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"معوقات وصول اإلعالميات للمناصب القيادية في نقابة الصحفيينذي الستطالع الرأي حول "الملخص التنفي  

الكشف عن معيقات وصول النساء للمناصب القيادية في نقابة الصحفيين، حيث اعتمد يهدف استطالع الرأي الى 

دراسة الظواهر البحثية كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها استطالع على منهجية الوصفي التحليلي والذي يعتمد على 

 والتعبير عنها ك
ً
 أو بكالهما معا

ً
 أو كميا

ً
الذي ، و سببانة كددا  رئسسة ججمع بياناتال  استطالع الرأي ، حيث استخدميفيا

 ، 1( إعالمية200) والذي بلغ عددهن، الوطنستهدف العالميات املنبسبات لنقابة الصحفيين في ا

( اسببانة 141استرداد )و ( اسببانة، 200توزيع )، حيث تم أسلوب املسح الشاملقام فريق البحث بتطبيق  حيث

 %(.70.5بنسبة استرداد بلغت )

في العمل النقابي الصحفي ل  انخراط العالمياتضعف شديد في نسبة بدن هناك نتائج استطالع الرأي ظهرت حيث أ

    . 2% فقط21.4املجلس اإلداري في %، و14.4مانة العامة للنقابة سيما القيادي منه، حيث كان تمثيلهن في مجلس ال 

إن كان هناك اعالمية تولت منصب  يعرفن لعالميات املنبسبات للنقابة % من اإل 38.3ما يقارب  كما وأوضحت أن

النقابة، % منهن بدنه ل يوجد أي اعالمية تولت منصب قيادي في 41.1قيادي من عدمه، وفي الوقت نفسه أكدن 

 .دن هناك اعالميات تولين منصب نقابيب أكدن يمن اللوات% فقط 20.6مقابل 

عدم معرفتهن بالنظام الداخلي للنقابة والتي منها  لدى العالميات، ترجع لسباب مختلفة هذه النسب املتدنيةان 

% من  72يقارب والتي بلغت نسبتهن ما من قبل بية، عمليات النتخاالن بتهشاركم نبيجة عدم%، أو 43.3بلغت نسبتهن 

، النتخابية ن دعوات بحضور العمليةأن النقابة  لم توجه له، عد  منهارجعات ذلك لسباب م   لنقابة،انبسبات م

سبب الجواء بررن عدم تعاطيهن مع النتخابات وأخريات  لم يكن موعد النتخابات مناسب لهن،  واخريات ب

القوائم النتخابية وبرامجها التي ل تلبي حاجات بعدم اقتناعهن ل اضافة ،السياسية التي انعكس على واقع النتخابات

عهن عن الترشح نمتسباب ال  ، مما تشكل هذهلهيمنة الذكورية في النقابةلهن رضاعدم العالميات، ناهيك عن 

في النتخابات الدورية لن يترشحن لي منصب قيادي  بدنهنوا قال%من العالميات 95.0، حيث يةاملستقبللالنتخابات 

  .ةللنقاب

مع قرارات املجلس الوطني الذي اوص ى بضرور  تذليل العقبات أمام تمثيل النساء بكافة املؤسسات  ل يتوافقوهذا 

 ها.تضحياتماثل مع تيبما هن مثيلتو  فاءتهنكرور  تعزيز تواجدهن من أجل رفع ضب%، و 30ة بنسبة ل تقل عن الوطني

 العالمية زياد  التماسك بين املؤسسة النقابي الصحفي هوميات في العمل إن الهدف من تعزيز مشاركة العال 

 تجاهعلى كاهل الصحفيين  قعوالتي ت اجحالة الفلسطينيةخاصة في  لديهمأهمية العمل النقابي وتعزيز  ،واإلعالميين

، وهو ما يتعارض مع كل أنفسهم الصحفيين والصحفياتالتي تقع ات عتداءال بما فيها ، نتهاكاتال  حول  حقيقةاجقل ن

 اجخاص بضرور  حماية النساء اوقات النزاعات املسلحة. 1325قرار  بما فيهالقوانين والعراف الدولية، 

اللواتي لسنا اإلعالميات أيضا ، وتشرك لإلعالمياتالقيادية قدرات لا برامج تطويربضرور  وجود وقد أوص ى الباحثين 

قرارات النقابة الستراتيجية، والقرارات التي على مستوى صنع سياسات مشاركتهن بو مناطق صنع القرار في النقابة، في 

املستقبل في حال تبوأت منصب قيادي  ويمكنهن فيالعمل النقابي، هذا يؤهل اإلعالميات للتدرب على العمل القيادي 

.
ً
تذليل العقبات أمام اإلعالميات وتسهيل و  لسس على مستوى النقابة، بل على مستوى مكان عمل اإلعالمية أيضا

 ما راكمفترات طويلة وهو  عضويتهن منالتنسسب لإلعالميات ل سيما إلعالميات اللواتي لم يجدد  دفعهن لرسوم
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يتم التمييز بين الصحفيين على الساس اجحزبي، خصوصا في ظل وجود النقسام الذي  أل و . عليهن الرسوم بدثر رجعي

 ب احجام اإلعالميات من املشاركة في العمليات النتخابية.اعتبره أحد اسبا

 مقدمة

أعداد املنظمات الفلسطينية، وكذلك في  شهدت العقود الخير  تقدما ملحوظا في املشاركة السياسية للمرأ 

 وحققت مكاسب قانونية تزايدت تدثيرها في السياسات الوطنية. كما الفلسطينية، النسائية والشبكات واجحركات

مجلس  ل سيما قرار  على إشراكهن على قدم املساوا  مع الرجل في العديد من القرارات الدولية.  عديد  تؤكد دولية

بضرور  وصولها إلى مناطق صنع القرار و  والقاض ي بضرور  حمايتهن أثناء الصراعات املسلحة، (1325المن رقم )

 للمساهمة في حفظ المن والسلم الدوليين. 

