفتالدراسةأفمجاؿبيئةكظركؼالعمللوتأثيرإيجابيعمىالرضاالكظيفيلدػ

كانحراؼ معيارؼ ( ،)0.75حيث بمغ
الصحفيات الفمسطينيات ،بكزف نسبي بمغ ( ،)%72.6
المتكسطالحسابيالستجاباتالصحفيات(،)3.63كقيمةاالختبار(،)9.56ممايشيرإلىأف

ىناؾمكافقةمفقبلالصحفياتعمىفقراتىذاالمجاؿ،ممايعكسرضابدرجةكبيرةمفقبل
الصحفياتعفبيئةالعملالمكاتييعممفبيا .

كتعػػزكالباحثػػةىػػذهالنتيجػػةإلػػىأفالقػػائميفعمػػىالمؤسسػػاتاإلعبلميػػةيحرصػػكفإلػػى

حػػدمػػاعمػػىتػػكفيرمتطمبػػاتالعمػػلالبلزمػػةلمصػػحفيات،مثػػل:التي كيػػة،كاإلضػػاءة،كاألثػػاث،
()1عثامنية،الرضاالكظيفيعندالقائـباالتصاؿفيالصحافةالمكتكبةالجزائرية :دراسةميدانية(ص .)107
()2الخاجة،الرضاالكظيفيلدػالعامبلتفيالعبلقاتالعامةفيبعضالمؤسساتاإلماراتية(ص .)143
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كالتجييػزاتكاألدكاتالمبلئمػػةكخبلفػػو؛مػػفأجػػلإنجػػازالعمػػلكاخ ارجػػوبشػػكلالئػػقمينيػاً،ممػػا
يسيلالعملكيخففالعبءعمييف،األمرالذؼينعكسايجابياًكيزيدمفالرضاالكظيفي .

كتتفقىذهالنتيجةمػعد ارسػة(عثامنيػة)(،)1التػيأكضػحتأفاتجػاهالقػائميفباالتصػاؿ

نحكعاملظركؼالعملإيجابيبشكلعاـ،كتختمفمعدراسة(الغانـ)(،)2حيثجػاءتدرجػة
الرضامتكسطةعفمجاؿظركؼالعمللدػالصحفييفالرياضييف .
كقدحصمتالفقرةالثالثة(تساعدنيطرؽ كأساليبالعملالمستخدمةفيإنجازالعمل

بسيكلة) عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي بمغ ( ،)%76.8كمتكسط حسابي ( )3.84بانحراؼ

معيارؼ(،)1.00كىذايشيرإلىمكافقةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرةكدرجةرضاكبيرة .

كتعػػزكالباحثػػةذلػػؾإلػػىأفدرجػػةجػػكدةالطػػرؽكاألسػػاليبالمسػػتخدمةتػػؤثرعمػػىقػػكة

الجذبالتيتربطالصحفياتبعمميف،كبالتالييحصمفعمىأعمىدرجةمفالرضاعفالعمل .
فيحيفاحتمتالفقرةالسادسة(تتبلءـساعاتكأكقاتالعملمعمسؤكلياتياألسرية)

المرتبة األخيرة بكزف نسبي بمغ ( ،)%69.2كمتكسط حسابي ( ،)3.46انحراؼ معيارؼ

(،)1.20كىذايعنيمكافقةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرةكدرجةرضامرتفعةقريبةإلى
المتكسطة .

كترجعالباحثةانخفاضالمكافقةعمىالفقرةالسادسةإلىأفالعمػلالصػحفيقػديتطمػب
فيكثيرمفاألحيافتأخرالصحفياتفيالعمل،أكالخركجفيأكقاتمتأخرة،ممايخمقعدـ

انتظاـفيحياةالصحفياتالشخصية،كخاصةالمتزكجاتمنيفكالمكاتيليفأطفػاؿ،ممػايزيػد

مفطكؿساعاتالعمل،كىذايتعارضمعالمسؤكلياتاألسرية .

كقػػداتفقػػتىػػذهالنتيجػػةمػػعد ارسػػة(الخاجػػة)(،)3التػػيأشػػارتإلػػىأفرضػػاالمبحكثػػات

عفساعاتالعملاليكميةكافمنخفضاً،حيثجاءفيالمرتبةاألخيرة .
 .5السياسة اإلعالمية:

أظيرتالدراسةأفمجاؿالسياسةاإلعبلميةلوتأثيرإيجابيعمىالرضاالكظيفيلدػ

الصحفياتالفمسطينيات،إذبمغالكزف النسبي(،)%72.0بانحراؼمعيارؼ(،)0.72كمتكسط

()1عثامنية،المرجعالسابق(ص .)114
()2الغانـ،الرضاالكظيفيلدػالصحفييفالرياضييففيدكلةفمسطيف(ص .)11

()3الخاجة،الرضاالكظيفيلدػالعامبلتفيالعبلقاتالعامةفيبعضالمؤسساتاإلماراتية(ص .)150
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حسابي(،)3.60كقيمةاالختبار(،)9.49كىذايعنيأفىناؾمكافقةمفقبلالصحفياتعمى

فقراتىذاالمجاؿكدرجةرضاكبيرة .

كتعػػزكالباحثػػةىػػذهالنتيجػػةإلػػىأفغالبيػػةالصػػحفياتالفمسػػطينياتلػػدييفانسػػجاـمػػع

السياسةاإلعبلميةلممؤسسةاإلعبلميةالمكاتييعممفبو،حيثإفغالبيةالصحفياتيعممػففػي
مؤسساتتتكافقكانتمائيفالسياسي،ممايشكلعامبلًأساسياًفيتحقيقالرضاالكظيفيلػدييف

عفالسياسةاإلعبلميةالمتبعةداخلالمؤسسة .

كبيركايجابياًلمسياسػة
كتتفقىذهالنتيجةمعدراسة(دمحم)(،)1التيأكدتأف
ىناؾتأثير اً
اً

اإلعبلميػػةعمػػىالرضػػاالػػكظيفيلػػدػالقػػائميفباالتصػػاؿفػػيالصػػحفالعراقيػػة،كتختمػػفمػػع

دراسة(أحمد)( ،)2حيثجاءمستكػالرضااتجاهالسياسػةاإلعبلميػةسػمبياًبسػببتعػرضالمػادة
الصحفيةلمحذؼكاإلضافة .

كقد حصمت الفقرة الثالثة (أرػ أف مؤسستي تنشر ما تنقمو عف ككاالت األنباء
كالصحف األجنبية بما يتناسب مع سياستيا التحريرية) عمى أعمى درجات المكافقة في مجاؿ

السياسة اإلعبلمية حيث بمغ الكزف النسبي ( ،)%81.5بمتكسط حسابي ( ،)4.08كانحراؼ

معيارؼ(،)0.65كىذايعنيمكافقةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة .

ماينشر
كتعزكالباحثةذلؾإلىأنومفالطبيعيأفيككف ىناؾانسجاـكتجانسبيف  ُ

فيالكسيمةاإلعبلميةكماتنصعميوالسياسةاإلعبلميةلممؤسسة .

بينما حصمت الفقرة الرابعة (تسمح السياسة اإلعبلمية لي بالنقد المباشر لمنظاـ

السياسي) عمى أدنى كزف نسبي لفقرات مجاؿ السياسة اإلعبلمية بمغ ( ،)%61.7كمتكسط
حسابي(،)3.08بانحراؼمعيارؼ(،)1.16ممايشيرإلىأفىناؾمكافقةبدرجةمتكسطةعف
ىذهالفقرة .
كتعزكالباحثةذلؾإلىأفالسياسةاإلعبلميةتؤثربشكلكاضحفيمضمكف المادة
الصحفية ،كما يكجد تأثير لمنظاـ السياسي عمى المؤسسة اإلعبلمية كالقائميف عمييا ،خاصة

كأفغالبيةالمؤسساتاإلعبلميةالعاممةفيفمسطيفىيمؤسساتمؤطرةسياسياً،ممايجعل

ىناؾقيكداًنكعاًمامفقبلالسياسةاإلعبلميةفيمايتعمقبنقدالنظاـالسياسيكابرازعيكبو .
()1دمحم ،عكاملالرضاالكظيفيلمقائميفباالتصاؿفيالصحفالعراقية:دراسةميدانية(ص.)582

()2أحمد:حسف،الرضاالكظيفيلدػالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية:دراسةميدانيةفيقطاعغزة
(ص.)163
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 .8فرص التدريب:
كشفتالدراسةأفمجاؿفرصالتدريبلوتأثيرإيجابيقريبإلىالحياديةعمىالرضا

الكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتبمغ(،)%69.1بانحراؼمعيارؼ(،)1.00كأفالمتكسط
الحسابي الستجابات الصحفيات بمغ ( ،)3.46مما يشير إلى مكافقة مف قبل الصحفيات عف
عاملفرصالتدريببدرجةقريبةإلىالمتكسطة .

كىذايدللعمىأفالمؤسساتاإلعبلميةتتعاطىبقدرمقبكؿمعتدريبالكادرالميني

لدييا كفي إطار استراتيجي ،حيث تشعر الصحفيات بأف ىناؾ شيئاً مف االىتماـ مف قبل

مؤسساتاإلعبلـبالتدريبلبلرتقاءبالصحفياتمينياً،مماخمقشعك اًرلدػالصحفياتبدرجة

رضامتكسطةعففرصالتدريب .

كتتفقىذهالنتيجةمعدراسة(أحمد)(،)1حيثبمغتنسبةالرضاعفالتدريبالصحفي

( ،)%62.38كتختمف مع دراسة (يحيى)( ،)2التي تكصمت إلى أف نسبة الرضا عف التدريب
منخفضة .

كقد احتمت الفقرة الرابعة (تكسبني برامج التدريب بالمؤسسة المعمكمات كالمعارؼ

كالميارات الصحفية) المرتبة األكلى لفقرات مجاؿ فرص التدريب بكزف نسبيبمغ (،)%73.8

كمتكسطحسابي(،)3.69بانحراؼمعيارؼ(،)1.10ممايشيرإلىأفىناؾمكافقةمفقبل
الصحفياتعمىىذهالفقرةبدرجةرضاكبيرة .

كتعزكالباحثةذلؾإلػىأفىنػاؾاىتمامػاًمػفقبػلالمسػؤكليففػيالمؤسسػاتاإلعبلميػة

حتىلكلـيكفمرتفعاًبعمميةالتدريبكالتطكيرالمينيلمصحفيات؛لمعملعمىتعزيزقدراتيف،
نظ اًرألىميةالتػدريبالمسػتمرالػذؼيتطمبػوالعمػلالصػحفي،خصكصػاًمػعالتقػدـالمػذىلالػذؼ

تشيدهصناعةالصحافةفيالكقتالحاضر .

كقد احتمت الفقرة الخامسة (تؤمف مؤسستي لي المشاركة في المؤتمرات كالندكات

كالبعثاتإلىالخارج)المرتبةاألخيرةبيفالفقرات،بكزفنسبيبمغ(،)%60.0كمتكسطحسابي

() 1أحمد:حسف،الرضاالكظيفيلدػالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية:دراسةميدانيةفيقطاعغزة
(ص.)163

( ) 2يحيى ،العكامل المؤثرة في الرضا الكظيفي لمقائـ باالتصاؿ في قنكات التمفزيكف المحمية :دراسة ميدانية
(ص.)284
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(،)3.00كانحراؼمعيارؼ(،)1.25ممايشيرإلىأفىناؾدرجةمتكسطةمفالرضامفقبل
الصحفياتعفىذهالفقرة .

كتعزكالباحثةذلؾلمكضعالسياسيالعاـ،الذؼيتمثلفيإغبلؽالمعابر،كتقييدحركػة

الصحفييفمفقبلاالحتبلؿالصييكني .

كتتفػقىػػذهالنتيجػػةمػػعد ارسػػةأبػػكعرجػػة(،)1التػيجػػاءتفييػػافقػرةتػػأميفالمشػػاركةفػػي
المػػؤتمرات،كالنػػدكات،كارسػػاؿالبعثػػاتإلػػىالخػػارجف ػيالمرتبػػةاألخي ػرة،كمػػاتتفػػقمػػعد ارسػػة

(أحم ػػد)(،)2الت ػػيتكص ػػمتإل ػػىأفالق ػػائميفباالتص ػػاؿاليش ػػعركفبرض ػػاع ػػاؿع ػػفالت ػػدريب
الصحفي .
 .2التقدير في العمل "التحفيز":
أظيرتالدراسةأفمجاؿالتقديرفيالعمل"التحفيز"لوتأثيرإيجابيقريبإلىالحياد
عمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتبمغ(،)%68.8بانحراؼمعيارؼ(،)0.86
حيثبمغالمتكسطالحسابيالستجاباتالصحفيات(،)3.44ممايشيرإلىدرجةرضاكبيرة

قريبةإلىالمتكسطة .
كتتف ػػقى ػػذهالنتيج ػػةم ػػعنظري ػػةذاتالع ػػامميف"لييرزب ػػرج"،الت ػػيتش ػػيرإل ػػىأفش ػػعكر

العامميفبالتقديريشػبعحاجػاتالعػامميفلمتطػكر،كيػؤدؼتكافرىػافػيمكقػفالعمػلبشػكلمبلئػـ
إلىالشعكربالرضالدػالعامميف( .)3
كتتفقىذهالنتيجةمعدراسة(عابد)(،)4التيتكصمتإلىانخفاضفيالرضػاالػكظيفي

لػػدػالعػػامميفعػػفالح ػكافزالمعنكيػػة،كتختمػػفمػػعد ارسػػة(عثامنيػػة)(،)5التػػيتكصػػمتإلػػىأف

الكثيرمفالقائميفباالتصاؿاليشعركفبالرضاعفعاملالتقديرفيالعمل .

كقد حظيت الفقرة الرابعة (أقابل بالتشجيع كالتقدير في مكقعي الصحفي مف جانب

بعض الزمبلء) عمى المرتبة األكلى ،حيث حصمت عمى أعمى كزف نسبي بمغ (،)%79.1
()1أبكعرجة،المينيةفيالصحافةاألردنيةالعنصرالبشرؼ:دراسةميدانية(ص.)162
() 2أحمد:حسف،الرضاالكظيفيلدػالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية:دراسةميدانيةفيقطاعغزة
(ص.)163

()3ىاشـ،القيادةكعبلقتيابالرضاالكظيفي(ص .)89
()4عابد،الرضاالكظيفيلدػالعامميففيالعبلقاتالعامةالسياحيةفيقطاعغزة(ص .)198
()5عثامنية،الرضاالكظيفيعندالقائـباالتصاؿفيالصحافةالمكتكبةالجزائرية:دراسةميدانية(ص .)106
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كمتسكط حسابي ( ،)3.95كانحراؼ معيارؼ ( ،)0.90مما يشير إلى مكافقة مرتفعة مف قبل

الصحفياتعمىىذهالفقرة،كدرجةرضاكبيرة .

كتعػزكالباحثػةذلػؾإلػػىأفغالبيػةالعػامميففػيالمؤسسػػاتالصػحفيةينتمػكفإلػىنفػػس

التكجػوالسياسػػي،كبالتػػالييكػػكفىنػػاؾنػػكعمػػفالتكافػػقكاالنسػػجاـفػػيالعمػػل،كىػػذابػػدكرهيعػػزز
مػػفتقػػديرالػػزمبلءليػػف،ممػػايرفػػعمػػفالػػركحالمعنكيػػةلمصػػحفياتكيػػدفعيفلبػػذؿجيػػدأكبػػر
كانتاجيةأكثر،كبذلؾيتكلدشعكربالرضا .

في حيف حصمت الفقرة السابعة (يتكفر في مؤسستي نظاـ تحفيز معمف عنو) عمى

المرتبة األخيرة بكزف نسبي بمغ ( ،)%54.5كمتكسط حسابي ( ،)2.72كانح ارؼ معيارؼ

(،)1.15ممايشيرإلىأفىناؾمكافقةبدرجةمتكسطةمفقبلالصحفياتعمىىذهالفقرة .

كتعزكالباحثةذلؾإلىعدـكجكدإجراءات،كسياسػات،كأنظمػةإداريػةقكيػةكمنضػبطة

داخػ ػػلالمؤسسػ ػػاتاإلعبلميػ ػػةأكاحتماليػ ػػةعػ ػػدـااللت ػ ػزاـبنظػ ػػاـخػ ػػاصبػ ػػالتحفيزداخػ ػػلىػ ػػذه

المؤسسات .

كتختمػػفىػػذهالنتيجػػةمػػعد ارسػػة(غػػالي)(،)1التػػيتكصػػمتإلػػىعػػدـشػػعكرالمحػػرريف
بالرضا؛بسببعدـتقديرالمكاىبكالكفاءاتالمتميزة .
ثالثػػػ ا :تػػػأثير العكامػػػل الخاصػػػة بالعالقػػػات مػػػع جماعػػػات العمػػػل عمػػػى الرضػػػا الػػػكظيفي لػػػدى

الصحفيات الفمسطينيات:

أظي ػػرتالد ارس ػػةأفىن ػػاؾمكافق ػػةمرتفع ػػةمػ ػفقب ػػلالص ػػحفياتعم ػػىمج ػػاالتمح ػػكر
العكاملالخاصةبالعبلقاتمعجماعاتالعمل،كأفكافةمجاالتىذاالمحكرلياتأثيرإيجابي

عمػػىالرضػػاالػػكظيفيلػػدػالصػػحفياتبمػػغ(،)%83.5حيػػثبمػػغالمتكسػػطالحسػػابي(،)4.17

كانحراؼمعيارؼ(،)0.56كقيمةاالختبار(،)23.90ممايشيرإلىدرجةكبيرةمفالرضا .

كقدحصلمجاؿالعبلقةمعالزمبلءعمىالمرتبة األكلى بكزف نسبي(،)%84.0يميو

مجاؿالعبلقةمعالرؤساءبكزفنسبي( .)%82.8

كتعػػزكالباحثػػةىػػذهالنتيجػػةإلػػىأفالصػػحفيةالفمسػػطينيةاجتماعي ػةبطبعي ػاتميػػلإلػػى

تككيفالعبلقاتفػيكػلمكػاف،كىػذاالرضػادليػلعمػىتبػادؿالخبػراتكالمعمكمػاتمػعالػزمبلء،
المصرية كعبلقتيا باالستقبلؿ الميني لممحرريف

( )1غالي ،أساليب تنظيـ كادارة الجياز التحريرؼ بالصحف
كمدػشعكرىـبالرضاالكظيفي(ص.)176
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كعمػػىأفالص ػػحفياتتحظ ػػىبػػاالحتراـكالتق ػػديرم ػػفقب ػػلزمبلئيػػف،كأفالعبلق ػػاتبي ػػنيـتتس ػػـ

باإليجابية .