في دوره ستوي الوطني، فقد حازت على قرار من املجلس الوطني وهو أعلى هيةة تمثيلية فلسطينية أما على امل

"ضرور  تحقيقي املساوا  الكاملة للمرأ  وتعزيز مشاركتها في كافة مؤسسات منظمة  ، نص على2015( عام 27)

 املجلس الوطني ا ما أكد عليهوهذ%، 30كتها في هذه املؤسسات عنالتحرير ودولة فلسطين، وأل تقل نسبة مشار 

في مراكز صنع القرار ووضع ة املرأ  نجد أن مشارك إل انناعلى الرغم من ذلك ، 2018في دورته الخير  للعام  أيضا

فبالنظر إلى واقع املرأ  في ظل النظام ، طينيةالسياسات متدنية ومحدود  إذا ما قورنت بحجم عطاء املرأ  الفلس

%،  7.5بلغت  1996السياس ي الفلسطيني نجد أن تمثيل املرأ  في أعلى هيةة فلسطينية وهو املجلس الوطني، للعام 

أسهمت ، والتي الفلسطينية حادات الشعبية والنقاباتاما بالنسبة لوقاع الت، % فقط12وصلت  2018دورته  وفي

%، مقابل  19.8نسبة النساء في النقابات العمالية/املهنية  تبلغ الفلسطيني.تنموي في املجتمع وال ي عو تو ال هادور ب

 .3% قطاع غز 14.4% مقابل  26.1نسبة النساء الضفة الغربية في  والتي بلغت% للذكور،  80.2

أنها فعلى الرغم من املكبسبات التي تم تحقيقها للمرأ  على مستوى القانون، والطر النظرية في فلسطين، إل 

ياس ي قو  التدثير على مستوى كافة مؤسسات النظام السأو اجحقيقية،  السياسية تهامكان تدخذزالت ل ما 

 في  الفلسطينية، والذي النقابات صعيدالفلسطيني، أو حتى على 
ً
ن مجلس أجد حيث ننقابة الصحفيين، يتضح جليا

عضوا منهم  42املجلس اإلداري للنقابة يتكون من و نساء،  3عضوا منهم فقط  21المانة العامة للنقابة يتكون من 

، إعالميات 7 يقل عن ل للنقابةمانة العامة ال مجلس في  أن يكون  الواقع القانوني يجب. بسنما 4نساء 9فقط

 إعالمية. 14املجلس اإلداري و 

ساهم في بناء تي الفلسطيني، و املؤسسات التي يبشكل منها النظام السياس  لهي منة الصحفيين نقابإن 

من  الوقت الراهناملؤسسات الرسمية، كما في  حالة غياب أو ضعفاملجتمع املدني الفلسطيني، وتلعب دورا مهما في 

فعلي ملؤسسات السلطة التي ما زالت تعاني من استمرار النقسام، وغياب دور  اجحرجة، الفلسطينية اجحالة

 تغير من خالل املشاركة والعمل الشجيع النساء لإلحداث ، فمن هنا جاء تالفلسطينية
 
 ملناطق صنع القرار،  وصول

نقابة الصحفيين  فير على معيقات وصول النساء ملناطق صنع القرافي هذا التقرير الستطالعي تسليط الضوء  فجاء

 والتي جاءت من بين النقابات الفلسطينية، كدراسة حالة، 
ً
خالل زياراته  شبكة وصال ملعايير فريق البحث في استجابة

 على النحو التالي: وهينقابات للامليدانية 
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أن ( 3، فاعل على مستوى الوطنوأن يكون للنقابة مجلس إداري ( 2 قانونية، مرجعية النقابةأن تكون  (1

 ..5لديها ضعيفالنساء  نسبة تمثيليكون 

 الفصل الثاني: منهجية إعداد استطالع رأي

 منهجية استطالع الرأي: 

اعتمد استطالع الرأي على إجراءات املنهج الوصفي التحليلي، إذ يستخدم هذا املنهج كدسلوب من أساليب 

 البحث العلمي التي تعتمد على دراسة الظواهر البحثية كما توجد 
ً
 أو كميا

ً
في الواقع ويهتم بوصفها والتعبير عنها كيفيا

، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهر  أو السمة املدروسة ويوضح خصائصها، أما التعبير الكمي 
ً
أو بكالهما معا

 يوضح هذه السمة أو حجمها. وقد تم استخدام هذا املنهج لستطالع الرأي حول 
ً
 رقميا

ً
معوقات “فيعطينا وصفا

 ".اإلعالميات للمناصب القيادية في نقابة الصحفيين وصول 

 

 أداة جمع بيانات استطالع الرأي

اعتمد استطالع الرأي بشكل أساس ي على السببانة كددا  بحثية ججمع البيانات، وتكونت أدا  استطالع الرأي 

العمر، املحافظة، حالة ) "البيانات الديموغرافية" ة، حيث يتمثل القسم الول واملتمثليةرئسس ثالثة أقساممن 

فيما يتعلق ، العمل، طبيعة العمل، اجحالة الجتماعية، املؤهل العلمي، سنوات اجخبر  في العمل اإلعالمي والصحفي(