كتتفقىذهالنتيجػةمػعد ارسػة(الغػانـ)(،)1حيػثجػاءتدرجػةالرضػامرتفعػةعػفمجػاؿ
العبلقةمعالزمبلء .
كفيما يمي مناقشة نتائج كل مجاؿ مف المجالت الخاصة بالعالقة مع جماعات العمل
 .0العالقة مع الرؤساء:
كشفتالدراسةأفجميعفقراتمجاؿالعبلقةمعالرؤساءلياتأثيرإيجابيعمػىالرضػا
ال ػػكظيفيل ػػدػالص ػػحفياتالفمس ػػطينياتبم ػػغ(،)%82.8ب ػػانحراؼمعي ػػارؼ(،)0.69كمتكس ػػط

حس ػػابي(،)4.14كقيم ػػةاالختب ػػار(،)18.82أؼأفىن ػػاؾمكافق ػػةم ػػفقب ػػلأفػ ػرادالعين ػػةعم ػػى
اتىذاالمجاؿ،كىذايشيرإلىدرجةكبيرةمفالرضاعفعاملالعبلقةمعالرؤساء .

فقر

كتعزكالباحثةذلؾإلىأفغالبيةالعامميففيالمؤسساتاإلعبلميةىػـمػفنفػسالفئػة

الشبابيةكليـنفسالخصائصتقريبػاً،كيعممػكففػينفػسبيئػةالعمػل،بالتػاليقػدتكػكفىمػكميـ
كمشػػاكميـكطمكحػػاتيـكاحػػدةإلػػىحػ ٍػدمػػا؛لػػذافعبلقػػتيـمػػعبعضػػيـالػػبعضقػػدتكػػكفممي ػزة،
بالتاليىذاينعكسعمىمستكػالرضالدػالصحفياتعفعبلقتيفبزمبلءالمينة،كىذابدكره
ينعكسباإليجابعمىأدائيفالميني .

كتتفػقىػػذهالنتيجػػةمػعد ارسػػة(أحمػػد)(،)2حيػثحظػػيمجػػاؿالعبلقػةمػػعالرؤسػػاءعمػػى

تػػأثيرإيجػػابيعمػػىالرضػػابنسػػبة(،)%72.77كد ارسػػة(الخاجػػة)(،)3التػػيأكػػدتأفالمبحكثػػات

راضياتتماماًعفعبلقاتيفبرؤسائيف .



()1الغانـ،الرضاالكظيفيلدػالصحفييفالرياضييففيدكلةفمسطيف(ص .)42
() 2أحمد:حسف،الرضاالكظيفيلدػالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية:دراسةميدانيةفيقطاعغزة
(ص.)162

()3الخاجة،الرضاالكظيفيلدػالعامبلتفيالعبلقاتالعامةفيبعضالمؤسساتاإلماراتية(ص .)143
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فيحيفاختمفتنتيجةىذهالدراسةمعدراسة(يحيى)(،)1كدراسة(عثامنيػة)(،)2كد ارسػة

التيتكصمتإلىأفىناؾتأثيرسػمبياًلمعبلقػةبالرؤسػاءعمػىالرضػاالػكظيفي،كأف
(الغانـ)(،)3
اً
درجةالرضامنخفضة .

كقداحتمتالفقرةاألكلى(تتسـعبلقاتيمعرئيسيفيالعملبالتقديركاالحتراـ)المرتبة

انحراؼ معيارؼ
ك 
األكلى بيف الفقرات بكزف نسبي بمغ ( ،)%88.2كمتكسط حسابي ( ،)4.41

(،)0.66كىذايشيرإلىأفىناؾمكافقةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرةكدرجةرضاكبيرة .
كتعزكالباحثةذلؾلنفسالسببأعبله،حيثىناؾتفاىـمينيكتخصصيكتقاربفي

األدكار ،حيث يقدـ جميعيـ رسالة كاحدة ،مما أثر إيجاباً عمى العبلقة بينيـ كخمق جكاً مف

االحتراـكالتقديربينيـ .

بينماحصمتالفقرةالسادسة(أشعربأفالشكاكػالتيأقدمياتجداالىتماـالبلزـمف

قبل رئيسي) عمى أدنى كزف نسبي ( ،)%77.7كمتكسط حسابي ( ،)3.88كانحراؼ معيارؼ
( ،)0.96أؼ أف ىناؾ درجة كبيرة مف الرضا عف ىذه الفقرة ،كىذا يشير إلى مدػ اىتماـ
الرؤساء بالمشاكل التي تكاجو العامميف في المؤسسة اإلعبلمية ،كتعمل عمى خمق بيئة عمل

مبلئمةليـ .

 .7العالقة مع الزمالء:
أظيرتالدراسةأفمجاؿالعبلقةمعالزمبلءلوتأثيرإيجابيعمىالرضاالكظيفيلدػ

اؼمعيارؼ(،)0.65كمتكسط

الصحفياتالفمسطينيات ،إذبمغ الكزف النسبي ( ،)%84.0بانحر

حسابي ( ،)4.20كقيمةاالختبار(،)21.08أؼأفىناؾرضابدرجةكبيرةعفمجاؿالعبلقة
معالزمبلء .

كتُرجعالباحثةىذهالنسبةالمرتفعةمفالرضاإلىأفالعملالصحفيىػكعمػلإبػداعي

كممتع،كأفطبيعةالعملالصحفيتككففيوالمياـمتكاممةبيفالعامميففيالمجاؿالصحفي،

ممػػاقػػديخمػػقجػكاًمػػفاالنسػػجاـكالتفػػاىـالمتبػػادؿبػػيفالصػػحفياتكزمبلئيػػففػػيالعمػػل،كػػذلؾ

احتماليػػةأفيكػػكفغالبيػػةالعػػامميففػػيالمؤسسػػةاإلعبلميػػةلػػدييـانتمػػاءسياسػػيمتجػػانس،ممػػا
( )1يحيى ،العكامل المؤثرة في الرضا الكظيفي لمقائـ باالتصاؿ في قنكات التمفزيكف المحمية :دراسة ميدانية
(ص.)282

()2عثامنية،الرضاالكظيفيعندالقائـباالتصاؿفيالصحافةالمكتكبةالجزائرية:دراسةميدانية(ص .)112
()3الغانـ،الرضاالكظيفيلدػالصحفييفالرياضييففيدكلةفمسطيف(ص .)42

219

يضػفينكعػاًمػفاأللفػةالتػػييتعػززمػفخبلليػاالعمػلبػػركحالفريػقكػكنيـيحممػكفىػدفاًكاحػػداً،
كيتحدكفمخاطرمينةالصحافةسكياً،كذلؾتؤدؼضػغكطالعمػلإلػىاقتػرابكتبلحػـالػزمبلء
معبعضيـلمكاجيتيا،ممايؤدؼإلىرفعالركحالمعنكيةبينيـ،كرفعمستكػالشعكربالرضا .

كتتفػػقىػػذهالنتيجػػةمػػعد ارسػػة(أحمػػد)(،)1حيػػثحظػػيمجػػاؿالعبلقػػةمػػعالػػزمبلءعمػى

ت ػػأثيرإيج ػػابيعم ػػىالرض ػػابنس ػػبة(،)%79.09كد ارس ػػة(الخاج ػػة)(،)2الت ػػيأك ػػدتعم ػػىرض ػػا

المبحكث ػػاتالت ػػاـع ػػفعبلق ػػاتيفب ػػزمبلءالعم ػػل،كد ارس ػػة(عثامني ػػة)(،)3الت ػػيأك ػػدتأفاتج ػػاه
القائميفباالتصاؿنحكعاملالعبلقةمعالزمبلءكافإيجابي،كدراسة(الغانـ)(،)4حيثجػاءت

درجةالرضامرتفعةعفمجاؿالعبلقةمعالزمبلء،كدراسة(كافي)()5التيأكدتأفىنػاؾرضػا

بدرجةكبيرةعفعاملالعبلقةمعالزمبلء .

كتتف ػ ػػقى ػ ػػذهالنتيج ػ ػػةم ػ ػػعنظري ػ ػػةماس ػ ػػمك(،)Maslowالت ػ ػػيتش ػ ػػيرإل ػ ػػىأفالحاج ػ ػػة

االجتماعيػػةتتمث ػػلبالحاج ػػةإل ػػىالعض ػػكيةإل ػػىالجماع ػػة،كأفيك ػػكفلئلنس ػػافأص ػػدقاءيب ػػادليـ

المحبةكاالىتماـ؛أؼحاجةالفردلمتقديراالجتماعيكحباآلخريف( .)6

كم ػػااختمف ػػتنتيج ػػةى ػػذهالد ارس ػػةم ػػعد ارس ػػة(يحي ػػى)(،)7الت ػػيتكص ػػمتإل ػػىأفىن ػػاؾ

مس ػػتكػم ػػنخفضم ػػفالرض ػػاع ػػفالعبلق ػػةب ػػالزمبلء،كد ارس ػػة(عاب ػػد)(،)8الت ػػيأش ػػارتإل ػػىأف
مستكػالرضاعفالعبلقاتبالزمبلءمتكسط .
كجاء في المرتبة األكلى الفقرة السابعة (أحظى بتقدير زمبلئي كاحتراميـ الشخصي

كزميمة ليـ) عمى أعمى كزف نسبي بيف الفقرات بمغ ( ،)%87.5كمتكسط حسابي (،)4.38

كانحراؼمعيارؼ(،)0.71كىذايعنيمكافقةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة،بدرجةرضا
كبيرة .

() 1أحمد:حسف،الرضاالكظيفيلدػالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية:دراسةميدانيةفيقطاعغزة
(ص.)162

()2الخاجة،الرضاالكظيفيلدػالعامبلتفيالعبلقاتالعامةفيبعضالمؤسساتاإلماراتية(ص .)143
()3عثامنية،الرضاالكظيفيعندالقائـباالتصاؿفيالصحافةالمكتكبةالجزائرية:دراسةميدانية(ص .)113
()4الغانـ،الرضاالكظيفيلدػالصحفييفالرياضييففيدكلةفمسطيف(ص .)42

()5كافي،الرضاالكظيفيلدػالعامميففيمؤسساتاإلعبلـالفمسطينيةكأثرهعمىاألداءالميني(ص .)855
()6الشرايدة،الرضاالكظيفيأطرنظريةكتطبيقاتعممية(ص .)82

( )7يحيى العكامل المؤثرة في الرضا الكظيفي لمقائـ باالتصاؿ في قنكات التمفزيكف المحمية :دراسة ميدانية
(ص.)284

()8عابد،الرضاال كظيفيلدػالعامميففيالعبلقاتالعامةالسياحيةفيقطاعغزة(ص .)200
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كتعزك الباحثةذلؾلنفسالسببأعبله،الذؼيكلداالحتراـكالتقديربيفالزمبلء،فعندما

يكجد جك مف التكافق كاالنسجاـ بيف الزمبلء ،فبذلؾ يسكد جك االحتراـ المتبادؿ بيف الزمبلء
الذؼينـعفاحتراـالعملذاتو،ممايزيدمفالشعكربالرضا ،كزيادةالقدرةعمىمباشرةالعمل

بصكرةأكثرفاعميةكسعادة،كتحقيقالمزيدمفالنجاحكالطمكحاتالكظيفية .

بينما جاءت الفقرة الرابعة (يتعاكف الزمبلء في االحتفاالت كالمناسبات كالرحبلت) في

المرتبةاألخيرةكبدرجةمكافقةكبيرة ،حيثحصمتعمىكزف نسبيبمغ(،)%76.8كمتكسط

حسابي ( ،)3.84كانحراؼ معيارؼ ( ،)1.02كتعزك الباحثة ذلؾ إلى العمل الجاد مف قبل
المؤسسة اإلعبلمية عمى جعل العامميف فييا أسرة اجتماعية كاحدة ،كذلؾ مف خبلؿ قياميا

بتنظيـ الرحبلت كالزيارات في المناسبات االجتماعية ،مما يخمق جك مف التعاكف كيدفع نحك
نشرجكمفالمحبةكالعطاءبيفالزمبلءكافة .
رابعػػػا :تػػػأثير العكامػػػل القتصػػػادية عمػػػى الرضػػػا الػػػكظيفي لػػػدى الصػػػحفيات الفمسػػػطينيات فػػػي

فمسطيف:

أظيرتالدراسةأفكافةمجاالتمحكرالعكاملاالقتصاديةلياتأثيرمحايدقريبإلى

السمبي عمى الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات الفمسطينيات بمغ ( ،)%52.7كبمغ المتكسط

الحسابي ( )2.64كانحراؼ معيارؼ ( ،)0.85كقيمة االختبار ( ،)-4.86مما يشير إلى درجة
متكسطةقريبةإلىالقميمةمفالرضاعفمحكرالعكاملاالقتصادية .

كقد حصل مجاؿ الراتب عمى تأثير محايد ،حيث احتل المرتبة األكلى بكزف نسبي

(،)%56.9يميومجاؿالحكافزالماديةالذؼحصلعمىتأثيرسمبيبكزفنسبي( .)%48.3

كتعزكالباحثةىذهالنتيجػةإلػىأفركاتػبالصػحفياتيػتـتحديػدىامقػدماًأؼقبػلالبػدء

بالعمل،فيحيفتعدالحكافزالماديةمفعبلكات،كبدالت،كمكافآتمكممةلمراتب .
كفيما يمي مناقشة لنتائج كل مجاؿ مف مجالت العكامل القتصادية:
 .9الراتب:

كشفتالد ارسةأفمجاؿالراتب لوتأثيرمحايدقريبإلىالسمبيعمىالرضاالكظيفي

لدػ الصحفيات الفمسطينيات ،إذ بمغ الكزف النسبي ( ،)%56.1بانحراؼ معيارؼ (،)0.95
كمتكسطحسابيبمغ(،)2.80كقيمةاالختبار(،)-2.35ممايشيرإلىدرجةمتكسطةقريبة

إلىالقميمةمفالرضاعفمجاؿالراتب .
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كتتفقىذهالنتيجػةإلػىحػدمػامػعد ارسػة(عثامنيػة)(،)1ك(مكػي)(،)2المتػافتكصػمتاإلػى

انخفاضنسبةالرضاعفعامػلال ارتػب،حيػثاتضػحأفتػأثيرال ارتػبسػمبيبصػفةعامػةعمػى
الرضاالكظيفيلمقائميفباالتصاؿ،كماتتفقمعد ارسػة(شػمعكف)( ،)3التػيأكػدتأف()%54.2

مفاإلعبلمياتالفمسطينياتيركفأفالعائدالمادؼلعمميفاليتناسػبمػعمػايتطمبػومػفجيػد
كمشقة .

كتختمػػفىػػذهالنتيجػػةمػػعد ارسػػة(الغػػانـ)(،)4التػػيتكصػػمتإلػػىأفدرجػػةالرضػػاعػػف
المردكدالمادؼمتكسط .
كيبلحع أف الفقرة السابعة (يحقق نظاـ الركاتب في مؤسستي العدالة كالمساكاة بيف

الصحفيكالصحفية)احتمتالمرتبةاألكلىبكزفالنسبي(،)%68.0كمتكسطحسابي(،)3.40
بانحراؼمعيارؼ(،)1.22ممايشيرإلىدرجةمتكسطةمفالرضا .
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف نظاـ الركاتب المعمكؿ في المؤسسات اإلعبلمية
ركاتبالصحفييفكالصحفيات،كذلؾالحاؿبالنسبة
الفمسطينيةيمتازبالكضكحدكنماتمييزبيف 

لقانكفالعملالفمسطينيالذؼيضمفلمصحفيةالمساكاةكالعدالةفيالراتبالذؼتتقاضاهمقارنة

معزميمياالصحفي .

في حيف احتمت الفقرة الثانية (يتناسب الراتب الذؼ أتقاضاه مع طمكحاتي) المرتبة

األخيرةمفبيففقراتىذاالمجاؿبكزف نسبي( ،)%48.5بمتكسطحسابي( ،)2.42كانحراؼ

معيارؼ ()1.03؛ أؼ أنو ال تكجد مكافقة مف قبل الصحفيات عمى ىذه الفقرة بدرجة رضا
منخفضة .

كتُرجعالباحثةىذهالنتيجةإلىأفالراتبالذؼتحصلعميوالصحفياتالفمسطينياتال

يتناسبمعتكاليفالحياةالماديةالمرتفعة،كال معالجيدالمبذكؿفيالعمل،كىكاليؤمفليف

مستكياتمعيشيةمرضية،بالتالياليتناسبمعالطمكحاتالخاصةبالصحفيات،مماقديدفع

بيفإلىترؾعمميفكااللتحاؽبمؤسساتأخرػتكفرليفركاتبأعمى .

()1عثامنية،الرضاالكظيفيعندالقائـباالتصاؿفيالصحافةالمكتكبةالجزائرية:دراسةميدانية(ص .)115
()2مكي،الرضاالكظيفيلدػالقائميفباالتصاؿفيكسائلاإلعبلـالككيتية(ص .)88
()3شمعكف،الكاقعالمينيلئلعبلمياتالفمسطينياتفيقطاعغزة (ص .)36

()4الغانـ،الرضاالكظيفيلدػالصحفييفالرياضييففيدكلةفمسطيف(ص .)42
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فينظريةذاتالعامميفإلى

 كتتفقىذهالنتيجةمعمايفترضو "ىيرزبرج"( )Herzberg

أفنقصالراتبيؤدؼإلىحدكثعدـالرضاعفالعمل( .)1

كتتف ػػقى ػػذهالنتيج ػػةم ػػعد ارس ػػة(تفاح ػػة)(،)2الت ػػيأكض ػػحتأفأج ػػكرالص ػػحفياتف ػػي
المؤسسةالتتناسبمعالجيدالمبذكؿ،كأنياالتؤمفليفمستكػمادياًالئقاً .
 .2الحكافز المادية:
أظيرت الدراسة أف مجاؿ الحكافز المادية لو تأثير سمبي عمى الرضا الكظيفي لدػ

الصحفيات الفمسطينيات بمغ ( ،)%48.3بانحراؼ معيارؼ ( ،)0.97كمتكسط حسابي بمغ

(،)2.41كقيمةاالختبار(،)-6.919حيثأشارتالنتائجإلىعدـمكافقةمفقبلالصحفيات
عمىجميعفقراتمجاؿالحكافزالمادية .