في تقديم طلب  ملإلعالميات  حول تاريخ النبساب والصعوبات التي تواجهه أسةلة عامةبالقسم الثاني  املتمثلة )

 (انبساب للنقابة و كذلك معلومات عن معرفتهم بالنظام الداخلي للنقابة وأسةلة حول العملية النتخابية النقابية

فقر  عن معوقات وصول العالميات ( 25اما القسم الثاني فيتمثل ببساؤلت استطالع الرأي ويتكون من )

حيث يتمثل املحور الول "إجراءات تمكين ثالثة محاور رئسسية،  للمناصب القيادية في نقابة الصحفيين ويتكون من

( فقرات"، اما املحور الثاني "معوقات تحول دون وصول العالميات 6العالميات في نقابة الصحافيين ويتكون من )

املعوقات  ( فقرات تتمثل في البعاد الثالثة )البعد الول:9ملواقع صنع القرار في نقابة الصحفيين ويتكون من )

، فيما يتعلق باملحور الثالث السياسية، البعد الثاني: املعوقات الجتماعية، البعد الثالث: املعوقات الشخصية("

وفق مقياس ليكرت اجخماس ي حيث تعرض   "العالميات  للمناصب القيادية في النقابة"سبل التغلب على معوقات 

كل فقر  خمسة إجابات تحدد مستوى املوافقة عليها وهي كالتالي  الفقرات أو البساؤلت على عينة الدراسة مقابل

 (.1، غير موافق بشد  = 2موافق = ، غير 3، محايد = 4، موافق = 5)موافق بشد  = 
 

 تصحيح أداة الدراسة )االستبانة(

 ( لتصحيح أدا  الدراسة، بحيث تعرض فقراتLikert Scaleتم استخدام تدريج خماس ي وفق مقياس ليكرت )

عطى اإلجابات أوزان 
 
السببانة على عينة الدراسة ومقابل كل فقر  خمس إجابات تحدد مستوى موافقتهم عليها وت

رقمية تمثل درجة الجابة على الفقر  يستفاد منها في التعبير عن مستوى انخفاض أو ارتفاع املوافقة على فقرات 

 ( يوضح ذلك.1وبنود السببانة، واججدول )
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 حيح أداة الدراسة بخمس درجات وفق مقياس ليكرت (: تص1جدول )

 غير موافق بشدة غير موافق  محايد موافق موافق بشدة اإلجابة

 1 2 3 4 5 الدرجة

يتضح من اججدول أعاله أنه كلما انخفضت الدرجة املمنوحة لإلجابة كلما زادت درجة الرفض أو عدم املوافقة ،،،

(، والفقر  التي يتم املوافقة عليها تدخذ 5املوافقة عليها بشد  تدخذ الدرجة )عليها، حيث نجد أن الفقر  التي يتم 

(، في حين أن الفقر  التي تكون اإلجابة 3(، أما الفقر  التي تكون نبيجة اإلجابة عليها محايد تدخذ الدرجة )4الدرجة )

 الفقر  التي تتم عدم املواف2عليها بعدم املوافقة تدخذ الدرجة )
ً
(، ولتحديد 1قة عليها بشد  تدخذ الدرجة )(، وأخيرا

مستوى املوافقة على كل فقر  من الفقرات وكل محور وكل بعد ضمن أدا  الدراسة، تم العتماد على قيمة الوسط 

 جخمسة مستويات )منخفض 2اجحسابي وقيمة الوزن النسبي واججدول )
ً
( أدناه يوضح مستويات املوافقة اسبنادا

، منخفض، متوسط، 
ً
(.جدا

ً
 مرتفع، مرتفع جدا

 (: مستويات املوافقة على فقرات الستطالع2جدول )

  مستوى املوافقة
 
  مرتفع متوسط منخفض منخفض جدا

 
 مرتفع جدا

 4.20أكبر من  4.19إلى  3.40 3.39إلى  2.60 2.59إلى  1.80 1.80أقل من  الوسط الحسابي

 %84أكبر من  %83.9% إلى 68 %67.9% إلى 52 %51.9% إلى 36 %36أقل من  الوزن النسبي

، ،، 

 من املوافقة 1.80وهذا يعطي دللة واضحة على أن املتوسطات التي تقل عن )
ً
( تدل على وجود درجة منخفضة جدا

 من الرفض، أما املتوسطات التي تتراوح بين )
ً
( فهي 1.80-2.59على الفقر  أو املحور بمعنى وجود درجة مرتفعة جدا

منخفضة من املوافقة بمعنى درجة مرتفعة من الرفض على الفقرات أو املحور، بسنما تدل على وجود درجة 

( فهي تدل على وجود درجة متوسطة من املوافقة أو وجود درجة حيادية تجاه 2.60-3.39املتوسطات التي تتراوح بين )

درجة مرتفعة من املوافقة، في (  تدل على وجود 3.40-4.19الفقر  أو املحور، كما أن املتوسطات التي تتراوح بين )

 من املوافقة، وهذا التقسيم 4.20حين أن املتوسطات التي تساوي أو تزيد عن )
ً
( تدل على وجود درجة مرتفعة جدا

 تم تحديده وفق مقياس ليكرت اجخماس ي الذي تم اعتماده في تصحيح أدا  استطالع الرأي.