كتعػػزكالباحث ػةذلػػؾإلػػىعػػدـكجػػكدنظػػاـح ػكافزفعػػاؿيطبػػقبشػػكلفعمػػيعمػػىأرض

الكاقػػع،كعػػدـكجػػكدح ػكافزماديػػةتعمػػلعمػػىتشػػجيعالصػػحفياتلمقيػػاـبعمميػػفالصػػحفيعمػػى
أكمػػلكجػػو،فالعمػػلالصػػحفييقػػعفػػيدائ ػرةالميػػفالقائمػػةعمػػىالجيػػدالػػذاتي؛ممػػايتطمػػبأف
تصاحبوعمميةتقديـالحكافزالمادية ،كلعلإحدػمظاىرىاالمكافآتالتييمكفأفتشكلنكعػاً

مفالتقديرالذؼتمنحوالمؤسسةاإلعبلميةلمعامميففييا .

كقػػداتفقػػتىػػذهالنتيجػػةمػػعد ارسػػة(أبػػكعرجػػة)(،)3كد ارسػػة(الخاجػػة)(،)4حيػػثتكصػػمتا
إلىأنواليكجدرضاكظيفيلدػالمبحكثيفعفالمكافآتكالحكافزالمادية .
كاختمفػػتمػػعد ارسػػة(عابػػد)(،)5التػػيتكصػػمتإلػػىأفىنػػاؾدرجػػةمتكسػػطةمػػفالرضػػا
عفالحكافزالمادية .
كقد حصمت الفقرة الثالثة (أرػ أف المكافآت كالعبلكات في مؤسستي ليا معايير

كاضحة) عمى المرتبة األكلى بكزف نسبي ( ،)%50.6كمتكسط حسابي ( ،)2.53بانحراؼ
معيارؼ(،)1.12ممايشيرإلىعدـمكافقةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة .

( )1عثامنية،الرضاالكظيفيعندالقائـباالتصاؿفيالصحافةالمكتكبةالجزائرية:دراسةميدانية(ص .)40
()2تفاحة،مشكبلتالمرأةالصحفيةالعاممةفيالصحفاليكمية(ص)160

()3أبكعرجة،المينيةفيالصحافةاألردنيةالعنصرالبشرؼ:دراسةميدانية(ص)160
()4الخاجة،الرضاالكظيفيلدػالعامبلتفيالعبلقاتالعامةفيبعضالمؤسساتاإلماراتية(ص .)150
()5عابد،الرضاالكظيفيلدػالعامميففيالعبلقاتالعامةالسياحيةفيقطاعغزة(ص .)198
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كتعػػزكالباحثػػةذلػػؾإلػػىنفػػسالسػػببأعػػبله،كىػػكعػػدـكجػػكدنظػػاـحػكافزفعػػاؿيطبػػق

بشػػكلفعمػػيعمػػىأرضالكاقػػع،كعػػدـكجػػكدحػكافزماديػػةتعمػػلعمػػىتشػػجيعالصػػحفياتلمقيػػاـ
بعمميفالصحفيعمىأكملكجو،كذلؾبسببمحدكديةاإلمكانياتالماديةليذهالمؤسسات .
فيحيفحصمتالفقرةالخامسة (أحصلعمىمكافأةتشجيعيةفيكلمرةأنجزفييا

عمميبدقة)عمىالمرتبةاألخيرةبكزف نسبي(،)%46.4كمتكسطحسابي(،)2.32كانحراؼ

معيارؼ(،)1.10مماأشارإلىعدـمكافقةمفقبلالمبحكثاتعمىىذهالفقرة .

كتعزكالباحثةىذهالنتيجةإلىأفغالبيةالمؤسساتاإلعبلميةتعانيمفضعففي
اإلمكانياتالمادية،كرغبةالقائميفعمييافيتخفيضاإلنفاؽ،مماينعكسباألساسسمباً عمى

حصكؿالصحفياتعمىمكافآتتشجيعيةبشكلمستمر،كىذابدكرهأدػإلىانخفاضدرجة
الرضاليذهالفقرة .
* تػأثير محػاكر الرضػا الػكظيفي مجتمعػة (العكامػل الذاتيػة ػ العكامػل التنظيميػة ػ العالقػة مػع
جماعات العمل ػ العكامل القتصادية) عمػى الرضػا الػكظيفي لػدى الصػحفيات الفمسػطينيات فػي

فمسطيف:

أظي ػ ػػرتالد ارس ػ ػػةب ػ ػػأفال ػ ػػكزفالنس ػ ػػبيالكم ػ ػػيلجمي ػ ػػعمح ػ ػػاكرالرض ػ ػػاال ػ ػػكظيفيبم ػ ػػغ

(،)%79.98كبمػ ػػغالمتكس ػ ػطالحسػ ػػابي(،)3.60كانح ػ ػراؼمعيػ ػػارؼ(،)0.51كقيمػ ػػةاالختبػ ػػار
(،)13.51كأفالقيم ػ ػػةاالحتمالي ػ ػػة()Sigتس ػ ػػاكؼ(،)0.00مم ػ ػػايش ػ ػػيرإل ػ ػػىمكافق ػ ػػةم ػ ػػفقب ػ ػػل
الصحفياتعمىالمحػاكرمجتمعػة؛أؼأفمسػتكػالرضػالمصػحفياتالفمسػطينياتفػيفمسػطيف
جاءبدرجةمرتفعةقريبةإلىالمتكسطة .
حيػػثأثػ ػرتجميػػعالمحػػاكرإيجابي ػاًعمػػىالرضػػاالػػكظيفيلمصػػحفياتالفمسػػطينياتفػػي

فمس ػػطيفباس ػػتثناءالمح ػػكرال ارب ػػعالمتعم ػػقبالعكام ػػلاالقتص ػػادية،حي ػػثتب ػػيفأفنس ػػبةالرض ػػا
متكس ػػطةلممح ػػكرالم ػػذككر،كأفىن ػػاؾرض ػػاكظيف ػػييرج ػػعلتم ػػؾالمح ػػاكريتػ ػراكحب ػػيفالمرتف ػػع
كالمتكسػػط،كمػػاظيػػرأفالعكامػػلالذاتيػػةكانػػتأكثػػرالمحػػاكرتػػأثي اًرإيجابي ػاًعمػػىالرضػػابػػكزف

نسػػبيبمػػغ(،)%83.8تبلىػػاعكامػػلالعبلقػػةمػػعجماعػػاتالعمػػلبػػكزفنسػػبي(،)%83.5ثػػـ

العكامػػلالتنظيميػػةبػػكزفنسػػبيبمػػغ(،)%69.9كأخيػ اًرمحػػكرالعكامػػلاالقتصػػاديةحيػػثحصػػل
عمىأقلتأثيربالنسبةلممحاكراألخرػ،فقدأثرتأثي اًرمحايداًقريباًإلػىالسػمبيبػكزفنسػبيبمػغ

( .)%52.7
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كىذايػدؿعمػىأفغالبيػةالعكامػلالمػؤثرةعمػىالرضػاالػكظيفيلػدػالصػحفياتدفعػت

نحػػكارتفػػاعرضػػاىفالعػػاـ،حيػػثأثػػرتالمحػػاكرتنازلي ػاًمػػفحيػػثتأثيرىػػااإليجػػابي،كالتػػالي

(العكامػلالذاتيػة،عكامػػلالعبلقػةمػػعجماعػاتالعمػػل،العكامػلالتنظيميػػة)،فػيحػػيفأثػرمحػػكر
العكاملاالقتصاديةتأثي اًرمحايداًقريبػاًإلػىالسػمبي،كترجػعالباحثػةالسػببإلػىالدافعيػةالداخميػة
القكيةعندالصحفيات،كقكةالمعتقداتكالمبادغ،كالثقةبالػذاتممػاانعكػسإيجابيػاًعمػىالرضػا
لدييف،كأنوعمىالػرغـمػفكجػكدعكامػلتأثيرىػاسػمبيأكحيػادؼ،إالأفذلػؾلػـيػؤثربالسػمب

عمىمستكػالرضالدييف .

كتعزكالباحثةذلؾإلػىطبيعػةالمجتمػعالفمسػطينيالػذؼيتسػـبالقػدرةعمػىالتكيػفمػع

كافػػةالظػػركؼ،فيػػكمجتمػػعيعػػانيمػػفظػػركؼاالحػػتبلؿكالحصػػار،إفكػػاففػػيقطػػاعغػزةأك
فػػيالضػػفةالغربيػةكاعتػػادعمػػىالصػػمكدأمػػاـىػػذااالحػػتبلؿ،عػػبلكةعمػػىأفغالبيػػةالصػػحفيات
تعم ػػلف ػػيمؤسس ػػاتتتف ػػقكتكجي ػػاتيف،مم ػػايخم ػػقتجانسػ ػاًف ػػيالعم ػػلكانس ػػجاماًم ػػعالرؤس ػػاء

كالػػزمبلء،كمػػعالسياسػػةالتحريريػػة،ىػػذادفػػعبيػػفإلػػىااللتػزاـكاالنتمػػاءنحػػككظيفػػتيفكح ػزبيف
السياس ػػي،عم ػػىال ػػرغـم ػػفعػ ػدـارتف ػػاعالكض ػػعالم ػػادؼكع ػػدـتحقي ػػقالكظيف ػػةلي ػػفاس ػػتق ار اًر
كاطمئناناً .

خامسا :الضغكط التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف كتؤثر عمى أدائيف

الميني :

كشفتالدراسةالميدانيةأفكافةمحاكرالضػغكطالتػيتكاجػوالصػحفياتالفمسػطينيات،

،كانحػراؼمعيػارؼ
شكمتضغكطاًبنسػبةمتكسػطةعمػىالصػحفياتبػكزفنسػبيبمػغ( )%55.8

(،)0.57كبمغمتكسطاستجاباتأفرادالعينةفيكافةمحاكرالضغكط(،)2.79كقيمةاالختبار
( .)-4.233
كقد تبيف أف الضغكط الشخصية كالعائمية حصمت عمى أعمى كزف نسبي بمغ
( ،)%62.4تبلىا الضغكط الداخمية المتمثمة في الضغكط المينية كالضغكط اإلدارية ،حيث
حصمت عمى كزف نسبي ( ،)%69.7ثـ الضغكط المجتمعية حصمت عمى كزف نسبي

(،)%47.9تبلىاالضغكطالخارجيةبكزفنسبي( .)%45.9

بلً
كتعػػزكالباحثػػةىػػذهالنتيجػػةإلػػىأفطبيعػػةالعمػػلالصػػحفيتتطمػػبمكاصػػمةالعمػػللػػي 

ػار،السػػيمافػػيالمجتمػػعالفمسػػطيني،الػػذؼتتبلحػػقبػػواألحػػداثج ػراءممارسػػاتاالحػػتبلؿ
كنيػ اً

اإلسرائيميغيرالمسؤكلة،ممايتطمبمفالصػحفيةاالنتقػاؿإلييػاكمتابعتيػا،كىػذايشػكلخطػ اًر
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كتيدي ػػداًعم ػػىحياتي ػػا،كم ػػاأن ػػويتطم ػػبالخ ػػركجف ػػيأكق ػػاتمت ػػأخرة،أكالمبي ػػتف ػػيالمؤسس ػػة
اإلعبلمية،مماقديؤثرعمىكاجباتياكالتزاماتياداخلأسرتيا،نظ اًرلػدكرىاالمػزدكجالػذؼتؤديػو
المرأةالصحفيةمابيفالحياةاألسريةكمتطمباتيا،كالعملاإلعبلميكمتطمباتو،فعدـالقدرةعمى

الكف ػػاءبالكاجب ػػاتاألسػ ػريةق ػػديزي ػػدم ػػفالمش ػػكبلتالعائمي ػػةالت ػػيتكاج ػػوالص ػػحفياتكتح ػػدم ػػف
قدرتيفعمىالتكفيقبيفمياـالعملكمياـاألسرةمماقديشكلضغكطاًعمييف .
ىذا بدكره يؤدؼ إلى رفض األسرة ليذا العمل سكاء مف حيث (التكقيت ػ المخاطرػ
ٍ
،كىذايجعلالصحفياتفيتحدمتكاصلمفأجلاالستم ارريةفيالعمل
مخالفةالنظاـالعائمي)
الصحفي .
كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (سارؼ كأبك الركس)( ،)1حيث احتمت الضغكط المينية
المرتبةالثانيةبيفمجمكعةالضغكطبمتكسطحسابي( .)4.2

كتختمفىذهالنتيجةمعدراسة(شمعكف)(،)2التيأكدتأفالضغكط الخارجيةالخاصة

باالحتبلؿمفأكثرالصعكباتالتيتعيقعملاإلعبلميات،كماتختمفمعدراسة(عثماف)(،)3

التيأكدتأفالضغكطالخارجيةتؤثربشكلكبير كسمبيعمىالقائـ باالتصاؿفيالصحافة
الميبية .

كفيما يمي مناقشة لكل محكر مف محاكر الضغكط التي تكاجو الصحفيات كتؤثر عمى

أدائيف الميني:

 .1الضغكط الداخمية كتنقسـ الى مجاليف:
أ.

الضغكط المينية:
كشفت الدراسةأفالصحفيات تكاجوضغكطاً مينية بنسبةمتكسطة ،حيث بمغ الكزف

النسبيالكميلفقراتمجاؿالضغكطالمينية( ،)%60.0بانحراؼمعيارؼ(،)0.77كمتكسط

حسابي(،)3.00كقيمةاالختبار( .)0.09

()1سارؼكأبكالركس،مشكبلتاإلعبلمياتفياإلذاعةكالتمفزيكف األردنيدراسةفيسكسيكلكجياالبلمساكاة
الجنكسية(ص .)378

()2شمعكف،الكاقعالمينيلئلعبلمياتالفمسطينياتفيقطاعغزة (ص .)39
()3عثماف:صبلحالديف،العكاملالمؤثرةعمىالرضاالكظيفيلمقائـباالتصاؿفيالصحافةالميبية:دراسة
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كقديعكدذلؾإلىغيابالمينية،كالتجربةالقميمةفيالعملالصحفي ،حيثأفغالبية

المؤسساتاإلعبلميةالمكج كدةفيفمسطيفحديثةالعيد،ظيرتبعدقياـالسمطةالفمسطينية .

كاتفقتىذهالنتيجةمعدراسة(عبدالمكجكد)(،)1التيأكدتانخفاضاألداءالمينيفي

الصحافة الفمسطينية بسبب تعدد الضغكط المينية ،كدراسة (الدريممي)( ،)2التي حصمت فييا

الضغكطالمينيةعمىكزفنسبي(،)%59.6كدراسة(كافي)(،)3حيثجاءتالضغكطالمينية
بنسبةمتكسطة( .)%57.4

كقد شكمت الفقرة األكلى (تتبنى المؤسسة التي أعمل بيا سياسة تحريرية ذات طابع

أيديكلكجيمعيفيمنعنشربعضاألحداث)ضغكطاً مينيةبشكلكبيرعمىالصحفياتحيث

حصمت عمى أعمى كزف نسبي بمغ ( ،)%72.5كمتكسط حسابي ( ،)3.62بانحراؼ معيارؼ
( .)1.14
كتعزك الباحثة ذلؾإلى أفالمؤسساتاإلعبلميةفيفمسطيفشبومؤطرةسياسياً،فيي
مكالية أك مقربة مف فصائل ،كبالتالي يقكـ القائم كف عمى ىذه المؤسسات بالتحكـ في طبيعة

المكاد التي تنشرىا كفقاً لبلنتماء السياسي كالفكرؼ التي تتبعو كتؤمف بو ،كىذا يندرج ضمف
السياسةالتحريرية،فدكرالصحفياتفيعمميةانتقاءكنشراألخبارمحدكد .

كتتفقىذهالنتيجةمعنظريةالقائـباالتصاؿ ،التيتشيرإلىأفالقائـباالتصاؿيتعرض

لجممة مف الضغكط  ،منيا :الضغكط المينية ،كالسياسة التحريرية لمكسيمة اإلعبلمية ،كيذكر

"حسفمكاكؼ" ك"ليمىالسيد" أفالقائـباالتصاؿيتعرضلمعديدمفالضغكطالتيتؤثرعمى
تكافقومعالمؤسسةاإلعبلميةالتيينتميإلييا( .)4

كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (عكاؾ)( ،)5التي تكصمت إلى أف السياسة التحريرية

ٍ
فيكلمفصحيفتيالخبركالشركؽاليكمي .
تمارسضغطاًقكياًعمىالقائـباالتصاؿ

() 1عبدالمكجكد،العكاملالمؤثرةعمىأداءالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية(ص.)92
() 2الدريممي،اتجاىاتالقائـباالتصاؿنحكمفيكميالحريةكالمسؤكليةاالجتماعيةفيالصحافةالفمسطينية
اليكمية(...ص.)137
()3كافي،الرضاالكظيفيلدػالعامميففيمؤسساتاإلعبلـالفمسطينيةكأثرهعمىاألداءالميني(ص .)855
( )4مكاكؼكالسيد،االتصاؿكنظرياتوالمعاصرة (ص .)288

()5عكاؾ،القيـالخبريةفيالصحافةالجزائريةدراسةتحميميةميدانية(...ص.)424
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كما اتفقت مع دراسة (زقكت)( ،)1التي جاءت فييا الفقرة المتعمقة بطابع السياسة

التحريريةمفأكثرالعكاملكالضغكطالمينيةالتيتتعرضلياالقائماتباالتصاؿ .