 تصميم مجتمع استطالع الرأي: 

   مجتمع استطالع الرأي

، حيث معوقات وصول العالميات للمناصب القيادية في نقابة الصحفيينيهدف استطالع الرأي الى معرفة 

العالميات املنبسبات لنقابة الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غز ، حيث بلغ عدد استهدف استطالع الرأي 

الستطالع الرأي على املنبسبات للنقابة، وتم توزيع ، وقد قام فريق البحث بتطبيق 6( إعالمية200املنبسبات للنقابة )

                                                           
6
إعالمية وفقا لمقابلة مع الدكتور تحسين األسطل نائب نقيب الصحفيين أجرها الباحث  200بلغ عدد اإلعالميات المنتسبات لنقابة الصحفيين   

 15/10/2018إسالم  موسى )عطاهللا(  بتاريخ 
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، وبذلك يمكن العتماد على نتائج %(70.5( اسببانة بنسبة استرداد بلغت )141استرداد )، حيث تم ( اسببانة200)

 استطالع الرأي وتعميم نتائجها.

 فريق العمل امليداني: 

 محافظات الوطن.ية وتوزيعها على املنبسبات للنقابة في الثقافة والفكر اجحر بتصميم اسببانة الكترونقامت جمعية 

 جمع البيانات:

 م.2018 ديسمبر 3إلى  نوفمبر  1تم جمع بيانات الدراسة املسحية خالل الفتر  من 

 تدقيق البيانات:

 مع معايير اججود  التي  استطالع الرأيخضعت كافة اسببانات 
ً
إلى عد  مراحل من املراجعة والتدقيق تماشيا

 في جمع البيانات. وتمثلت هذه املراحل بمــا يلي: الثقافة والفكر اجحر  جمعيةتعتمدها 

: وتقع مسؤولية التدقيق امليداني على عاتق املنسق واملشرف امليداني، حيث يقوم املشرف التدقيق امليداني (1

 .جعة مجموعة من الستمارات يتم اختيارها بشكل عشوائي قبل البدء للتدكد من صحة البياناتبتدقيق ومرا

: في هذه املرحلة تخضع جميع السببانات للتدقيق من قبل فريق البحث، حيث يقوم الفريق التدقيق املكتبي (2

 .بمراجعة كافة السببانات من حيث املصداقية ومنطقية اإلجابات

،  :ترميز االستمارات (3
ً
وبعد النتهاء من عملية التدقيق تم ترميز الستمارات، بالرجوع إلى أدلة الترميز املعد  مسبقا

 .حيث يتم تجهيز الستمار  بشكلها النهائي من اجل إدخال بياناتها

: بعد النتهاء من عملية إدخال البيانات تم استخراج جداول تكرارية أولية ملؤشرات الدراسة تنظيف البيانات (4

املسحية، ويتم مراجعتها من قبل الفريق اإلحصائي للتدكد من سالمة البيانات املدخلة وعدم وجود حالت 

 طرفية لفتة للنظر، وفي حالة وجود أخطاء كانت تتم عملية إدخال السببانات مر  أخرى.

 ادخال وتحليل البيانات: 

، وبعد النتهاء من عملية الدخال والتدكد spss. v25تم تصميم قاعد  بيانات من خالل البرنامج الحصائي 

من سالمتها وجاهزيتها للتحليل واستخراج النتائج، تم تحليل هذه البيانات بواسطة هذا البرنامج، وذلك من خالل 

 أدا  الدراسة املتمثلة بالسببانة.استخراج النتائج الولية وتحليل تساؤلت 

 ةاألساليب اإلحصائية املستخدمة في الدراس

 Statistical Package for Social Sciences-SPSSاعتمدت الدراسة على اجحزمة اإلحصائية للعلوم الجتماعية )

V.25 في معاججة وتحليل بيانات الدراسة، من خالل استخدام مجموعة من الساليب اإلحصائية الوصفية )

 والستدللية والتي تمثلت فيما يلي:

، وكذلك الديموغرافيةحسب البيانات  استطالع الرأياججداول التكرارية والنسب املةوية لوصف عينة  .1

 .التحقق من سالمة البيانات والتدكد من خلوها من أخطاء اإلدخال
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5.70% 

41.80% 

38.30% 

14.20% 

 فأكثر 39 32-38 25-31 18-24

( والوزن النسبي وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات مفردات Meanالوسط اجحسابي ) .2

(: للتعرف على مدى Standard Deviation، والنحراف املعياري )الدراسةحاور ومالدراسة على الفقرات 

املحاور انحراف استجابات مفردات الدراسة لكل فقر  من الفقرات عن وسطها اجحسابي، إلى جانب 

 ، فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت الستجابات وانخفض تشتتها.الرئسسية

 .الحصائي ملحاور استطالع الرأي اِلشكال البيانية لتوضيح الوصف .3

 

 الفصل الثالث: نتائج استطالع الرأي
 

 :
 
 لإلعالميات املنتسبات للنقابةبيانات الديموغرافية الأوال

 الوصف االحصائي لإلعالميات حسب العمر .1

يتضح نسبة اإلعالميات التي يتراوح أعمارهن من ، الوصف الحصائي لإلعالميات حسب العمر( 1يوضح اججدول )

%، أما ما يتراوح أعمارهن من 41.8عام بلغت  31-25%، ونسبة من يتراوح أعمارهن من 7.5عام بلغت نسبة  18-24

 من كان أعمارهن 38.3عام بلغت  32-38
ً
 .%14.2عام وأكثر بلغت  39%، وأخيرا

عام وهن يدتين في املقاوم الول، أما النسبة  31-25ات ما بين أعمار أي أن النسبة العلى كانت لصاجح من العالمي