كفي المقابل حصمت الفقرة العاشرة (ينحصر عمل الصحفيات في مكضكعات األسرة

كالمجتمع)عمىأدنىكزف نسبي بمغ (،)%49.4كمتكسطحسابي(،)2.47بانحراؼمعيارؼ
(،)1.06ممايشيرإلىأنياتشكلضغطبنسبةقميمة .
كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف ىناؾ الكثير مف الصحفيات يعممف في الشأف

االقتصادؼ ،كالثقافي ،كالرياضي ،كالفني ،كاالجتماعي ،كالسياسي ،فتناكليف لممكضكعات ال
ينحصر في مكضكعات األسرة كالمجتمع فقط ،كىذا يشير إلى تغير في نظرة القائميف عمى

المؤسساتاإلعبلميةليف .
ب .الضغكط اإلدارية:

كشفت الدراسة أف الصحفيات تكاجو ضغكطاً إدارية بنسبة متكسطة ،حيث بمغ الكزف

النسبيالكميلفقراتمجاؿالضغكطاإلداريةالتيتكاجوالصحفياتالفمسطينيات،كتؤثرعمى

أدائيفالميني(،)%63.9بانحراؼمعيارؼ(،)0.92حيثبمغالمتكسطالحسابيالستجابات
الصحفيات(،)3.19كقيمةاالختبار( .)2.41
كتعزكالباحثةىذهالنتيجةإلىعدـكضكحفيالييكلالتنظيميلممؤسساتاإلعبلمية،
مما يؤدؼ إلى االرتجاؿ كالعشكائية ،كتعدد المرجعيات في ظل غياب حدكد المسؤكلية

كالصبلحيات،باإلضافةإلىتعددالمياـاإلدارية،كالخمطبيفالعملالصحفيكالعملاإلدارؼ،

اطيةداخلالمؤسساتاإلعبلميةالفمسطينية،كاالفتقارإلى نظاـ

كذلؾ غيابالممارسةالديمقر

اضح،كانعداـالرؤيةاليادفةمفقبلالقائميفعمىالمؤسسات؛ لمتعرؼعمىمشكبلت

إدارؼك
الصحفيات،كاالبتعادعف أسسالتقييـالسميمة،كماالتعطياإلدارةاالىتماـ الكافي لشكاكػ

الصحفيات،كالتراعيالظركؼالفرديةليف .
كاتفقتىذهالنتيجةمعدراسة(عبدالمكجكد)(،)2التيأكدتانخفاضاألداءالمينيفي

الصحافةالفمسطينيةبسببتعددالضغكطاإلدارية،كدراسة(عمراف)(،)3التيتكصمتإلى أف
( ) 1زقكت ،العكامل المؤثرة عمى خطاب القائمات باالتصاؿ نحك قضايا الحريات العامة في الصحافة
الفمسطينية:دراسةتحميميةميدانية (ص .)137
() 2عبدالمكجكد،العكاملالمؤثرةعمىأداءالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية(ص.)95
()3عمراف،معكقاتاألداءالمينيلممراسلالصحفي(...ص.)287
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( )%67مف المراسميف يعانكف مف ضغكط إدارية داخل صحفيـ التي يعممكف بيا ،كدراسة

(أحمد)( ،)1التي أكدت أف العكامل اإلدارية تؤثر سمباً عمى القائميف باالتصاؿ ،كما تتفق مع
فيأفىناؾتأثيرسمبياًلمكائحاإلداريةكالسياسةالتحريرية .
دراسة(عنانزةكآخركف)()2
اً

كقد شكمت الفقرة الثامنة (أرػ بأف المسؤكليات المككمة إلي متغيرة) ضغكطاً إدارية
ّ
مرتفعة ،حيث حصمت عمى أعمى كزف نسبي بمغ ( ،)%70.1بمتكسط حسابي (،)3.50

اؼمعيارؼ( .)1.17

كانحر

كتُرجع الباحثة ىذه النتيجة إلى شعكرالصحفيات بالضغكط في العملجراء تكميفيف

بمياـمختمفةكمتغيرةمفآفآلخر،كذلؾبسببالتغيرفيجدكؿالمياـكفقاًلمظركؼالطارئة

التياليمكفالتنبؤبيا .

كفي المقابل حصمت الفقرة الخامسة (تتأثر عممية التقييـ بالمؤسسة بارتباطات النكع

االجتماعي "الجنس") عمى أدنى كزف نسبي لفقرات مجاؿ الضغكط اإلدارية ،حيث بمغ

( ،)%60.6بمتكسط حسابي ( ،)3.03كانحراؼ معيارؼ ( ،)1.13مما يشير إلى أنيا تشكل
ضغكطاًبنسبةمتكسطة .

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف الصحفيات يعممف في بيئة كظيفية ال تتأثر فييا عممية
التقييـكفقاًلمنكعاالجتماعي،بحيثيتـتقديرجيكدالصحفياتكدكرىففيالمؤسسةاإلعبلمية
بنفسالقدرمعزمبلئيف،فبليشعرفبالتمييزبينيفكبيفزمبلئيفالصحفييف .

كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (تفاحة) ( ،)3التي أكدت أف ىناؾ ضغكطاً تكاجو

الصحفيات ،كىيالنظرةإلىأنياأقلكفاءةمفالرجل،كماتتفقمعدراسة(شمعكف)(،)4التي
تكصمتإلىأفاإلعبلمياتاليشعرف بالرضاتجاهعمميفبسببالشعكربالتمييزبينيفكبيف

() 1أحمد:حسف،الرضاالكظيفيلدػالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية:دراسةميدانيةفيقطاعغزة
(ص.)164

ف ،العكامل المؤثرة عمى األداءالميني لمصحفيات العامبلت في الصحفاليكمية األردنية:
( )2عنانزة كآخرك 
دراسةمسحية(ص.)17

()3تفاحة،مشكبلتالمرأةالصحفيةالعاممةفيالصحفاليكمية(ص.)162

()4شمعكف،الكاقعالمينيلئلعبلمياتالفمسطينياتفيقطاعغزة (ص .)39
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زمبلئيف الصحفييف ،كتختمف مع دراسة (زقكت)( ،)1حيث كاف ىناؾ معارضة مف قبل عينة

الدراسةعمىىذهالفقرة .
 .2الضغكط الخارجية:

أظيرت الدراسة أف الصحفيات يكاجيف ضغكطاً خارجية بنسبة منخفضة ،حيث بمغ

الكزف النسبي لجميع فقرات المحكر المذككر ( ،)%45.9بانحراؼ معيارؼ ( ،)0.62كمتكسط
حسابيبمغ(،)2.30كقيمةاالختبار( .)-12.99
كتعزكالباحثةذلؾإلىأفغالبيةالصحفياتالفمسطينياتيعممفداخلمقرالصحيفة،

كبالتاليفيفاليتأثرفبشكلمباشربالضغكطالخارجية .

كتختمف ىذه النتيجة مع دراسة (عكاؾ)( ،)2التي تكصمت إلى أف الضغكط الخارجية

مفأكثرالضغكطتأثي اًرعمىالقائـباالتصاؿ،كدراسة(أغا)(،)3حيثجاءتالضغكطالخارجية
في المقدمة ،كدراسة (عثماف)( ،)4التي أكدت أف الضغكط الخارجية تؤثر بشكل كبير  كسمبي

عمىالقائـباالتصاؿفيالصحافةالميبية.
كقد حصمت الفقرة السادسة (أرػ أف الدكر الفعمي لنقابة الصحفييف الفمسطينييف

ضعيف)عمىأعمىكزف نسبيلفقراتمحكرالضغكطالخارجيةالتيتكاجوالصحفياتكتؤثر
كانحراؼ معيارؼ
عمى أدائيف الميني حيث بمغ ( ،)%54.8كمتكسط حسابي ( ،)2.74

(،)1.15ممايدؿعمىأنياشكمتضغكطاًبنسبةمتكسطة .

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف ىناؾ إشكالية في عبلقة الصحفيات بالنقابة؛ بسبب عدـ

كجكد قكانيف تحمي الصحفيات مف االعتداءات كاإلشكاليات التي تكاجييف ،كالتي تؤثر سمباً

عمىممارستيفلمعملالصحفي،فضبلًعفالدكرالغائبكغيرالفاعللنقابةالصحفييفخاصة

فيما يتعمق باالنتياكات كالممارسات التي تمارس ضدىف ،فدكرىا ال يرتقي إلى المستكػ

( ) 1زقكت ،العكامل المؤثرة عمى خطاب القائمات باالتصاؿ نحك قضايا الحريات العامة في الصحافة
الفمسطينية:دراسةتحميميةميدانية (ص .)133
()2عكاؾ،القيـالخبريةفيالصحافةالجزائريةدراسةتحميميةميدانية(...ص.)424
()3أغا،القائمكفباالتصاؿكقضاياالتنمية(ص.)217

() 4عثماف:صبلحالديف،العكاملالمؤثرةعمىالرضاالكظيفيلمقائـباالتصاؿفيالصحافةالميبية:دراسة
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المطمكب ،حيثأنياالتمتمؾالحصانةالكافيةالتيتؤىميابأفتككف الحاميةلمقائـباالتصاؿ،
فمفالمفترضأفيككفليادكربارزكحقيقيفيدعـالصحفيات .

كتتفقىذهالنتيجةمعدراسة(أبكطعيمة)( ،)1التيأشارتإلىضعفدكرالنقابةتجاه

اإلعبلميات ،كما اتفقت مع دراسة (زقكت)( ،)2التي أكدت عدـ كجكد دكر فعمي لنقابة

الصحفييف الفمسطينييف يساعد عمى تخفيف الضغكط عمى الصحفييف ،كدراسة (شمعكف)(،)3

التيأكدتفييااإلعبلمياتأفالنقابةجسـغيرفاعل .
بينماحصمتالفقرةالسابعة (يتأثرعمميالصحفيسمباً باالنتماءالحزبي)عمىأدنى

كزفنسبيلفقراتمحكرالضغكطالخارجيةبمغ(،)%33.7بمتكسطحسابي(،(1.68كانحراؼ

معيارؼ(،)0.83ممايشيرإلىأفىذهالفقرةالتشكلضغكطاًعمىالصحفيات .

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الصحفيات ممتزمات بمبادغ كأخبلقيات المينة،

كقكانيفالعملالصحفي،فالعملالصحفياليبنىعمىمفاىيـحزبية،كانماعمىمفاىيـمينية،
كأنوميمابمغتقكةتأثيراالنتماءالحزبيكالفصائميالفمسطينيعمىتكجياتالصحفياتفإنيا

لفتؤثرسمباًعمىالعملالصحفي .
 .3الضغكط الشخصية كالعائمية:

كشفت الدراسة أف الصحفيات الفمسطينيات تكاجييف ضغكطاً شخصية كعائمية بنسبة

متكسطة،حيثبمغالكزف النسبيلجميعفقرات المحكرالمذككر( ،)%62.4بانحراؼمعيارؼ

(،)0.81كأفالمتكسطالحسابيالستجاباتالصحفياتبمغ(،)3.12كقيمةاالختبار( .)1.71

كتعزكالباحثةنسبةالضغكطالشخصيةكالعائميةالمتكسطةإلىغبلءالمعيشػةفػيالمجتمػع

الفمسطيني،كالذؼاسػتمزـعمػلالصػحفياتألجػلتػدبيرأمػكرالحيػاةالمعيشػيةألسػرىف،خاصػ ًة

إذاكػػفمػػفذكؼالػػدخلالمػػنخفض،ىػػذابػػدكرهجعػػلىنػػاؾمحدكديػػةلمضػػغكطمػػفقبػػلالعائمػػة
كتقبػػللعمميػػففػػيالمجػػاؿالصػػحفي،بػػالرغـمػػفالخطػػكرةالتػػيقػػدتمحػػقبيػػفنتيجػػةالعمػػلفػػي
المجاؿالصحفي،كعدـتقبلالمجتمعلعمميف كلمظركؼالمحيطةبيذاالعمل .

( )1أبك طعيمة ،العكامل التي تؤثر عمى تكظيف كأداء اإلعبلميات في المؤسسات اإلعبلمية في فمسطيف
(ص.)58
( ) 2زقكت ،العكامل المؤثرة عمى خطاب القائمات باالتصاؿ نحك قضايا الحريات العامة في الصحافة
الفمسطينية:دراسةتحميميةميدانية (ص .)135

()3شمعكف،الكاقعالمينيلئلعبلمياتالفمسطينياتفيقطاعغزة (ص .)39
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حيثتعارضاألسرةفيبعضاألحيافعملابنتيافيمينةالصحافة،كتضعقيكداًأماميا

عمىحريةالخركجمفالمنزؿإالفيمكاعيدمحددة،كالزاميابعملمعيفكالعملالمكتبيمثبلً .

كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة (زقكت)( ،)1التي أكدت المكافقة المتكسطة مف قبل

اإلعبلميات عمى فقرات الضغكط الشخصية كالعائمية ،كدراسة (العزب)( ،)2التي أكدت أف

الصحفياتيكاجيفضغكطاًتفرضياطبيعةالمرأةكزكجةكأـ،كدراسة(تفاحة)(،)3التيتكصمت
إلى أف أىـ المشكبلت التي تكاجو المرأة الصحفية ىي صعكبة التكفيق بيف الحياة العائمية

كالمينة .
كقد حصمت الفقرة الرابعة (تعارض أسرتي ظركؼ عممي الصحفي التي يككف فييا

خطكرة) عمى أعمى كزف نسبي لفقرات محكر الضغكط الشخصية كالعائمية بمغ (،)%71.4

كمتكسط حسابي ( ،)3.57كانحراؼ معيارؼ ( ،)1.17مما يشير إلى أف ىذه الفقرة شكمت

ضغكطاًعمىالصحفياتبنسبةكبيرة .

كترجعالباحثةذلؾإلىأفمينػةالصػحافةمينػةالمتاعػببشػكلعػاـ،كالعمػلالميػداني

عمىكجوالخصكص،كيزدادىذاالخطرفيفمسطيفالتيترزختحتاالحتبلؿ،حيثيتعػرض

الص ػػحفيكفبم ػػاف ػػييـالص ػػحفياتلمض ػػايقاتكاعت ػػداءاتاالح ػػتبلؿ،كمحاكل ػػةالمن ػػعم ػػفنق ػػل
الحقيقة،كىذاكفيلبممارسةالعائمةلضغكطمختمفةعمييفلترؾىذاالعمل .
كفي المقابل حصمت الفقرة الثانية (أشعر بأف تشجيع العائمة لي لمخكض في مجاؿ

الصحافةضعيف)عمىأدنىكزف نسبيبالنسبةلفقراتمحكرالضغكطالشخصية ،حيثبمغ

(،)%57.5كمتكسطحسابي(،)2.88كانحراؼمعيارؼ(،)1.10ممايشيرإلىأفىذهالفقرة
تشكلضغكطاًعمىالصحفياتبنسبةمتكسطة .

كتع ػ ػػزكالباحث ػ ػػةى ػ ػػذهالنتيج ػ ػػةإل ػ ػػىالكض ػ ػػعاالقتص ػ ػػادؼكاالجتم ػ ػػاعيالص ػ ػػعبالمح ػ ػػيط

بالصػػحفياتالفمسػػطينيات،حيػػثيمثػػلالعمػػلح ػبلًلممشػػاكلاالقتصػػاديةالتػػيتكاجييػػاالعائمػػة،

فيخفػػفمػػفعبئيػػامػػفخػػبلؿال ارتػػبالػػذؼتحصػػلعميػػوالصػػحفيات،بحيػػثيشػػكلدعم ػاًمالي ػاً

لع ػكائميف،كخاصػػةذكاتالمسػػتكػاالقتصػػادؼالضػػعيف،ممػػايعػػززمػػفقبػػكؿالعائمػػةنكع ػاًمػػا
( ) 1زقكت ،العكامل المؤثرة عمى خطاب القائمات باالتصاؿ نحك قضايا الحريات العامة في الصحافة
الفمسطينية:دراسةتحميميةميدانية (ص .)137
() 2العزب،رؤيةالصحفياتالمصرياتألنفسيفمفكاقعممارستيفالمينية:اإليجابياتكالسمبيات ػد ارسة
ميدانية(ص .)29

()3تفاحة،مشكبلتالمرأةالصحفيةالعاممةفيالصحفاليكمية(ص.)162
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لمعملفيمجاؿالصحافةرغـخطكرتػو،كيجبػراألىػلعمػىالقبػكؿبػأؼعائػدمػادؼكتحػتأؼ

ظرؼ .


 .4الضغكط المجتمعية:
أظيرتالدراسةأفالصحفياتالفمسطينياتيكاجيف ضغكطاً مجتمعيةبنسبة قميمة ،حيث

بمغالكزفالنسبيلجميعفقراتالمحكرالمذككر(،)%47.1بانحراؼمعيارؼ(،)0.83كقدبمغ
المتكسطالحسابيالستجاباتالصحفيات(،)2.36كقيمةاالختبار( .)-8.80
كتعزك الباحثة ذلؾ الى اختبلؼ نظرة المجتمع الفمسطيني لعمل المرأة في مجاؿ

الصحافة ،كتكافر جك متفيـ لعمل الصحفية ،كىذا يساعدىا عمى اإلبداع كالتميز ،نظ اًر لتقبل
المجتمعلعملالمرأةفيالصحافة،كىذايعكستفيـالمجتمعلدكرالمرأةكالصحفيةالمجتمعي

كالكطني.

كاختمفتىذهالنتيجةمعدراسة(عكاؾ)(،)1التيتكصمتإلىأفقيـالمجتمعكتقاليده

شكمتضغكطاًبدرجةكبيرةعمىالقائميفباالتصاؿفيصحيفةالشركؽاليكمية .

كقد حصمت الفقرة الخامسة (يعارض المجتمع الفمسطيني خركجي في كقت متأخر

لضركرات العمل الصحفي) عمى أعمى كزف نسبي لفقرات محكر الضغكط المجتمعية بمغ

كانحراؼ معيارؼ ( ،)1.19أؼ أف ىذه الفقرة شكمت
( ،)%56.3كمتكسط حسابي( ،)2.82
ضغكطاًبنسبةمتكسطةعمىالصحفيات .

كتُرجعالباحثةىذهالنتيجةإلىأفالمحيطالمجتمعي ،كالثقافةالسائدةقديؤثرافعمى

قدرةالصحفياتعمىممارسةالمينة،فمينةالصحافةمينةصعبةتتطمبساعاتعملطكيمة

كمتكاصمةخبلؿالميلكالنيار،حيثيشكلخركجكعكدةالمرأةفيأكقاتالميلالمتأخرةتحدياً
كبيرفيمجتمعناالفمسطينيَ ،ككفالمجتمعالفمسطينيمجتمعاًشرقياًمحافظاًيحاسبعمىكل
اً
يخمقشعكر لدػ الصحفيات بأف المجتمع المحيطلـيتقبل بعدعممياكصحفية،
شيء،مما
اً

كيفسره بأشكاؿ مختمفة ،حيث يتطمب العمل الصحفي تفيـ المجتمع لعمل المرأة في مجاؿ

الصحافة .

في المقابل حصمت الفقرة الثامنة ( ُيضعف العمل في مجاؿ الصحافة مف عبلقاتي

االجتماعيةمعاآلخريف) عمىأدنىكزف نسبيمفبيففقراتالمحكرحيثبمغ(،)%41.7

()1عكاؾ،القيـالخبريةفيالصحافةالجزائريةدراسةتحميميةميدانية(...ص.)424
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كمتكسطحسابي( ،)2.08كانحراؼمعيارؼ(،)1.05كىذايشيرإلىأفىذهالفقرةلـتشكل

ضغكطاًعمىالصحفيات،كتعزكالباحثةىذهالنتيجةإلىأفطبيعةالعملالصحفيتساعدفي
تككيفشبكةعبلقاتجديدة .


سادس ا :مقترحات الصحفيات الفمسطينيات لتحسيف الرضا الكظيفي لدييف:
كشفت الدراسة أف المقترحات التي يمكف أف تسيـ في تحسيف الرضا الكظيفي لدػ

الصحفياتالفمسطينياتىي":كضعنظاـأفضللمحكافزكالمكافآتلتقديراألعماؿالجيدة" إذ
حصل ىذا االقتراح عمى المرتبة األكلى ،بينما حصل عمى المرتبة الثانية االقتراح الخاص
"بتحسيف طبيعة كظركؼ عمل الصحفيات" ،أما المرتبة الثالثة "فتكفير فرص أفضل الرتقاء

الصحفيات لممناصبالقياديةالعميافيالمؤسساتاإلعبلمية" ،أماالمرتبةالرابعة"إعدادبرامج
تدريبيةخاصةبالصحفياتتتناسبمعقدراتيفكظركفيف" ،كالمرتبةالخامسة"تكفيربيئةعمل

مناسبةمعالرؤساءكالزمبلءقائمةعمىاالحتراـالمتبادؿ" .

أما المرتبة السادسة "تنكيع مجاالت عمل الصحفيات ،كعدـ تحديدىا في أصناؼأك

صفحاتأكبرامجمحددة"،أماالمرتبةالسابعة"العملفيمؤسسةإعبلميةتتناسبمعاتجاىات

الصحفيات الفكرية" ،بينما المرتبة الثامنة عدـ التفريق بيف الصحفي كالصحفية في العمل
كاألجكر،أماالمرتبةالتاسعة"إفساحالمجاؿأماـالصحفياتلممشاركةفيرسـسياسةالمؤسسة

اإلعبلمية" ،بينما المرتبة العاشرة كاألخيرة "عدـ التفريق بيف الصحفي كالصحفية في فرص
التدريب" .
كترػ الباحثة أسباب حصكؿ اقتراح "كضع نظاـ أفضل لمحكافز كالمكافآت لتقدير
األعماؿ الجيدة" عمى المرتبة األكلى إلى حاجة الصحفيات إلى االىتماـ كالتشجيع بمنحيف

حكافزماديةكمكافآت،حيثأفىناؾغياباًجزئياًلنظاـالحكافزكالمكافآتيقدرالجيكدالمميزة

التي تقكـ بيا الصحفيات الفمسطينيات ،كعدـ تقاضي الصحفيات بدالً مقابل قياميف بعمل

ٍ
فنظاـالمكافآتغيرفاعلكمتدف،فيناؾحاجةإلىتعديلنظاـالحكافزكالمكافآت،
إضافي،
كزيادة عكامل الحفز عمى اإلنجاز كاألداء الجيد لمصحفيات الفمسطينيات ،كإقامة المسابقات

كالميرجاناتاإلعبلميةالختيارالجيدمفاألعماؿ.
بينما احتل المرتبة الثانية اقتراح "تحسيف طبيعة كظركؼ عمل الصحفيات" ،كترػ

الباحثة أف السبب يرجع إلى حاجة الصحفيات إلى االىتماـ بدرجة أكبر بظركؼ العمل
كالتقنيات
كاألجيزة الفنية 
المحيطة بيف مف خبلؿ تكفير اإلمكانيات البلزمةلمعمل ،كالمعدات 
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الحديثة ،باإلضافة إلى تكفير بيئة عمل أكثر مبلئمة تقكـ عمى تقديـ خدمات أكثر رفاىية،
تشعرىفبالراحةكالطمأنينة،كتدفعيفلزيادةاإلنتاج .

بينماحصلاقتراح "تكفيرفرصأفضلالرتقاءالصحفيات لممناصبالقياديةالعميافي

المؤسساتاإلعبلمية"عمىالمرتبةالثالثة،كترجعالباحثةالسببإلىأفالصحفياتبحاجةإلى
تطكيرآلياتتمكنيفمفالمشاركةفيصنعالقرار،كتتيحليففرصةالكصكؿإلىمكاقعصنع

القرارفيالمؤسساتاإلعبلمية،ضمفمعاييرتنافسيةتعادلية .

كحصلاقتراح "إعدادبرامجتدريبيةخاصةبالصحفياتتتناسبمعقدراتيفكظركفيف"
عمىالمرتبةالرابعة،كىذايشيرإلىأىميةالتدريببالنسبةلمصحفياتلبلرتقاءباألداءالميني،
اتالحديثةمفخبلؿىذاالتدريب،فيناؾحاجة إلىإقامةدكراتتدريبية

كالتعرؼعمىالخبر

مستمرةبمايحققرفعالمياراتاإلعبلميةليف .
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المبحث الثاني

مناقشة نتائج فركض الدراسة


يتن ػػاكؿى ػػذاالمبح ػػثعرضػ ػاًم ػػكج اًزلمناقش ػػةالف ػػركضالت ػػيكض ػػعتياالباحث ػػةلد ارس ػػة

العكاملالمؤثرةعمىالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتفػيفمسػطيف،كالضػغكطالتػي
تكاجييف،كذلؾعمىالنحكالتالي :

.9كشػ ػػفتالد ارسػ ػػةبأنػ ػػوالتكجػ ػػدعبلقػ ػػةارتباطيػ ػػةذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةعنػ ػػدمسػ ػػتكػداللػ ػػة
()α≥0.05بيفمجمكعةالعكاملالذاتية(االنتمػاء،االحتػراـكتقػديرالػذات،المكانػةاالجتماعيػة)
كالضغكطلدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف .

ممايشيرإلىأنوميماكافمستكػالضغكطالتيتكاجيياالصحفياتإالأنيػاالتػؤثر

عمىمدػانتمػاءالصػحفياتلعمميػف،كشػعكرىفبػاالحتراـكتقػديرالػذات،كالمكانػةاالجتماعيػة،

كتعزكالباحثةذلؾإلىأنيفيعممففيىذهالمينةعفقناعةتامة ،كيريفأفالعمليحققليػف
المرجكة،كماأفشعكرىفبقيمةالعملالذؼيقمفبويزيػدمػفإبػداعيف،ىػذا

طمكحيفكأىدافيف
بدكرهلفيجعللمضغكطالتيتكاجييفأؼتأثيرعمىالعكاملالذاتية .

كتتفػػقىػػذهالد ارسػػةمػػعد ارسػػة(حجػػاج)(،)1التػػيأكػػدتعػػدـكجػػكدعبلقػػةارتباطيػػةبػػيف

العكاملالذاتيةكالضغكط .

.9أكضػػحتالد ارسػػةكجػػكدعبلقػػةارتباطيػػةذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكػداللػػة()α≥.0.5
بيفمجمكعػةالعكامػلالتنظيميػةكالضػغكطلػدػالصػحفياتالفمسػطينياتفػيفمسػطيف،كخرجػت

بالنتائجالتالية :

 تكجػ ػػدعبلقػ ػػةارتباطيػ ػػةذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةعنػ ػػدمسػ ػػتكػداللػ ػػة()α≥.0.5بػ ػػيف(مجػ ػػاؿ
السياس ػ ػةاإلعبلميػ ػػةكمجػ ػػاؿالتقػ ػػديرفػ ػػيالعمػ ػػلكمجػ ػػاؿفػ ػػرصالت ػػدريب)كالضػ ػػغكطلػ ػػدػ
الص ػػحفياتالفمس ػػطينياتف ػػيفمس ػػطيف .كىػ ػذاي ػػدؿعم ػػىأفىن ػػاؾارتباطػ ػاًس ػػمبياًب ػػيفى ػػذه

المجاالتكبيفالرضاالكظيفي،كتعػزكالباحثػةذلػؾإلػىتعػرضالصػحفياتلمضػغكطالتػي
تتعمػػقبالسياسػػةاإلعبلميػػة،كافتقارىػػالمكضػػكح،كعػػدـاتفاقيػػامػػعالتكجيػػاتالفكريػػةليػػف،

كتقميمياألىميةالمكضػكعاتالتػيتُعػالجمػفقػبميف،كجعػلالسياسػةاإلعبلميػةممزمػةليػف،
كعػػدـالتقػػديركالتحفيػػزمػػفقبػػلالمؤسسػػةاإلعبلميػػة،كػػذلؾضػػعفب ػرامجالتػػدريب،كقمػػة

()1حجاج،تأثيرضغطالعملعمىكلمفاالنتماءكالرضاالكظيفي(...ص .)99
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حص ػػكؿالص ػػحفياتعم ػػىف ػػرصلمت ػػدريب،ى ػػذام ػػفش ػػأنوأفي ػػنعكسس ػػمباًعم ػػىالرض ػػا

الكظيفيلمصحفيات.

كىذايتفػقمػعنظريػةالقػائـباالتصػاؿ،حيػثأفالسياسػةاإلعبلميػةتػؤثرعمػىإنتاجيػة

الرسائلاإلعبلمية( .)1

كتتف ػػقى ػػذهالنتيج ػػةم ػػعد ارس ػػة(أب ػػكطعيم ػػة)( ،)2الت ػػيأك ػػدتأفف ػػرصالت ػػدريبكالسياس ػػة
اإلعبلميةتشكلضغكطاتكعقباتأماـاإلعبلميات.
 التكجػػدعبلقػػةارتباطيػػةذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكػداللػػة()α≥.0.5بػػيفمجمكعػػة
العكامػلالتنظيميػة(طبيعػػةالعمػل،األمػػفكاالسػتقرارالػػكظيفي،فػرصالترقػػي،بيئػةكظػػركؼ

العمل)كالضغكطلدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف.
كتعزكالباحثةىذهالنتيجةإلىأفالصحفياتلدييفقناعةبأىميةعمميف،كدكرىففينقػل
ػايزيػدمػفقػابميتيف
المعمكمة،كماأفغالبيةالصحفياتالتحقفبالعملالصحفيعفقناعػة،مم 

لتحملالمصاعب،كماأفالػدكرالميػـالػذؼيقمػفبػويعػززمػفتقػبميفلمعمػل،كػلذلػؾيجعػل

ضغكطالعملالتؤثرعمىمستكػرضاىفعفالعمل .

 .3كشفتالدراسةكجكدعبلقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةعندمستكػداللة()α≥.0.5بػيف
مجمكع ػ ػػةالعكام ػ ػػلالخاص ػ ػػةبالعبلق ػ ػػةم ػ ػػعجماع ػ ػػاتالعم ػ ػػلكالض ػ ػػغكطل ػ ػػدػالص ػ ػػحفيات
الفمسطينياتفيفمسطيف .
كتدؿىذالنتيجةعمىمػدػأىميػةالعبلقػاتاالجتماعيػةكالتكيػفداخػلالمؤسسػة،التػي

بػػدكرىاليػػاتػػأثيرعمػػىالضػػغكطاتالصػػحفية،فػػالمرأةعمػػىكجػػوالخصػػكصلػػديياقابميػػةلعمػػل
عبلق ػػاتجماعي ػػةم ػػعجماع ػػاتالعم ػػل،كى ػػيمش ػػاركةفاعم ػػةلؤلح ػػداثالت ػػيتخ ػػصزميبلتي ػػا

الصحفيات .

كى ػػذايتف ػػقم ػػعنظري ػػةالق ػػائـباالتص ػػاؿالت ػػيتكش ػػفب ػػأفجماع ػػاتالعم ػػلق ػػدتش ػػكل

ضغكطاًعمىالقائـباالتصاؿ( .)3

( )1مكاكؼكالسيد،االتصاؿكنظرياتوالمعاصرة (ص .)288
( ) 2أبك طعيمة ،العكامل التي تؤثر عمى تكظيف كأداء اإلعبلميات في المؤسسات اإلعبلمية في فمسطيف
(ص.)79

( )3مكاكؼكالسيد،المرجعالسابق ،ص .288
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 .4كشػ ػػفتالد ارسػ ػػةبأنػ ػػوالتكجػ ػػدعبلقػ ػػةارتباطيػ ػػةذاتداللػ ػػةإحصػ ػػائيةعنػ ػػدمسػ ػػتكػداللػ ػػة
()α≥.0.5بػػيفمجمكعػػةالعكامػػلاالقتصػػاديةكالضػػغكطلػػدػالصػػحفياتالفمسػػطينياتفػػي
فمسطيف .
كتعػ ػػزكالباحثػػػةىػػػذهالنتيجػ ػػةإلػ ػػىأفالصػ ػػحفياتالفمسػ ػػطينياتالعػػػامبلتفػػػيالمؤسسػ ػػات
اإلعبلميةلدييفقدرةعمىتحدؼالكضعاالقتصادؼالصعبالذؼيعانيفمنو،فييتعيش
فػػيمجتمػػعاعتػػادعمػػىمكاجيػػةظػػركؼأصػػعبمػػفذلػػؾ،عػػبلكةعمػػىأفحػػبيفلعمميػػف
يػػػدفعيفلػ ػػذلؾ،بالتػ ػػالياليكجػ ػػدتػ ػػأثيرليػ ػػذهالعكامػ ػػلعمػ ػػىرضػ ػػاىفالػ ػػكظيفي،كالت ػ ػرتبط

بالضغكطلدييف .
 .5أظيػرتالد ارسػػةأنػوالتكجػػدفػركؽذاتداللػػةإحصػائيةعنػػدمسػتكػداللػػة()α≥0.05بػػيف
متكسػػطاتاسػػتجاباتالصػػحفياتحػػكؿالرضػػاالػػكظيفيلػػدػالصػػحفياتالفمسػػطينياتفػػي

المحاكرككلتعزػلنكعالمؤسسةاإلعبلمية،كخرجت بالنتائج التالية :

 التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكػداللة()α≥0.05بػيفمتكسػطاتاسػتجابات
الصحفياتح كؿالرضاالكظيفيلدػالصػحفياتالفمسػطينياتفػيفمسػطيفلكػلمػفمحػكر
(العكامػػلالذاتيػػة،العكامػػلالتنظيميػػةباسػػتثناءمجػػاؿفػػرصالتػػدريب،العكامػػلاالقتصػػادية)
كاسػتثناءمحػػكرالعبلقػػةمػعجماعػػاتالعمػػلتعػزػلنػػكعالمؤسسػػةاإلعبلميػة،كىػػذايؤكػػدأف

ىنػػاؾاتفاقػاًمػػفقبػػلالصػػحفياتبػأفنػػكعالمؤسسػػةاإلعبلميػػةاليػػؤثرفػػيالرضػػاالػػكظيفي

حكؿىذهالمحاكر .

كتتفق ىذ النتيجة مع دراسة(كافي)( ،)1التيأكدت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
عندمستكػداللة()α≥0.05في مستكػالرضاالكظيفيلدػالعامميففيمؤسساتاإلعبلـ

تعزػلمتغيرمجاؿالعملاإلعبلمي،كتختمفمعدراسة(،)2()Bezabhالتيتكصمتإلىأنو
يكجدفركؽفيمستكػالرضاتبعاًلنكعالككالةالصحفية .

 تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةعفمحكرالعبلقةمع
جماعاتالعملتعزػلنكعالمؤسسةاإلعبلمية،حيثتكجدفركؽ ذاتداللةإحصائيةبيف

()1كافي،الرضاالكظيفيلدػالعامميففيمؤسساتاإلعبلـالفمسطينيةكأثرهعمىاألداءالميني(ص .)860
)2) Bezabh, Job Satisfaction and its determining factors among journalists working
in Addis Ababa and federal mass media agencies.
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متكسطات تقديرات عينة الدراسة في مجاؿ العبلقة مع الزمبلء تعزػ إلى نكع المؤسسة

اإلعبلميةلصالحاإلذاعة .

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة في مجاؿ فرص
التدريب تعزػإلىنكعالمؤسسةاإلعبلمية لصالح اإلذاعة،حيثيظيرأفالصحفياتفي
اإلذاعةأكثررضاعفمجاؿفرصالتدريب،فيماتساكػالرضابيفالصحفياتفياإلذاعة
كالككاالتاإلخباريةعفمجاؿالعبلقةمعالزمبلء .

كتعزك الباحثة كجكد فركؽ في رضا الصحفيات عف فرص التدريب ،كالعبلقة مع
الزمبلء إلى كجكد تأثير ليذه المجاالت في المؤسسات اإلعبلمية ،فالصحفيات العامبلت في
اإلذاعاتكالككاالتاإلخباريةتككفالحاجةلدييفأكبرلفرصالتدريب،حيثأفالعامبلتفي
المؤسسةاإلذاعيةيجبأفتتكفرلدييفمياراتخاصةمختمفةعفالعامبلتفيالمؤسسات

اإلعبلميةاألخرػ،حيثتقكـبالتحريركاعدادالبرامجكالتقديـ .

 .6كشػػفتالد ارسػػةأنػػوالتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكػداللػػة()α≥0.05بػػيف
متكسػػطاتاسػػتجاباتالصػػحفياتحػػكؿالرضػػاالػػكظيفيلػػدػالصػػحفياتالفمسػػطينياتفػػي

المحاكرككلتعزػلمعمر،كخرجت بالنتائج التالية :

 تكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكػداللػػة()α≥0.05فػػيمتكسػػطاتاس ػتجابات
المبحكثػ ػاتح ػػكؿالرض ػػاال ػػكظيفيف ػػيمج ػػاؿاألم ػػفكاالس ػػتقرارال ػػكظيفيل ػػدػالص ػػحفيات
الفمسػػطينياتفػػيفمسػػطيفتعػػزػلمعمػػر،كذلػػؾلصػػالحالمػكاتيأعمػػارىفأكثػػرمػػف35سػػنة،
حيػػثكشػػفتالد ارسػػةأفرضػػاالصػػحفياتالم ػكاتيأعمػػارىفأكثػػرمػػف35سػػنةعػػفمجػػاؿ
األمفكاالستقرارالكظيفيأعمىمفبػاقيالفئػاتالعمريػة،كتعػزكالباحثػةذلػؾإلػىأنػوكممػا

زادعمػػرالقائمػػاتباالتصػػاؿداخػػلحػػدكدالمؤسسػػةالم ػكاتييعممػػفبيػػا،فتشػػعرباالرتبػػاط
بالعمل،كالرضاالداخميأنيااكتسبتخبرةكبيرةفيمجاؿعمميا،كأفىذاالعمػليكفػلليػا

األمػػافكاالسػػتقرارالػػكظيفي،فيزيػػلعنيػػاالقمػػق،كالتكػػكفىنػػاؾحاجػػةلتغييػػرالعمػػلألؼ

ؿأفالبػدء
سببكافسكاءماديػاًأكمعنكيػاً،ككػذلؾالقناعػةالمتكلػدةلػدػالقائمػاتباالتصػا ّ
مفجديدفيعم ٍػلآخػر،قػديسػتنزؼكقتػاًكجيػداًأكثػرلمحصػكؿعمػىضػماناتمتػكفرةفػي
مكافعممياالحالي .
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كتتفقىذهالنتيجةمعدراسة(،)1()Bezabhالتيأكدتكجكدفركؽذاتداللةإحصائية

بيف الرضا الكظيفي كالسف ،بينما تختمف مع دراسة (كافي)( ،)2كدراسة(الغانـ)( ،)3كدراسة

(أحمد)( ،)4التي تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة
()α≥0.05فيمستكػالرضاالكظيفيلدػالعامميفتعزػلمتغيرالسف .