 ( أدناه يوضح ذلك.1) البياني . والشكلعام 38-32تتراوح أعمارهن من  لصاجح منالثانية والقريبة منهم فهي كانت 

 

  النسبة % التكرار العمر

18-24 8 5.7 

25-31 59 41.8 

32-38 54 38.3 

 14.2 20 فأكثر 39

 %100 141 املجموع

 (1الشكل البياني ) (1الجدول )

 

 املحافظةالوصف االحصائي لإلعالميات حسب  .2

بلغ نسبة اإلعالميات املنبسبات لنقابة ، املحافظةالوصف الحصائي لإلعالميات حسب ( 2يوضح اججدول )

الصحفيين وفقا للمحافظة والذي كان لصاجح منطقة شمال الضفة الغربية والتي جاءت بالترتسب الول وكان بنسبة، 

جنوب  الثالث منطقة%، وجاءت في الترتسب 38.3بلغت  غز  والتي%، والثانية كان لصاجح محافظات جنوب 41.8
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5.70% 

41.80% 

38.30% 

14.20% 

 جنوب الضفة جنوب غزة شمال الضفة شمال غزة

99% 

1% 

 يعمل

 ال يعمل

، أما الترتسب الرابع والخير كان من نصسب منطقة شمال غز  والتي بلغت 14.2الضفة الغربية والتي كانت بنسبة 

 ( أدناه يوضح ذلك.2) البياني . والشكل%.5.7

 

 

 

 

 

 

  النسبة % التكرار املحافظة

 5.7 8 شمال غزة

 41.8 59 شمال الضفة

 38.3 54 جنوب غزة

 14.2 20 جنوب الضفة

 %100 141 املجموع

 (2الشكل البياني ) 2الجدول )

 

 حالة العمللوصف االحصائي لإلعالميات حسب ا .3

بلغت نسبة العالميات وفقا جحالة العمل، ، حالة العملالوصف الحصائي لإلعالميات حسب ( 3يوضح اججدول )

%، اما نسبة العالميات الغير 98.6بنسبة والذي جاء بنسبة كبير  لصاجح اإلعالميات اجحاصالت على عمل وكان 

 ( أدناه يوضح ذلك.3) البياني والشكل، %1.4عامالت بلغت 

 

 النسبة % التكرار حالة العمل
 

 98.6 139 يعمل

 1.4 2 ال يعمل

 %100 141 املجموع

 (3)الشكل البياني  (3)الجدول 

 

 طبيعة العمللوصف االحصائي لإلعالميات حسب ا .4
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27.70% 

17.70% 

14.90% 

20.60% 
19.10% 

شركات صحافة 
 خاصة

مؤسسات  وكاالت أنباء
مجتمعية محلية 

 ودولية

صحافة 
 الكترونية ورقية

 حكومي

36.20% 

53.20% 

9.90% 

0.70% 

 ارملة مطلقة متزوجة عزباء

بلغت نسبة العالميات وفقا لطبيعة العمل، ، الوصف الحصائي لإلعالميات حسب حالة العمل 4اججدول )يوضح 

%، وكان في 27.7والذي جاء بالترتسب الول لصاجح العالميات العامالت في شركات صحافية خاصة وكان بنسبة 

%، وكان في الترتسب الثالث من صاجح 20.6بنسبة الترتسب الثاني لصاجح العامالت في صحفية اإللكترونية ورقية وكان 

%، 17.7%، والترتسب الرابع للعامالت في وكالت أنباء وجاء بنسبة 19.1العامالت في قطاع حكومي والذي كان بنسبة 

( أدناه 4) البياني والشكل، ، %14.9والترتسب اجخامس للعامالت في مؤسسات مجتمعية محلية ودولية وكان بنسبة 

 ك.يوضح ذل

 

 

 

 النسبة % التكرار طبيعة العمل
 

شركات صحافة 

 خاصة
39 27.7 

 17.7 25 وكاالت أنباء

مؤسسات 

مجتمعية محلية 

 ودولية

21 14.9 

صحافة الكترونية 

 ورقية
29 20.6 

 19.1 27 حكومي

 %100 141 املجموع

 (4)الشكل البياني  (4)الجدول 

 

 الحالة االجتماعيةلوصف االحصائي لإلعالميات حسب ا .5

بلغت نسبة اإلعالميات وفقا للحالة ، اجحالة الجتماعيةالوصف الحصائي لإلعالميات حسب  (5) اججدول يوضح 

% غير متزوجات، أما 51% متزوجات، أما الترتسب الثاني فكان 53.2الجتماعية، والذي جاء في الترتسب الول بنسبة 

( 5) البياني والشكل، % أرامل7مطلقات، أما الترتسب الرابع والخير فكان بنسبة % 9.9الترتسب الثالث فكان بنسبة 

 أدناه يوضح ذلك.