 ال تكجد فركؽ في مستكيات رضا الصحفيات عف محاكر كمجاالت الدراسة (االنتماء ػ
االحتراـكتقديرالذات ػالمكانةاالجتماعية ػطبيعةالعمل ػفرصالترقي ػظركؼالعمل ػ

السياسةاإلعبلمية ػفرصالتدريب ػالتحفيز ػالعبلقةمعالرؤساء ػالعبلقةمعالزمبلء ػ
الراتب ػالحكافزالمادية)عمىأساسالسف ،كىذايؤكدأفىناؾاتفاقاً بيفالصحفياتبأف

السفليسلوأؼتأثيرعمىمستكػالرضافيىذهالمجاالت .
كتتفقىذهالنتيجةمعدراسة(الشكا)

()5

التيأكدتعدـكجكدفركؽ فيمستكياتالرضافي

مجاالت(بيئةكظركؼالعمل،الزمبلء،العكائدكالتعكيضات،محكرالعكاملالذاتيةبمجاالتو)

تعزػلمتغيرالسف .

 .7كشػػفتالد ارسػػةأنػػوالتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكػداللػػة()α≥0.05بػػيف
متكسػػطاتاسػػتجاباتالصػػحفياتحػػكؿالرضػػاالػػكظيفيلػػدػالصػػحفياتالفمسػػطينياتفػػي

المحاكرككلتعزػلممؤىلالعممي،كخرجت بالنتائج التالية :

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α≥0.05في متكسطات استجابات
المبحكثاتحكؿ الرضاالكظيفي لدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف لبعضمجاالت

محكرالعكاملالتنظيمية(طبيعةالعملػالسياسةاإلعبلميةػالتحفيز)تعزػلممؤىلالعممي
لصالحالمكاتيمستكاىفالتعميمي(دبمكـ)،حيثكشفتالنتائجأفرضاالصحفياتالمكاتي
يحممف مؤىل عممي دبمكـ أكثر رضا مف غيرىف عف مجاؿ طبيعة العمل كالسياسة
اإلعبلميةكالتحفيز،كتعزكالباحثةذلؾإلىأفىذهالفئةلديياقناعةبطبيعةالعملالتي

)1) Bezabh, Job Satisfaction and its determining factors among journalists working
in Addis Ababa and federal mass media agencies.
()2كافي،الرضاالكظيفيلدػالعامميففيمؤسساتاإلعبلـالفمسطينيةكأثرهعمىاألداءالميني(ص .)860
()3الغانـ،الرضاالكظيفيلدػالصحفييفالرياضييففيدكلةفمسطيف(ص .)42
()4أحمد:حسف،الرضاالكظيفيلدػالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية:دراسةميدانيةفيقطاعغزة
(ص.)188

()5الشكا،العكاملالمؤثرةعمىالرضاالكظيفيلمشرطةالنسائيةالفمسطينيةفيقطاعغزة(...ص .)116
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تقكـ بيا مقارنة بالمؤىل العممي الذؼ تحممو ،فأؼ كاف مجاؿ عمميا سكؼ يككف مبلئماً

لمستكػالمؤىلالعمميالذؼتحممو،كذلؾبالنسبةلعاملالتحفيزفإنياترضىبالقميلمف

شيء لوقيمة؛
التحفيز،حيثإنوميماكافمستكػالتحفيزالمقدـلياسيككف فينظرىا  ٌ
ألنويتناسبمعطبيعةمؤىمياالعممي ،فيحيفأفمفيمتمكفشياداتأعمىاليتقبمف

الكاقع الكظيفي الذؼ ال يتكاءـ كمكانتيف ،حيث تككف الخيارات مفتكحة أماميف كفرص

العملفيمؤسساتإعبلميةأخرػمتاحةأكثر .

 التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكػداللة()α≥0.05بيفمتكسطاتاستجابات
المبحكثات حكؿ الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف في باقي
المجاالت كالمحاكر تعزػ لممؤىل العممي ،كتعمل الباحثة عدـ كجكد فركؽ ككف المؤسسة
الصحفيةالتأخذفياالعتبارمستكػالمؤىلالعممي،سكاءفيالتكظيفأكفيالدرجة
الكظيفية،بلغالبيتياتقكـبتغميباالنتماءالحزبي،كالعبلقاتالشخصيةكمعيارفيالعمل


الصحفي،بغضالنظرعفالمؤىلالعممي .

كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة (الغانـ)(  ،)1كدراسة (أحمد)( ،)2كدراسة (عابد)( ،)3حيث

خمصتىذهالدراساتبأنوالتكجدفركؽ ذاتداللةإحصائيةبيفالمتكسطاتتعزػلمتغير

المؤىلالعممي .

 .8أظيرتالدراسةأنوالتكجدفركؽ ذاتداللةإحصائيةعندمستكػداللة()α≥0.05في
متكسطاتاستجابات المبحكثاتفيمستكػ الرضاالكظيفي لدػالصحفياتالفمسطينيات

ػلسنكاتالخدمةفيالصحافة .
فيفمسطيفتعز 

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف خكض المرأة لمجاؿ الصحافة بشكل كاسع بدأ فعمياً بعد

تخريجالدفعاتاالكلىمفأقساـالصحافةبالجامعاتالفمسطينية ،كاتساعمشاركةالصحفيات
فيالعملالصحفي .


()1الغانـ،الرضاالكظيفيلدػالصحفييفالرياضييففيدكلةفمسطيف(ص .)11
()2أحمد:حسف،الرضاالكظيفيلدػالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية:دراسةميدانيةفيقطاعغزة
(ص.)179

()3عابد،الرضاالكظيفيلدػالعامميففيالعبلقاتالعامةالسياحيةفيقطاعغزة(ص .)214
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كتتفقىذالنتيجةمعدراسة(كافي)(،)1كدراسة(أحمد)(،)2التيأكدتعدـكجكدفركؽ
ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α≥0.05في مستكػ الرضا الكظيفي تعزػ لمتغير
سنكاتالخدمة،كماتتفقمعدراسة(عنانزةكآخركف)(،)3التيتكصمتإلىعدـكجكدفركؽ

إحصائيةفيالعكاملالمؤثرةعمىالرضاعمىاألداءالمينيتعزػلسنكاتالخدمة .
كتختمفمعدراسة(،)4()Bezabhالتيتكصمتإلىأنوتكجدفركؽذاتداللةإحصائية
عندمستكػداللة()α≥0.05فيمستكػالرضاالكظيفيتعزػلمتغيرسنكاتالخدمة .
 .9كشػػفتالد ارسػػةأنػػوالتكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكػداللػػة()α≥0.05بػػيف
متكسػػطاتاسػػتجاباتالصػػحفياتحػػكؿالرضػػاالػػكظيفيلػػدػالصػػحفياتالفمسػػطينياتفػػي

المحاكرككلتعزػلمحالةاالجتماعية،كخرجت بالنتائج التالية :

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α≥0.05في متكسطات استجابات
المبحكثاتحكؿ الرضاالكظيفي لدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف لمجاؿظركؼ

العمل تعزػ لمحالة االجتماعية لصالح المطمقة كاألرممة ،حيث يبلحع أف الصحفيات
املأكثررضامفغيرىفعفمجاؿ بيئةكظركؼالعمل،كتعزك الباحثة

المطمقات كاألر

ذلؾإلىأف ىذهالفئةتمثلليفبيئةالعملكظركفوىركبمفكاقعالمشاكلكالصعكبات

كالمعاناةالتيكاجيتيف،كىذابدكرهيساعدعمىاالنسجاـكالتكيفمعبيئةالعمل التيتعد

الحلاألمثلليفلمخركجمفكاقعالظركؼالتيمرتبيف.

 التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةبيفمتكسطاتتقديراتعينةالدراسةحكؿباقيمجاالت
محكر العكامل التنظيمية كمحكر العكامل الذاتية كمحكر العكامل الخاصة بالعبلقة مع

جماعاتالعمل،كمحكرالعكاملاالقتصاديةىذهالمحاكرتعزػإلىالحالةاالجتماعية.

()1كافي،الرضاالكظيفيلدػالعامميففيمؤسساتاإلعبلـالفمسطينيةكأثرهعمىاألداءالميني(ص .)858
()2أحمد:حسف  ،الرضاالكظيفيلدػالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية:دراسةميدانيةفيقطاعغزة
(ص.)184

( ) 3عنانزة ،كدمحم ،كمحركـ ،العكامل المؤثرة عمى األداء الميني لمصحفيات العامبلت في الصحفي اليكمية
األردنية(ص .)86
)4)Bezabh, Job Satisfaction and its determining factors among journalists working
in Addis Ababa and federal mass media agencies.
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.90

كشفتالد ارسػةأنػوتكجػدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةعنػدمسػتكػداللػة()α≥0.05بػيف

متكسػػطاتاسػػتجاباتالصػػحفياتحػػكؿالرضػػاالػػكظيفيلػػدػالصػػحفياتالفمسػػطينياتفػػي

المحاكرككلتعزػلطبيعةالعمل،كخرجت بالنتائج التالية :

 ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α≥0.05في مت كسطات
استجابات المبحكثات حكؿ الرضا الكظيفي لدػ الصحفياتالفمسطينياتفي فمسطيف

لكلمفمحكر(العكاملالذاتية،العكاملالخاصةبالعبلقةمعجماعاتالعمل،العكامل

االقتصادية) تعزػ لطبيعة العمل ،حيث تكصمت الدراسة إلى أنو ال تكجد فركؽ في

مستكػ رضا الصحفيات تعزػ لطبيعة العملفي مجاالت (االنتماء ػاالحتراـكتقدير
الذاتػالمكانةاالجتماعية ػاألمفكاالستقرارالكظيفي ػفرصالترقيػظركؼالعمل ػ

العبلقةمعالرؤساءػالعبلقةمعالزمبلءػالراتبػالحكافزالمادية) .

 تكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكػداللة()α≥0.05فيمتكسطاتاستجابات
المبحكثاتحكؿ الرضاالكظيفي لدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف فيمحكر

العكاملالتنظيميةتعزػإلىطبيعةالعمللصالحمديرالتحرير،حيثتبيفكجكدفركؽ
ٍ
ػلطبيعةالعملفيكل مف مجاؿ(طبيعةالعمل ػالسياسة
فيرضاالصحفياتتعز
اإلعبلميةػفرصالتدريبػالتحفيز)،فقدأظيرتالدراسةأفالصحفياتالمكاتييشغمف
منصب مدير تحرير ىف أكثر رضا عف مجاؿ طبيعة العمل كمجاؿ السياسة

اإلعبلمية.


كتعزكالباحثةذلؾإلىأفمديرالتحريريشعربأفعمموكمديرلمتحريرلو

كضعو في المؤسسة اإلعبلمية حيث يقكـ بتحريؾ أقساـ معينة بالنيابة عف رئيس

التحرير،كيككفمسؤكالًعفالسياسةاإلعبلميةفيبعضاألحياف،كذلؾفإنوقديترأس
اجتماعاتالتحريرنيابةعفرئيسالتحريرفيحاؿغيابومماينتجعفذلؾرضاه

عف طبيعة عممو كالسياسةاإلعبلمية ،بينما الصحفيات المكاتي يشغمف منصب رئيس
تحريرفيفأكثررضاعفمجاليفرصالتدريبكالتحفيز،كذلؾبالنسبةلمصحفيات

المكاتي يشغمف منصب رئيس تحرير فمف الطبيعي أف يككف لدييف رضا مرتفع عف
مجاؿ فرص التدريب كالتحفيز فيف صاحبات قرار في ىذا األمر ،كبسبب منصبيف

تككف الفرصةمتاحةأماميفأكثرمفغيرىفلمحصكؿعمىفرصلمتدريبكالمشاركة
فيالدكرات،ككذلؾالحصكؿعمىالتحفيزكالتقديرمفقبلالقائميفعمىالمؤسسات

اإلعبلمية .
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كتتفقمعدراسة(أحمد)(،)1كدراسة(عثامنية)( ،)2التيخمصتإلىأنوتكجدفركؽ
فيمستكػالرضاالعاـتبعالطبيعةالعمل .
ً
.99

كشفتالدراسةأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكػداللة()α≥0.05في

متكسطات استجابات المبحكثات حكؿ الرضا الكظيفي لدػ الصحفيات الفمسطينيات في

فمسطيفتعزػلممكيةالمؤسسة .

كتعزك الباحثة عدـ كجكد فركؽ تبعاً لمتغير ممكية المؤسسة إلى أف كافة المؤسسات

مساحةالحريةالتيتتمتعبيا،كأفغالبيتيايخضع

اإلعبلميةتحكمياقكانيفكاحدة،كتتفقفي


لئلشراؼ الرسمي ،مما جعل ىناؾ تجانساً في مستكػ الرضا الكظيفي عمى اختبلؼ ممكية

المؤسسة .

كتتفقىذهالنتيجةمعدراسة(أحمد) ()3التيخمصتإلىأنوالتكجدفركؽفيمستكػ

الرضاتبعاً لممكيةالصحيفة،بينمااختمفتمعيا فيكجكدفركؽ فيمجاؿالعكاملاالقتصادية
لصالحالممكيةالخاصةكالحزبية.

.92

أظيرتالدراسةالتكجدفركؽ ذاتداللةإحصائيةعندمستكػداللة( )α≥0.05بيف

متكسطاتاستجابات المبحكثاتلمضغكط التيتكاجوالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف

لمحاكرالضغكطككلتعزػإلىمتغيرنكعالمؤسسةاإلعبلمية،كخرجت بالنتائج التالية:

 التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعنػدمسػتكػداللػة()α≥0.05فػيمتكسػطاتاسػتجابات
المبحكث ػاتلمضػػغكطالتػػيتكاجػػوالصػػحفياتالفمسػػطينياتفػػيفمسػػطيفلمحػػاكر(الضػػغكط
الخارجي ػ ػػة،الض ػ ػػغكطالشخص ػ ػػيةكالعائمي ػ ػػة،الض ػ ػػغكطالمجتمعي ػ ػػة)تع ػ ػػزػلن ػ ػػكعالمؤسس ػ ػػة

اإلعبلميػػة،كتعػػزكالباحثػػةعػػدـكجػػكدفػػركؽفػػيالضػػغكطالخارجيػػةكالشخصػػيةكالعائميػػة
كالضػػغكطالمجتمعيػػةالتػػيتكاجػػوالصػػحفياتالفمسػػطينياتتعػػزػإلػػىنػػكعالمؤسسػػةإلػػىأف

الص ػػحفياتيعمم ػػفف ػػينف ػػسالمجتم ػػعكيت ػػأثرفب ػػنفسالظ ػػركؼكيتكاج ػػدفف ػػينف ػػسالبيئ ػػة
اإلعبلمية،كليفنفسالعاداتكالتقاليدكيعممففيظلسياسةكاحدةتقريباًكفيظلقكانيف
كاحدةتقريباً.

() 1أحمد:حسف،الرضاالكظيفيلدػالقائـباالتصاؿفيالصحافةالفمسطينية:دراسةميدانيةفيقطاعغزة
(ص.)184

()2عثامنية،الرضاالكظيفيعندالقائـباالتصاؿفيالصحافةالمكتكبةالجزائرية:دراسةميدانية(ص .)115
()3أحمد:حسف،المرجعالسابق،ص.204
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 تكجػػدفػػركؽذاتداللػػةإحصػػائيةعنػػدمسػػتكػداللػػة()α≥0.05فػػيمتكسػػطاتاسػػتجابات
المبحكثػ ػاتلمض ػػغكطالت ػػيتكاج ػػوالص ػػحفياتالفمس ػػطينياتف ػػيفمس ػػطيفلمح ػػكرالض ػػغكط
الداخميػػةكمجاالتػػو(الضػػغكطالمينيػػة ػالضػػغكطاإلداريػػة)تعػػزػلنػػكعالمؤسسػػةاإلعبلميػػة
لصػػالحالصػػحفياتالعػػامبلتفػػيالككػػاالتاإلخباريػػةكالمكاقػػعاإللكتركنيػػة،حيػػثتبػػيفأف

الصػػحفياتالعػػامبلتفػػيالككػػاالتاإلخباريػػةكالمكاقػػعاإللكتركنيػػةيػكاجيفضػػغكطاًداخميػػة

أكثرمفغيرىف.

كترجعالباحثةذلؾإلىأفأغمبالككاالتكالمكاقعااللكتركنيةىيمؤسساتخاصةقد
تفتقرإلىنظاـإدارؼيسمحبالتعرؼعمػىمشػكبلتكشػكاكػالصػحفيات،كمػاأفمعظميػا
مؤسساتحزبيةتتبنىسياسةتحريريةذاتطابعأيديكلكجييمنعنشربعضاألحداث،كما
تكجػػدرقابػػةدائمػػةعمػػىكافػػةالمكضػػكعاتالتػػيتقػػكـبنشػرىاالصػػحفياتممػػايشػػكلضػػغطاً

عمييف .
.93

كشفت نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة

( )α≥0.05بيف استجابات المبحكثات لمضغكط التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات في
فمسطيف تعزػ لمسف ،كتعزك الباحثة عدـ كجكد فركؽ عند الصحفيات في الضغكط التي
تكاجييا تعزػ لمعمر إلى اتفاؽ الصحفيات أنو ليس لمعمر أؼ تأثير عمى الضغكط التي
يمكفأفتكاجييا .

كتتفػػقى ػػذهالد ارس ػػةمػػعد ارس ػػة(حج ػػاج)()1التػػيتكص ػػمتإل ػػىأنػػوالتكج ػػدف ػػركؽف ػػي
ضغكطالعملكفقاًلمتغيرالسف .
.94

كشفتالدراسةأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكػداللة()α≥0.05في

متكسطاتاستجاباتالمبحكثاتلمضغكطالتيتكاجػوالصػحفياتالفمسػطينياتفػيفمسػطيف

تعػػزػلممؤىػػلالعممػػي ،كتعػػزكالباحثػػةعػػدـكجػػكدفػػركؽبػػيفالصػػحفياتبالنسػػبةلمضػػغكط
التيتكاجييفإلىأفالضغكطالعبلقةليابالمستكػالتعميميليف .
كتتفػػقىػػذهالنتيجػػةمػػعد ارسػػة(حجػػاج)()2التػػيأكػػدتأنػػوالتكجػػدفػػركؽفػػيضػػغكط

العملكفقاًلمتغيرالمؤىلالعممي .