 

 النسبة % التكرار الحالة االجتماعية
 

 36.2 51 عزباء

 53.2 75 متزوجة

 9.9 14 مطلقة
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0.70% 

9.90% 

59.60% 

29.80% 

 دراسات عليا بكالوريوس دبلوم متوسط ثانوية عامة فأقل

14.90% 

33.30% 

22% 

29.80% 

 فـأكثر 15 15_10 10_5 5_1

 0.7 1 ارملة

 %100 141 املجموع

 (5)الشكل البياني  (5)الجدول 

 

 

 املؤهل العلميلوصف االحصائي لإلعالميات حسب ا .6

بلغت نسبة اإلعالميات وفقا للمؤهل ، الوصف الحصائي لإلعالميات حسب املؤهل العلمي (6) اججدول يوضح 

% لصاجح حملة البكالوريوس، أما الترتسب الثاني فكان لصاجح حملة 59.6العلمي، في الترتسب الول والذي جاء بنسبة 

%، أما 9.9%، أما الترتسب الثالث كان للحاصالت على دبلوم متوسط وكان بنسبة 29.8يا وكان بنسبة الدراسات العل

 ( أدناه يوضح ذلك.6) البياني والشكل، %7الترتسب الرابع وكان لصاجحة حملة الثانوية العامة فدقل وجاء بنسبة 

 

 النسبة % التكرار املؤهل العلمي
 

 0.7 1 ثانوية عامة فأقل

 9.9 14 دبلوم متوسط

 59.6 84 بكالوريوس

 29.8 42 دراسات عليا

 %100 141 املجموع

 (6)الشكل البياني  (6)الجدول 

 

 سنوات الخبرةلوصف االحصائي لإلعالميات حسب ا .7

بلغت نسبة العالميات من لهن خبر  تتراوح ، سنوات اجخبر الوصف الحصائي لإلعالميات حسب  (7) اججدول يوضح 

 15-10من  %، أما من لهن خبر  تتراوح29.8سنة نسبة  15%، ومن كان لهن خبر  أكثر من 33.3سنوات  10-5من 

، أما الترتسب الرابع وكان لصاجحة حملة ، %14.9سنة نسبة  5-1%، أما من لهن خبر  تتراوح ما بين 22سنة نسبة 

 ناه يوضح ذلك.( أد7) البياني والشكل، %7الثانوية العامة فدقل وجاء بنسبة 

 

  النسبة % التكرار سنوات الخبرة

1-5  21 14.9 

5-10 47 33.3 

10-15 31 22.0 



 

11 
 

 29.8 42 فـأكثر 15

 %100 141 املجموع

 (7)الشكل البياني  (7)الجدول 

 

 

: التحليل الوصفي لألسئلة العامة املتعلقة باملنتسبات للنقابة
 
 ثانيا

 العامة املتعلقة باملنتسبات للنقابةلألسئلة الوصف االحصائي  .1

بلغ حيث  حسب تاريخ االنتساب ،العامة املتعلقة باملنبسبات للنقابةالحصائي لألسةلة الوصف ( 8يوضح اججدول )

%، أما اإلعالميات املنبسبات للنقابة من مد  أكثر من 31.9نسبة اإلعالميات املنبسبات للنقابة بمد  اقل من عامين 

بلغت نسبة  وفقا لصعوبات التي تواجه االعالميات في التقدم بطلب انتساب للنقاب، %68.1بنسبة عامين كان 

بلغ  لطبيعة الصعوبات التي تواجه اإلعالمياتيتعلق فيما ، %39.7من يواجهن صعوبات في التقدم بطلب انبساب 

أما من كان لديهن  %41.1نسبة اإلعالميات التي يواجهن صعوبات في تقديم طلب النبساب بسبب إجراءات النقابة 

اما من كان لديهن صعوبات في  %33.9صعوبات في تقديم طالب النبساب وكان بسبب رسوم الطلب فكان نسبتهن 

  %.25ر  اجحصول على عضوية النقابة بلغ تقديم الطلب بسبب طبيعة العمل اإلعالمي والذي ل يلزم ضرو 
 
وفقا

 %.56.7بلغ نسبة اإلعالميات من لديهن معرفة بالنظام الداخلي للنقابة  ملعرفة املنتسبات للنقابة النظام الداخلي

طبيعة وسيلة املعرفة لإلعالميات ، اما %43.3اما من لسس لديهن معرفة بالنظام الداخلي للنقابة فكان نسبتهن 

% كانت معرفتهن من 37.5، % كانت معرفتهن من خالل ورش تعريفية بالنقابة21.3بلغت  بالنظام الداخلي للنقابة

اإلعالميات الالتي ب فيما يتعلق، % كانت معرفتهن من خالل النظام املنشور على صفحة النقابة21.3، خالل النترنت

اما العالميات  بق وأن مارسن العملية النتخابية% الالتي س27.7كان نسبة    سبق لهم انتخاب مجلس نقابي

%  بررن ذلك بدن النقابة لم توجه لهن 46%، منهن 72.3لهن أن مارسن النتخابات في النقابة كان  الالتي لم يبسن  

بان موعد النتخابات غير مناسب لهن،  وباقي النسبة كانت لسباب آخري  وا%   قال5.7دعوات بحضور العملية، 

انعكس على واقع النتخابات وبعضن قالوا عدم اقتناعهن بشكل القوائم النتخابية،  التيمثل الجواء السياسية 

ما يتعلق في، عدم وجود برامج حقيقية تلبى حاجت اإلعالميات وكذلكوسبب أخر أن هناك كان هيمنة ذكورية، 

%   وصفن تجربتهن مع النقابة في العملية 46.2  تجربة اإلعالميات في العملية االنتخابية لنقابة الصحفيين مبتقيي

% وصفن تجربتهن مع 15.4، % وصفن تجربتهن مع النقابة في العملية النتخابية باملقبولة38.5، النتخابية باججيد 

 إعالمية تولت منصببأن  قلن   اللواتيكانت نسبة االعالميات في حين  .بالسسةةالنقابة في العملية النتخابية 

اعالمية تولت منصب قيادي في نقابة الصحفيين  أيبدنه ل يوجد  قلن  اما من  %20.6الصحفيين نقابة  في قيادي

يتعلق بترشح فيما ، %38.3لسس لديهن علم بوجود اعالمية في منصب قيادي من عدمه  قلن  اما من ، 41.1%

بدنهن ترشحن ملنصب قيادي في  قلن   % من العالميات5.0 ملنصب قيادي ضمن االنتخابات الدورية للنقابة

، بدنهم لم يترشحن لي منصب نقابي في النتخابات الدورية للنقابة قلن  % من العالميات 95.0، النتخابات الدورية

 بلغت 
ً
من النساء املنبسبات وتم ترشحيهم  نسائية كوتهط وكان ضمن ممن ترشحن ملنصب نقابي فق% 11.1واخيرا

 %88.9لالنتخابات، 

 من النساء املنبسبات وتم ترشحيهم لالنتخابات. تشرحن ضمن قائمة مشتركة بدنهم قلن  من العالميات 
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 النسبة % التكرار األسئلة العامة لإلعالميات املنتسبات

 تاريخ االنتساب

 31.9 45 أقل من عامين

 68.1 96 أكثر من عامين

 هل من صعوبات تواجه اإلعالميين للتقدم بطلب انتساب للنقابة. .2

 39.7 56 نعم

 60.3 85 ال

 (N= 56) إذا كانت اإلجابة نعم ما هي تلك الصعوبات 2.1 .3

 33.9 19 رسوم الطلب

 41.1 23 إجراءات النقابة

 25.0 14 عضوية النقالةالعمل اإلعالمي ال يلزم بضرو الحصول على 

 هل لديك معرفة بالنظام الداخلي للنقابة .4

 56.7 80 نعم

 43.3 61 ال

 (N=80) إذا كانت اإلجابة نعم ما هو مصدر املعرفة 4.1

 37.5 30 االنترنت

 41.3 33 ورشة تعريفية بالنقابة

 21.3 17 النظام منشور على صفحة النقابة

 االنتخابية النقابيةهل سبق ومارست العملية  .5

 27.7 39 نعم

 72.3 102 ال

 (N=39) التحرريةه كانت اإلجابة نعم كيف تقيمين هذ إذا 5.1

 46.2 18 جيدة

 38.5 15 مقبولة

 15.4 6 سيئة

 هل تولت إعالمية منصب قيادي في النقابة؟ .6

 20.6 29 نعم

 41.1 58 ال

 38.3 54 ال أعرف

 االنتخابات الدورية للنقابةهل سبق لك ملنصب قيادي ضمن  .7

 6.4 9 نعم

 93.6 132 ال
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 (N=9إذا كانت االجاب نعم ) .8

 11.1 1 ترشحت ضمن كوتا نسائية

 %88.9 8 ترشحت ضمن قائمة

 (8جدول )

 

 

 

 :
 
 نتائج تحليل محاور وأبعاد استطالع الرأيثالثا

معوقات وصول اإلعالميات للمناصب ملحاور وأبعاد استطالع الرأي حول ( املقايسس الوصفية 9يوضح اججدول )

ويتكون من ثالثة محاور رئسسة، حيث بلغت نسبة موافقة اإلعالميات على إجراءات  القيادية في نقابة الصحفيين

ل دون %( والتي تعبر عن موافقة متوسطة، فيما يتعلق بمعوقات تحو 52تمكين العالميات في نقابة الصحافيين )

%( والتي تعبر عن املوافقة 59وصول العالميات ملواقع صنع القرار في نقابة الصحفيين بلغت نسبة املوافقة )

%  51املتوسطة  حيث يتكون هذا املحور من  ثالثة أبعاد )البعد الول: املعوقات السياسية وبلغت نسبة املوافقة 

% موافقة متوسطة، البعد الثالث: 56اعية وبلغت نسبة املوافقة "موافقة منخفضة"، البعد الثاني: املعوقات الجتم

% موافقة مرتفعة(، في حين بلغت نسبة املوافقة حول سبل التغلب 69املعوقات الشخصية بلغت نسبة املوافقة 

% حيث تعبر عن موافقة متوسطة، والشكل البياني 52على معوقات وصول العالميات للمناصب القيادية في النقابة 

(8) 
 
 
 

 مستوى املوافقة الوزن النسبي الوسط الحسابي األسئلة العامة لإلعالميات املنتسبات

 متوسطة )الحيادية( %52 2.61 إجراءات تمكين اإلعالميات في نقابة الصحافييناملحور األول: 

 منخفضة %51 2.55 البعد األول: املعوقات السياسية

 متوسطة )الحيادية( %56 2.81 البعد الثاني: املعوقات االجتماعية

 مرتفعة %69 3.43 البعد الثالث: املعوقات الشخصية

املحور الثاني: معوقات تحول دون وصول اإلعالميات ملواقع 

 صنع القرار في نقابة الصحفيين
 متوسطة )الحيادية( 59% 2.93

املحور الثالث: سبل التغلب على معوقات وصول اإلعالميات 

 في النقابة للمناصب القيادية
 متوسطة )الحيادية( 52% 2.62

 

 



 

14 
 

 

 االستنتاجات

في العمل النقابي الصحفي ل سيما القيادي  مشاركة وانخراط العالمياتوجد الستطالع ضعف شديد في نسبة 

. هذه النسبة 7% فقط21.4%، وفي املجلس اإلداري 14.4منه، حيث كان تمثيلهن في مجلس المانة العامة للنقابة 