()1حجاج،تأثيرضغطالعملعمىكلمفاالنتماءكالرضاالكظيفي(...ص .)111
()2المرجعالسابق(ص .)109
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كتختمػػفىػػذهالد ارسػػةمػػعد ارسػػة(الدكسػػرؼ)(،)1التػػيتكصػػمتإلػػىأنػػوتكجػػدفػػركؽفػػي

ضغكطالعملكفقاًلمتغيرالمؤىلالعمميلصالحالذؼيحممكفمؤىبلتمتكسطةفأقل .
.95

أظيرت نتائج الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة

( )α≥0.05بيف استجابات المبحكثات لمضغكط التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات في
فمسطيف تعزػ لسنكات الخدمة في الصحافة ،كترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى أف جميع
الصحفيات كباختبلؼ سنكات الخدمة يكمفف بمياـ صحفية متشابية سكاء كانت ميدانية

أكمكتبيةممايجعلىناؾاتفاقاًبينيفعمىالضغكطباختبلؼخبراتيف .

كتتفقىذهالدراسةمػعد ارسػة(حجػاج)(،)2كد ارسػة(الدكسػرؼ)(،)3التػيتكصػمتإلػىأنػو

التكجدفركؽفيضغكطالعملكفقاًلمتغيرسنكاتالخدمة .

.96

كشفت الدراسةأنو ال تكجد فركؽ ذاتداللةإحصائية عند مستكػ داللة ()α≥0.05

ػ
بيفاستجابات المبحكثات لمضغكط التيتكاجوالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف تعز 

لمحالة االجتماعية ،كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف جميع الصحفيات داخل العمل يتعرضف
لنفسالضغكطكنساءعامبلتكيتكاجدففينفسالمجتمعكنفسالبيئةالسياسيةفيظل

االحتبلؿ ،كيتحممف مسؤكليات متشابية في العمل ،أما خارج العمل فنجد أف أغمب
الصحفيات المتزكجات كاألرامل كالمطمقات لدييف أطفاؿ كبالتالي يكاجيف ضغكطاً ،كذلؾ
الصحفياتغيرالمتزكجاتكنتيجةالكضعاالقتصادؼالسائدكقيـكعاداتكتقاليدالمجتمع

يكاجيف ضغكطاً كغيرىف ،كبالتالي تتكافق الضغكط التي تكاجييا
الفمسطيني فيف أيضاً 
جميعالصحفياتعمىاختبلؼحالتيفاالجتماعية.

كتتفػػقىػػذهالد ارسػػةمػػعد ارسػػة(حجػػاج)(،)4التػػيتكصػػمتإلػػىأنػػوالتكجػػدفػػركؽفػػي
ضغكطالعملكفقاًلمتغيرالحالةاالجتماعية .


()1الدكسرؼ،ضغكطالعملكعبلقتيابالرضاالكظيفي(...ص .)117
()2حجاج،تأثيرضغطالعملعمىكلمفاالنتماءكالرضاالكظيفي(...ص .)111
()3الدكسرؼ،المرجعالسابق،ص .121
()4حجاج،المرجعالسابق،ص .110
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.97

أظيرتالد ارسػةالتكجػدفػركؽذاتداللػةإحصػائيةعنػدمسػتكػداللػة()α≥0.05بػيف

متكسطاتاستجاباتالمبحكثاتلمضغكطالتيتكاجػوالصػحفياتالفمسػطينياتفػيفمسػطيف

لمحاكرالضغكطككلتعزػإلىلطبيعةالعمل،كخرجت بالنتائج التالية :

 تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكػ داللة ( )α≥0.05بيف استجابات المبحكثات
لمضغكط التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف تعزػ لطبيعة العمل لصالح
الصحفياتالمكاتييشغمفمنصبسكرتيرتحرير،حيثتبيفأفالصحفياتالمكاتييشغمف

منصبسكرتيرالتحريريكاجيفضغكطاً مينيةأكثرمفغيرىف،كتعزكالباحثةذلؾإلى
أفطبيعةعملسكرتيرالتحريركحساسيتوتزيدمفمسؤكليةالعمللدػالصحفياتاألمر

الذؼيزيدمفضغكطالعمللدييف.
كتتفق ىذا النتيجة مع دراسة (الدكسرؼ)( ،)1التي أكدت كجكد فركؽ بيف استجابات
المبحكثيفتعزػلطبيعةالعمل .
 التكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكػداللة()α≥0.05بيفاستجاباتالمبحكثات
لمضغكطالتيتكاجوالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيفلباقيالمحاكركالمجاالت(مجاؿ
الضغكط اإلداريةكمحكر الضغكطالخارجيةكمحكرالضغكط الشخصيةكالعائميةكمحكر

الضغكط المجتمعية) تعزػ لطبيعة العمل ،كتعزك الباحثة عدـ كجكد فركؽ في (مجاؿ
الضغكطاإلداريةكمحكرالضغكطالخارجيةكالشخصيةكالعائميةكالضغكطالمجتمعية)التي
تكاجوالصحفياتالفمسطينياتتعزػإلىطبيعةالعملإلىأفالصحفياتتعيشفيمجتمع
كاحد كبيئة كاحدة كعادات كتقاليد كاحدة كضغكط سياسية كاحدة مما يخمق اتفاقاً بيف

الصحفياتكعدـكجكدفركؽبينيففيىذهالمجاالت.

 .98أظيرتالدراسةأنوالتكجدفركؽذاتداللةإحصائيةعندمستكػداللة()α≥0.05بيف
ػ
استجابات المبحكثات لمضغكط التي تكاجو الصحفيات الفمسطينيات في فمسطيف تعز 
لممكيةالمؤسسة .

كتُرجعالباحثةعدـكجكدفركؽ تبعاً لمتغيرممكيةالمؤسسةإلىأفكافةالصحفيات

يعممف في مؤسسات إعبلمية تخضع لنفس القكانيف ،كتتمتع بنفس القدر مف الحرية ،كما أف
غالبيتيا تخضع لئلشراؼ الرسمي ،مما أدػ إلى عدـ كجكد فركؽ في االستجابات لمضغكط

التيتكاجوالصحفيات .
()1الدكسرؼ،ضغكطالعملكعبلقتيابالرضاالكظيفي(...ص .)101
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المبحث الثالث
تكصيات الدراسة
في ضكء نتػائج الدراسػة الميدانيػة التػي قامػت بيػا الباحثػة ،تقػدـ الباحثػة التكصػيات تأمػل أف

تفيد القائميف عمى المؤسسات اإلعالمية ،كتزيد مػف مسػتكى الرضػا الػكظيفي لػدى الصػحفيات

الفمسطينيات:
.9

ض ػػركرةت ػػكفيراألم ػػفكاالس ػػتقرارال ػػكظيفيلمص ػػحفياتالفمس ػػطينياتم ػػفخ ػػبلؿإلح ػػاقيف
بنظ ػػاـالت ػػأميفكالمعاش ػػاتالمعم ػػكؿب ػػوف ػػيفمس ػػطيف،أكعم ػػىاألق ػػلبنظػ ػاـمش ػػابوف ػػي

المؤسساتاإلعبلميةالتييعممفبيا.
.2

ضػػركرةكضػػعىيكػػللؤلجػػكركالركاتػػبيتسػػـبالعدالػػةكالمكضػػكعية،بحيػػثيعمػػلعم ػػى
ٍ
تحقيقمستكػعاؿمفاإلشباعلمحاجاتكالرضاالكظيفي،حسبأسسكمعاييرمحددة،
كالعمػػلعمػػىزي ػػادةالعائػػدالم ػػادؼليناسػػبالمجيػػكدال ػػذؼتبذلػػوالص ػػحفيات،بمػػايحق ػػق

الرضاكيعطيدافعيةلمعمل،كجكدةفياألداءكسرعةفياإلنجاز.
.3

إقػرارنظػػاـترقيػػةمنصػػفكغيػػرمنحػػازمػػفخػػبلؿاعتمػػادمعػػاييرمينيػػةمعينػػةفػػيعمػػل
الترقيػػةضػػمفإج ػراءاتقانكنيػػةكنظاميػػةتتػػيحتكػػافؤالفػػرص؛لتبلفػػيشػػعكرالصػػحفيات
بكجػػػكدشػ ػػيءمػ ػػفالتمييػ ػػزأكالمحسػ ػػكبيةفػ ػػينظػ ػػاـالترقيػ ػػةفػ ػػيالمؤسسػ ػػاتاإلعبلميػ ػػة

الفمسطينية.
.4

يجباالىتمػاـبالتػدريبكاتاحػةالفرصػةلمصػحفياتبشػكلأفضػل،كاعتمػادبػرامجتدريبيػة

تعملعمىرفعالمياراتاإلعبلميةليف،كتكفرفػرصاالطػبلععمػىالتجػارباإلعبلميػة

الناجحة.
.5

تفعي ػػلنظ ػػاـالتق ػػديركالتحفي ػػزالمعن ػػكؼلمص ػػحفياتالفمس ػػطينياتبص ػػكرةدكري ػػةلتبلش ػػي

الش ػػعكرب ػػالتحيز،كالعم ػػلعم ػػىتنكي ػػعالحػ ػكافزم ػػعرب ػػطذل ػػؾالتق ػػديربمس ػػتكػأدائي ػػف
كانجازىففيالعمل.

.6

العمػػلعمػػىتحسػػيفبيئػػةكظػػركؼالعمػػلالماديػػةالخاصػػةبمكػػافالعمػػل،بتػػكفيرالتيكيػػة

كاإلض ػػاءةكالنظاف ػػةكاألدكاتكالمع ػػداتالبلزم ػػةبم ػػايجع ػػلمك ػػافالعم ػػلمػػريحكمناس ػػب
لعملالصحفيات.
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.7

تطػكيرآليػاتتسػػيـفػيتمكػيفالصػػحفياتمػفالمشػػاركةفػيصػنعالقػراركاتاحػةالفػػرص

أماميػػالمكصػػكؿإلػػىمكاقػػعصػػنعالق ػراربشػػكلأكبػػرفػػيالمؤسسػػاتاإلعبلميػػة،ضػػمف
معاييرتنافسيةعادلة.

.8

ينبغ ػػيأفتح ػػرصالص ػػحفياتعم ػػىااللتح ػػاؽب كس ػػائلإعبلميػ ػةتتناس ػػبم ػػعاتجاى ػػاتيف
كميكليفالفكريةبمايحققاالنسجاـبينيما،كيزيدمفدرجةالرضاالكظيفي.

.9

رفػػعمسػػتكػالمسػػاندةاإلداريػػةلمصػػحفياتمػػفخػػبلؿكضػػعنظػػاـخػػاصيعػػالجمشػػاكل
كشكاكػالصحفياتضمفطرؽكآلياتكاجراءات،بالتاليالعملعمىعبلجياكحميا.

 .90ينبغػػيعمػػىالمؤسسػػاتاإلعبلميػػةكضػػعىياكػػلتنظيمي ػةكاضػػحةليػػا،ذاتمسػػئكليات
كصبلحياتمحددة،كتجنبتعددالمرجعياتكاالرتجاؿكالعشكائيةفياتخاذالق اررات.

 .99ض ػػركرةأفتتجن ػػبالمؤسس ػػاتاإلعبلمي ػػةالتميي ػػزف ػػيتقييمي ػػالمع ػػامميففيي ػػاكفقػ ػاًلمن ػػكع
االجتماعي،كأفتقدرجيكدالصحفياتكفقاًألدائيففيالمؤسساتاإلعبلمية.

 .92يجبعمىاألسرةكالمجتمعتفيـعملالمرأةفيمجاؿالصحافة،كطبيعػةىػذاالعمػلكمػا
يتطمبومفجيدككقتكظركؼمختمفة.
.93

ضػػركرةأفتصػػححالمؤسسػػاتالصػػحفيةسياسػػتياتجػػاهعمػػلالصػػحفيات،كتسػػتقبل
المزيدمنيف،كتشجعيفعمىخكضىذهالمينةمفخبلؿتكفيرظركؼعملتتكاءـمع

طبيعتيف،كمساعدتيفعمىتقمدالمناصباإلداريةالعميافيالمؤسسة.
.94

ضركرةإعادةالنظرفينظاـالدكاـالمطبقحاليػاًفػيالمؤسسػاتاإلعبلميػة،بحيػث

يػتـتقميػػلعػددسػػاعاتالعمػللمصػػحفياتم ارعػاةلطبيعتيػػاكظركفيػاكمسػػئكلياتيااألسػرية

كاالجتماعية.
.95

ض ػػركرةأفتعم ػػلنقاب ػػةالص ػػحفييفعم ػػىمس ػػاعدةالمػ ػرأةف ػػيالحص ػػكؿعم ػػىكام ػػل

حقكقيػ ػػاالصػ ػػحفية،كاعطائيػ ػػاالفرص ػ ػػةفػ ػػيالمشػ ػػاركةفػ ػػيالعم ػ ػػلالنقػ ػػابيبزيػ ػػادةع ػ ػػدد
الصػػحفياتفػػينقابػػةالصػػحفييف،لمػػدفاععػػفقضػػاياىففػػيالعمػػلالصػػحفيكممارس ػػة

حقيفالطبيعيفيالحياةكالمجتمع.
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 6المالحق
 ممحق رقـ ( )0المحكمكف
 ممحق رقـ ( )7صحيفة الستقصاء

ممحق رقـ ( :)1أسماء المحكميف حسب الترتيب األبجدي
الصفة

السـ
الدكتكرإبراىيـزقكت 

أستاذالصحافةكاإلعبلـالمساعدفيجامعةاألزىربغزة .

الدكتكرةأسماءغزاؿ 

أستاذعمـالنفسالمساعدفيكميةفمسطيفالتقنيةراـهللالمبنات .

الدكتكرأميفكافي 

أستاذالصحافةكاإلعبلـالمشارؾفيالجامعةاإلسبلميةبغزة .

الدكتكردرداحالشاعر 

أستاذعمـالنفسالمشارؾفيجامعةاألقصىبغزة .

الدكتكرزىيرعابد 

أستاذالصحافةكاإلعبلـالمشارؾفيجامعةاألقصىبغزة .

السيدةساميةالزبيدؼ 

صحافيةفمسطينية،منسقةمركزتطكيراإلعبلـػغزة .

السيدةسمرشاىيف 

مديرتحريرصحيفةفمسطيف .

ٍ
ةاألعماؿالمشارؾفيالجامعةاإلسبلميةبغزة .
الدكتكرساميأبكالركس  أستاذإدار

السيدةىدايةشمعكف 

كاتبة كاعبلمية فمسطينية ،منسقة برنامج األبحاث كالمعمكمات
بمركزشؤكفالمرأة–غزة 
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ممحق رقـ ( :)2صحيفة استقصاء

الجـبمعــــــــــت اإلســـــالميــت – غــزة

The Islamic University–Gaza

شئون البحث العلمي والدراسبث العليب

Research and Postgraduate Affairs
Faculty of Art

كـــــليـــــــــت اآلداة

Master of Journalist

برنبمـج مبجستيــــر الصحــــــبفـت

زميمتي الصحفية /

المحترمة

...

السالـ عميكـ كرحمة هللا كبركاتو ،،،

تضػ ػ ػػعالباحثػ ػ ػػةبػ ػ ػػيفيػ ػ ػػديؾصػ ػ ػػحيفةاالستقصػ ػ ػػاءالتػ ػ ػػيأعػ ػ ػػدتيافػ ػ ػػيسػ ػ ػػياؽالد ارسػ ػ ػػة
الميداني ػ ػػةلرس ػ ػػالةالماجس ػ ػػتيرالت ػ ػػيتق ػ ػػكـبإع ػ ػػدادىابعنػ ػ ػكاف":العكام ػ ػػلالم ػ ػػؤثرةعم ػ ػػىالرض ػ ػػا
الكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف":دراسةميدانية" .

كتيدؼالدراسةإلىالتعرؼعمىمستكػالرضاالكظيفيلدػالصحفياتالفمسطينيات

فيفمسطيف،مفخبلؿالتعرؼعمىالعكاملالمؤثرةعمىىذاالرضا،كالضغكطاتالتيتكاجو
الصحفياتالفمسطينياتفيفمسطيف،باإلضافةإلىتحديدأىـالمقترحاتالتييمكفأفتسيـ

فيزيادةمستكػالرضاالكظيفيلدييف .
ل ػ ػػذاأرج ػ ػػكمن ػ ػػؾالتك ػ ػػرـباإلجاب ػ ػػةع ػ ػػفاألس ػ ػػئمةالػ ػ ػكاردةبدق ػ ػػةكمكض ػ ػػكعية،عممػ ػ ػاًأف

ىذهالمعمكماتسكؼتستخدـألغراضالبحثالعمميفقط .

مع كل الشكر كالتقدير لىتمامكـ كحسف تعاكنكـ ،،،
الباحثة
سامية عدناف العجكري
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اىىحذة األوىل :اىسَبث اىعبٍت
 .0مكاف العمل:

∕ 0/0

إذاعة

 .7السف:

∕ 4/0
∕ 0/7

تمفزيكف

∕7/0

ككالة إخبارية أك مكقع

الكتركني

سنة

∕ 4/7

∕3/0
 ∕ 7/7مف  75إلى أقل مف  45سنة
صحيفة

أقل مف 75
مف  45سنة إلى أقل مف 35

∕ 3/7

 35سنة فأكثر

سنة
 .4المؤىل العممي:
 .3سنكات الخبرة:
 .5الحالة الجتماعية:

∕0/4
 ∕ 4/4بكالكريكس
 ∕ 0/3مف سنة إلى أقل مف  5سنكات
 ∕ 4/3مف  01إلى أقل مف  05سنة
 ∕7/5متزكجة
 ∕0/5آنسة
ثانكية عامة فأقل

∕ 7/4
 ∕ 3/4دراسات عميا
 ∕ 7/3مف  5سنكات إلى أقل مف  01سنكات
 05 ∕ 3/3سنة فأكثر
 ∕ 3/5أرممة
∕ 4/5
دبمكـ متكسط

مطمقة
 .8طبيعة العمل:

∕0/8

 .2نكع المؤسسة:

∕ 5/8
∕ 0/2

رئيس تحرير

∕7/8

∕ 4/8

مدير تحرير

∕ 3/8

محررة

مندكبة
مراسمة

∕ 8/8

2/8

∕

∕ 7/2

خاصة

سكرتارية تحرير

حككمية

كاتبة

∕ 1/8
4/2

أخرى أذكري......

∕

حزبية

ً
أوال ـ اىعىاٍو ادلؤثزة عيً اىزضب اىىظيفي ىذي اىصحفيبث:
الرقـ

أكافق

الفقػػػػػرة

جدا

 .8احملىر األوه :اىعىاٍو اىذاتيت
 9/8االنتَبء
9/9/8

أشعر بالسعادة لككني أعمل في مينة الصحافة.

2/9/8

أشعر بالنتماء لعممي الذي يتناسب مع قيمي.

3/9/8

تتكافق مينتي الصحفية مع ميكلي كاىتماماتي الشخصية.

4/9/8

أرى بأف عممي يتناسب مع اتجاىاتي.

5/9/8

أشػػػعر بالسػػػعادة لكػػػكف المؤسسػػػة اإلعالميػػػة التػػػي أعمػػػل بيػػػا
مشيكرة.

6/9/8

أنتمي لعممي ألنو يتناسب مع أىدافي.

7/9/8

أشعر بأف عممي يتناسب مع طبيعة اتجاىاتي الفكرية.

 2/8االحرتاً وتقذيز اىذاث
9/2/8
أعمل في الصحافة بيدؼ تطكير ذاتي كاثبات قدراتي.
2/2/8
أشعر بالتقدير الذاتي مف خالؿ إنجازي لعممي.

264

أكافق

محايد

ل

ل أكافق

أكافق

بشدة

الرقـ
3/2/8

أكافق

الفقػػػػػرة

جدا

يكسبني عممي في الصحافة الحتراـ كالتقدير.

4/2/8

أرى بأف عممي يحقق لي السعادة كالبيجة.

5/2/8

أشعر باحتراـ الذات بسبب المركز الذي أشغمو في عممي.

6/2/8

أحترـ رسالتي الصحفية التي أقكـ بيا.

 3/8ادلنبنت االجتَبعيت 
9/3/8

يمنحني عممي في الصحافة مكانة اجتماعية مرمكقة.

2/3/8

يكسبني عممي في الصحافة احتراـ المجتمع.

3/3/8

أشعر بأنني أقكـ بعمل ميـ كنافع لي كلممجتمع.

4/3/8

يشكل العمل في مينة الصحافة مصػدر فخػر كتقػدير مػف العائمػة

5/3/8

تحقػػق لػػي كظيفتػػي مكانػػة كمنزلػػة اجتماعيػػة جيػػدة تتناسػػب مػػع

لي.

طمكحاتي.

6/3/8

أشعر بتقبل اآلخريف لمينتي كصحفية.

 .9احملىر اىثبني :اىعىاٍو اىتنظيَيت

 9/9طبيعت اىعَو
9/9/9
تتيح كظيفتي في الصحافة فرص اإلبداع.
2/9/9

أشعر بقيمة العمل الذي أقكـ بو.

3/9/9

حبي لعممي يجعمني مكاظبة عميو.

4/9/9

أتقف عممي إليماني بقدسيتو.

5/9/9

أشعر بالسعادة ألف عممي يكظف قدراتي كمياراتي.

6/9/9

أرى أف األىداؼ المتعمقة بعممي في الصحافة كاضحة.

7/9/9

تتطابق قيمي الشخصية مع قيـ العمل الصحفي.

8/9/9

تتناسب طبيعة عممي مع طبيعتي كامرأة.

 2/9األٍن واالستقزار اىىظيفي
9/2/9
أشعر بالستقرار النفسي كالطمئناف أثناء تأديتي عممي.
2/2/9

أشعر بالراحة تجاه الضمانات التي يقدميا عممي لي في حاؿ
ترؾ العمل.

3/2/9

أرى بأف عممي يضمف تأمينا لمستقبمي بعد إنياء الخدمة.

4/2/9

أشعر بأف مؤسستي تكفر حماية كتعكيض يالئـ خطكرة

5/2/9

أتكقع بأف الراتب الذي سأحصل عميو بعد التقاعد يكفر لي حياة

مينتي.
كريمة.

6/2/9

أشعر بأف مؤسستي تكفر الستقرار الكظيفي المالئـ لعممي
الصحفي.

265

أكافق

محايد

ل

ل أكافق

أكافق

بشدة

الرقـ

أكافق

الفقػػػػػرة

جدا

7/2/9

أشعر بالرضا تجاه نظاـ التأميف المعمكؿ بو في مؤسستي.

8/2/9

يكجد عقد عمل مكقع بيني كبيف مؤسستي.

 3/9فزص اىرتقي
9/3/9
أشعر بكجكد عدالة في الحصكؿ عمى الترقية.
2/3/9

أرى أف فرص الترقية في مؤسستي تخضع لمعايير كاضحة.

3/3/9

أجد أف فرص الترقية كالترفيع ترتبط بالكفاءة أكثر مف األقدمية.

4/3/9

أرى أف ىناؾ عدالة في ترقية الصحفيات مقارنة بالصحفييف.

5/3/9

يتيح لي مكقعي الصحفي فرص ا لمترقي لمكاقع أعمى.

6/3/9

يكجد نظاـ كظيفي معمكؿ بو في مؤسستي.

 4/9بيئت وظزوف اىعَو
9/4/9
تكفر المؤسسة ما يحتاجو عممي مف أجيزة كأدكات متطكرة.
2/4/9

ظركؼ العمل مف حيث اإلضاءة كالتيكية كالتدفئة مناسبة.

3/4/9

تساعدني طرؽ كأساليب العمل المستخدمة في إنجاز العمل

4/4/9

تصميـ مكاف العمل كمساحات الغرؼ تتناسب مع عدد

5/4/9

تصميـ المكاتب كتكزيع األجيزة في مؤسستي تساعدني عمى

بسيكلة.

الصحفيات في مؤسستي.
أداء عممي بسيكلة.

6/4/9

تتالءـ ساعات كأكقات العمل مع مسؤكلياتي السرية.

7/4/9

تتكفر السالمة األمنية كالمينية أثناء تأديتي لعممي.

 5/9اىسيبست اإلعالٍيت
9/5/9
أرى أف السياسة اإلعالمية لمؤسستي كاضحة.
2/5/9

تسمح لي مؤسستي المشاركة في رسـ سياستيا اإلعالمية.

3/5/9

أرى أف مؤسستي تنشر مػا تنقمػو عػف ككػالت األنبػاء كالصػحف
األجنبية بما يتناسب مع سياستيا التحريرية.

4/5/9

تسمح السياسة اإلعالمية لي بالنقد المباشر لمنظاـ السياسي.

5/5/9

أرى أف السياسة اإلعالمية تؤثر إيجابي ا في قدرتي عمى تحميل

6/5/9

تترؾ السياسة اإلعالمية لي حرية اختيار المكضكعات التي

المعمكمات.

سيتـ نشرىا.

 6/9فزص اىتذريب
9/6/9
تكفر مؤسستي فرص تدريب متكافئة بيف الصحفييف في
مؤسستي.
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جدا

أشعر باىتماـ مؤسستي بالتدريب كالتطكير المالئـ لتحديات
العمل اإلعالمي.

3/6/9

أشعر بالمساكاة بيني كبيف زميمي الرجل في فرص التدريب.

4/6/9

تكسبني برامج التدريب بالمؤسسة المعمكمات كالمعارؼ

كالميارات الصحفية.

5/6/9

تؤمف مؤسستي لي المشاركة في المؤتمرات كالندكات كالبعثات
إلى الخارج.

6/6/9

تعمل برامج التدريب المطبقة عمى تنمية قدراتي كصحفية.

7/6/9

أشعر بالرضا تجاه مستكى التدريب الذي أتمقاه.

 7/9اىتقذيز يف اىعَو (اىتحفيز)
9/7/9
أرى بأف نظاـ التقدير في العمل منصف لمصحفيات كالصحفييف
عمى حد سكاء.

2/7/9

يشكرني رئيسي عمى تميزي في عممي.

3/7/9

يقدر رئيسي قيمة الجيد الذي أبذلو.

4/7/9

أقابل بالتشجيع كالتقدير في مكقعي الصحفي مف جانب بعض

5/7/9

تقدـ مؤسستي امتيازات كحكافز ألصحاب األفكار الجديدة.

6/7/9

يكجد نظاـ تقييـ لمعمل فعاؿ كعادؿ بيف الصحفي كالصحفية.

7/7/9

يتكفر في مؤسستي نظاـ تحفيز معمف عنو.

الزمالء.

 .90احملىر اىثبىث :اىعىاٍو اخلبصت ببىعالقت ٍع مجبعبث اىعَو
 9/90اىعالقت ٍع اىزؤسبء
 9/9/90تتسـ عالقاتي مع رئيسي في العمل بالتقدير كالحتراـ.
2/9/90

أعمل مع رئيسي بركح الفريق الكاحد.

3/9/90

رئيسي يمتاز بصفات قيادية تساعدني في التعامل معو.

4/9/90

يتصف التكاصل بيني كبيف رئيسي بالمركنة.

5/9/90

يساعدني رئيسي في حل مشاكل العمل كالتغمب عمييا.

6/9/90

أشػػعر بػػأف الشػػكاكى التػػي أقػػدميا تجػػد الىتمػػاـ الػػالزـ مػػف قبػػل
رئيسي.

 2/90اىعالقت ٍع اىزٍالء
 9/2/90تتميز عالقاتي مع زمالئي بالتعاكف في الجكانب المينية.
2/2/90

تتسـ عالقاتي مع الزمالء باإليجابية.

3/2/90

أشعر بالفخر لنتمائي إلى فريق الزمالء بالعمل.

4/2/90

يتعاكف الزمالء في الحتفالت كالمناسبات كالرحالت.
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جدا

5/2/90

أقيـ عالقات جيدة مع زمالئي في العمل.

6/2/90

أتبادؿ مع زمالئي الخبرات كالمعمكمات الجديدة.

7/2/90

أحظى بتقدير زمالئي كاحتراميـ الشخصي كزميمة ليـ.

 .99احملىر اىزابع :اىعىاٍو االقتصبديت

 9/99اىزاتب
 9/9/99أشعر بأف راتبي يحقق لي استقرار أسري.
2/9/99

يتناسب الراتب الذي أتقاضاه مع طمكحاتي.

3/9/99

أشػػػعر بالمسػػػاكاة بػػػيف راتبػػػي كراتػػػب زمالئػػػي فػػػي المؤسسػػػات

4/9/99

يمكف أف أدخر جزء مف راتبي.

5/9/99

يكفي الراتب الذي أحصل عميو لسد احتياجاتي.

6/9/99

يتناسػػب األجػػر الػػذي أتمقػػاه مػػع الجيػػد الػػذي أبذلػػو فػػي عممػػي

اإلعالمية األخرى.

الصحفي.

7/9/99

يحقػػػػق نظػػػػاـ الركاتػػػػب فػػػػي مؤسسػػػػتي العدالػػػػة كالمسػػػػاكاة بػػػػيف

8/9/99

تراعي مؤسستي معدلت غالء المعيشة عند تحديد الراتب.

الصحفي كالصحفية.

 2/99احلىافز ادلبديت
9/2/99

أرى أف العالكة السنكية التي أحصل عمييا مناسبة.

2/2/99

أشعر بأف المكافآت اإلضافية التي أحصل عمييا مناسبة.

3/2/99

أرى أف المكافآت كالعال كات في مؤسستي ليا معايير كاضحة.

4/2/99

أتقاضى بدلا مادي ا مقابل قيامي بعمل إضافي.

5/2/99

أحصل عمى مكافأة تشجيعية في كل مرة أنجز فييا عممي بدقة.

6/2/99

أرى أف الحكافز المادية التي تقدميا المؤسسة مالئمة.
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 .92احملىر األوه :اىضغىط اىذاخييت (متثو اىضغىط ادلهنيت واإلداريت)
 9/92اىضغىط ادلهنيت
9/9/92

تتبنػػػػػى المؤسسػػػػػة التػػػػػي أعمػػػػػل بيػػػػػا سياسػػػػػة تحريريػػػػػة ذات طػػػػػابع

2/9/92

أرى أف السياسػػػية التحريريػػػة لممؤسسػػػة غيػػػر متفقػػػة مػػػع تكجيػػػاتي

أيديكلكجي معيف يمنع نشر بعض األحداث.
الفكرية.

3/9/92

تفتقػػػر المؤسسػػػة لػػػدكرات تدريبيػػػة داخميػػػة تعمػػػل عمػػػى كفػػػاءة األداء

4/9/92

تقػػػػكـ السياسػػػػة التحريريػػػػة عمػػػػى التقميػػػػل مػػػػف أىميػػػػة المكضػػػػكعات

الميني لمصحفيات.

كالقضايا التي تعالجيا الصحفيات.

5/9/92

تكجػػػػد رقابػػػػة دائمػػػػة بطريقػػػػة مباشػػػػرة أك غيػػػػر مباشػػػػرة عمػػػػى كافػػػػة
المكضكعات لمصحفيات.

6/9/92

يقػػكـ مالػػؾ المؤسسػػة اإلعالميػػة برسػػـ السياسػػة التحريريػػة كيجعميػػا
ممزمة لمصحفييف كالصحفيات.

7/9/92

تيدؼ السياسة التحريرية لتمبية رغبات مالؾ المؤسسة اإلعالمية.

8/9/92

تفتقر السياسة اإلعالمية في المؤسسة لمكضكح.

9/9/92

تغمب الجكانب الحزبية عمى النكاحي المينية في العمل.

90/9/92

ينحصر عمل الصحفيات في مكضكعات األسرة كالمجتمع.

 2/92اىضغىط اإلداريت:
9/2/92

يضفي نظاـ اإلشراؼ بالمؤسسة قيكدا عمى أدائي الميني.

2/2/92

أسس تقييـ األداء في المؤسسة غير قػادرة عمػى التمييػز بػيف الكػفء
كغير الكفء.

3/2/92

يخضع تقييـ األداء في المؤسسة لعتبارات شخصية.

4/2/92

تفتقػػػر المؤسسػػػة إلػػػى نظػػػاـ إداري يسػػػمح بػػػالتعرؼ عمػػػى مشػػػكالت

5/2/92

تتأثر عممية التقييـ بالمؤسسة بارتباطات النكع الجتماعي (الجنس).

كشكاكى الصحفيات.
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6/2/92

تفتقػػر المؤسسػػة إلػػى نظػػاـ إداري يسػػمح بمعرفػػة المتغي ػرات الخاصػػة

بشدة

بالسياسة التحريرية التي تؤثر عمى العمل.

7/2/92

أشعر أف ساعات العمل المطمكبة مني كبيرة.

8/2/92

أرى بأف المسؤكليات المككمة إلي متغيرة.
ّ

 .93احملىر اىثبني :اىضغىط اخلبرجيت:
9/93

يحػػد القػػانكف كالدسػػتكر الفمسػػطيني مػػف حريػػة الصػػحفييف فػػي التعبيػػر
عف األفكار كالمعتقدات.

2/93

تكفر قكانيف كتشريعات الصحافة قد ار ضئيالا مػف الحريػة كالحمايػة فػي
ممارسة العمل الصحفي.

3/93

يتأثر عممي الصحفي سمب ا بالنقساـ الفمسطيني.

4/93

أتجنب تناكؿ بعض المكضكعات بسبب التجاذبات السياسية.

5/93

يتأثر عممي الصحفي سمب ا بإغالؽ المعابر.

6/93

أرى أف الدكر الفعمي لنقابة الصحفييف الفمسطينييف ضعيف.

7/93

يتأثر عممي الصحفي سمب ا بالنتماء الحزبي.

8/93

يؤثر المناخ السياسي السائد سمبا عمى عممي الصحفي.

 .94احملىر اىثبىث :اىضغىط اىشخصيت واىعبئييت:
9/94

تتأثر نكعية ككـ كتاباتي الصحفية بظركؼ األسرة كاألكلد.

2/94

أشعر بأف تشجيع العائمة لي لمخكض في مجاؿ الصحافة ضعيف.

3/94

أتجنب إجياد نفسي في قضايا شائكة.

4/94

تعارض أسرتي ظركؼ عممي الصحفي التي يككف فييا خطكرة.

5/94

يؤثر عممي في المؤسسة عمى التزاماتي العائمية.

6/94

يسبب لي مككثي في العمل فترة طكيمة مشاكل عائمية.

 .95احملىر اىزابع :اىضغىط اجملتَعيت
9/95

ينظػػر المجتمػػع الفمسػػطيني لعمػػل الصػػحفيات عمكم ػا عمػػى أنػػو يػػؤثر

2/95

يعتقػػػد الػػػبعض أف المػػػرأة غيػػػر قػػػادرة عمػػػى ممارسػػػة مينػػػة الصػػػحافة

سمب ا عمى دكرىا في المنزؿ.
بكفاءة.
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يسػػتييف المجتمػػع الفمسػػطيني بػػالجيكد التػػي تبػػذليا الصػػحفيات نحػػك
قضاياه.

4/95

يعتقد المجتمع أف التغطيات الصحفية الميدانية ل تتناسػب مػع طبيعػة
المرأة.

5/95

يعارض المجتمع الفمسطيني خركجي في كقت متأخر لضركرات العمػل

6/95

يرى المجتمع بػأف طبيعػة العمػل الصػحفي لممػرأة تتنػاقض مػع العػادات

الصحفي.

كالتقاليد المجتمعية.

7/95

تحكؿ بعض العادات كالتقاليد دكف تناكؿ بعض القضايا الجتماعية.

8/95

ُيضػػػعف العمػػػل فػػػي مجػػػاؿ الصػػػحافة مػػػف عالقػػػاتي الجتماعيػػػة مػػػع
اآلخريف.

ً
 .96ثبىثب ـ ٍن وجهت نظزك ٍب أهٌ ادلقرتحبث اىتي تزين أنهب تسبعذ عيً حتسني اىزضب
اىىظيفي ىذيل (مينن اختيبر أمثز ٍن إجببت) :

∕ 0/08العمل في مؤسسة إعالمية تتناسب مع

∕8/08

اتجاىاتي الفكرية.

العمل كاألجكر.

∕ 7/08

تكفير فرص أفضل لرتقائي لممناصب القيادية العميا

∕ 2/08

عدـ التفريق بيف الصحفي كالصحفية في

كضع نظاـ أفضل لمحكافز كالمكافآت

في المؤسسات اإلعالمية.

لتقدير األعماؿ الجيدة.

 ∕ 4/08تنكيع مجالت العمل كعدـ تحديدىا في أصناؼ أك

∕ 1/08عدـ التفريق بيف الصحفي كالصحفية في

صفحات أك برامج محددة.

فرص التدريب.

 ∕ 3/08تكفير بيئة عمل مناسبة مع الرؤساء كالزمالء قائمة

∕ 9/08

عمى الحتراـ المتبادؿ.

المؤسسة اإلعالمية.

∕ 5/98إعداد برامج تدريبية خاصة بالصحفيات تتناسب مع

∕ 01/08تحسيف طبيعة كظركؼ عمل الصحفيات.

إفساح المجاؿ أمامي لممشاركة في رسـ سياسة

قدراتيف كظركفيف.

∕00/08

أخرى اذكري:

...................................................................... ..........................................................
................................................................................................................................
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