% من اإلعالميات املنبسبات للنقابة ينفين معرفتهن إن كان هناك اعالمية تولت 38.3الضعيفة، جعلت ما يقارب 

% منهن بدنه ل يوجد أي اعالمية تولت منصب قيادي في 41.1منصب قيادي من عدمه، وفي الوقت نفسه أكدن 

لسباب  ٌعزفتهذه النسب املتدنية  قابي.% فقط ممن أكد أن هناك اعالميات تولين منصب ن20.6النقابة، مقابل 

ن تهشاركم نبيجة عدم%، أو 43.3عدم معرفتهن بالنظام الداخلي للنقابة والتي بلغت نسبتهن منها  مختلفة،

ذلك لسباب  رجعاتم   لنقابة،انبسبات م% من  72يقارب والتي بلغت نسبتهن ما من قبل بية، عمليات النتخاالب

 يكن موعد النتخابات مناسب لهن، لمن دعوات بحضور العملية، وأخريات لم توجه لهعد  منها بدن النقابة 

واخريات بررن عدم تعاطيهن مع النتخابات وبسبب الجواء السياسية التي انعكس على واقع النتخابات وعدم 

ضائهن عن الهيمنة اقتناعهن بشكل القوائم النتخابية وبرامجها التي ل تلبي حاجات العالميات، ناهيك عن ر 

% من 95.0الذكورية في النقابة. وقد تكون تلك السباب التي تمنعهن عن الترشح لالنتخابات في املستقبل، حيث 

 بدنهن لن يترشحن لي منصب قيادي في النتخابات الدورية للنقابة.  قلن  العالميات 

ص ى بضرور  تذليل العقبات أمام تمثيل النساء هذه النسب الضعيفة ل تتوافق مع قرارات املجلس الوطني الذي او 

%، وأكد على ضرور  تعزيز تواجدهن من أجل رفع الكفاء  والتمثيل 30بكافة املؤسسات الوطنية بنسبة ل تقل عن 

 لهن يتوافق وتضحيات املرأ  الفلسطينية جانبا الى جنب مع الرجل طوال فتر  النضال الفلسطيني.

 العالمية زياد  التماسك بين املؤسسة ميات في العمل النقابي الصحفي هوالعال إن الهدف من تعزيز مشاركة 

 تجاهعلى كاهل الصحفيين  والتي تقع اجحالة الفلسطينيةلديهم خاصة في أهمية العمل النقابي وتعزيز  ،واإلعالميين

، وهو ما يتعارض مع كل أنفسهمات التي تقع الصحفيين والصحفيات عتداء، بما فيها ال نتهاكاتال  حول  حقيقةاجقل ن

 اجخاص بضرور  حماية النساء اوقات النزاعات املسلحة. 1325قرار  بما فيهالقوانين والعراف الدولية، 

 

 

                                                           
7
 15/10/2018بتاريخ ، اجرها الباحث إسالم عطاهلل سطلتلفونية مع نائب نقيب الصحفيين الدكتور تحسين االمقابلة   

52% 51% 
56% 

69% 

59% 

52% 

إجراءات تمكين : املحور الول 

اإلعالميات في نقابة 

 الصحافيين

املعوقات : البعد الول 

 السياسية

املعوقات : البعد الثاني

 الجتماعية

املعوقات : البعد الثالث

 الشخصية

معوقات تحول : املحور الثاني

دون وصول اإلعالميات 

ملواقع صنع القرار في نقابة 

 الصحفيين

سبل التغلب : املحور الثالث

على معوقات وصول 

اإلعالميات للمناصب 

 القيادية في النقابة
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 التوصيات

 
 في النقابة  في املجالستمثيل العالميات  علىينص  في النظام الداخليومفعل بند صريح  تضيف النقابة

 %.30بنسبة ل تقل عن 

  وورش عمل بين العالميات املنبسبات للنقابة وصناع القرار في النقابة. عمل لقاءات دائر  مستدير ،يتم أن 

  العمل القيادي، وتشرك اإلعالميات حتى اللواتي لسنا في  العالميات فيتببني النقابة برامج لتطوير لقدرات

لقرارات التي على مستوى صنع سياسات مناطق صنع القرار في النقابة، في قرارات النقابة الستراتيجية، وا

املستقبل في حال تبوأت  ويمكنهن فيالعمل النقابي، هذا يؤهل اإلعالميات للتدرب على العمل القيادي 

.
ً
 منصب قيادي لسس على مستوى النقابة، بل على مستوى مكان عمل اإلعالمية أيضا

 دهمية العمل النقابي، وأهمية تمثيل اإلعالميات تطور النقابة برنامج كامل لتوعية اإلعالميات واإلعالميين ب

 في املناصب القيادية، وأهمية تنسيبهن لنقابة الصحفيين.

 عضويتهن  ناللواتي لم يجدد خصوصا ،التنسسب دفعهن لرسوم قسيطل العقبات أمام اإلعالميات وتتذلي

 عليهن الرسوم بدثر رجعي. كمراوهو ما  ،فترات طويلة من

  تسهيلية امام العالميات املتراكم عليهن رسوم التنسسب، من خالل قيامهن بدنشطة العمل على حلول

 وتدريبات ولقاءات لإلعالميين والعالميات حديثي التخرج مقابل خصومات من رسومهن املتراكمة.

  عتبره أحد يخصوصا في ظل وجود النقسام الذي يتم التمييز بين الصحفيين على الساس اجحزبي،  أل

 ب احجام اإلعالميات من املشاركة في العمليات النتخابية.اسبا

 


