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  إعداد
  قورايق نصارأمل عزت عثمان 

  إشراف
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  الملخص

الدراسة الى التعرف على مدى الوعي بقضايا المرأة لدى المراسلين الصحفيين هدفت 

. الفلسطينيين في الضفة الغربية، ومدى اهتمامهم بتلك القضايا وإلمامهم بالمحاور المتعلقة بها

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع المراسلين اإلعالميين الفلسطينيين العاملين في وسائل 

) 271(نية ضمن مناطق محافظات نابلس ورام اهللا والخليل، والبالغ عددهم اإلعالم الفلسطي

 وقد اختارت الباحثة في جمع البيانات مجتمع الدراسة بطريقة المسح الشامل. مراسالً ومراسلة

 لكل المراسلين والمراسالت في المحافظات المذكورة، والذين يعملون في وسائل اإلعالم المحلية،

ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبانة . غطي المناطق التي اختيرتوهذه البيانات ت

باالعتماد على المعايير العلمية، وتم التأكد من صدق االستبانة من خالل عرضها على لجنة من 

 ، وتم استخراج معامل الثبات بواسطة معادلة كرونباخ ألفا، حيث بلغ معامل الثبات1المحكمين

من خالل  SPSS)(حليل البيانات باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية ، وتم ت)%72(

  .اختبار مربع كاي
أن المراسلين الصحفيين بالمجمل يمتلكون معرفة ضئيلة جداً  وقد توصلت الدراسة الى

 ،بها بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي تخص المرأة، وكذلك متابعتهم لقضايا المرأة واالهتمام
في الدورات التي  مشاركة ضئيلة كما يشاركونبتغطيتها إعالمياً، ضئيل  ويوجد لديهم اهتمام

 حات التي تخص قضايا المرأةمصطلضعف في معرفتهم للولديهم  تخص النوع اإلجتماعي،
، كما هو موضح في جداول المعالجات بشكل عام بتطوير معرفتهم بقضايا المرأةضئيل  واهتمام

، وال أبداً ى الرغم من وجود عدد كبير منهم ال يعرفون بتلك المواثيق الدوليةعل، اإلحصائية
أو بطرحها إعالمياً، أو بمتابعتها، او تطوير معرفتهم بها من خالل يهتمون بقضايا المرأة، 

  .بشكل مطلق الدورات والندوات

                                                           

  .أبو دحو، نداء أبو عواد أمين أبو وردة، عبد الجواد عبد الجابر، حسين أحمد، روال فريد ابو ضهير، علياء العسالي، 1



  ض

 

تبين  تمت دراستهاومن خالل جداول المعالجات اإلحصائية التي تطرقت للمتغيرات البحثية التي 
أنه ال يوجد تأثير لمكان عمل المراسل الصحفي على معرفته بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي 

، كما أنه )2008سيدوا، كوبنهاجن، نيروبي، وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية لعام (تخص المرأة 
ة في المجتمع أو طرحها ال يوجد تأثير للنوع االجتماعي ومتابعة المراسل الصحفي لقضايا المرأ

إعالمياً، وال يوجد تأثير للنوع االجتماعي وحرص المراسل الصحفي على المشاركة في دورات 
تدريبية حول قضايا النوع اإلجتماعي، أو تأييده للمعاهدات الدولية التي نصت على حرية المرأة، 

كما ال يوجد  .باً على الطلبةوال على رأيه بأن إدراج قضايا المرأة في المنهاج الدراسي يؤثر سل
كما بينت النتائج بأنه ال  .عالقة بين سن المراسل الصحفي وأولويته لتغطية قضايا تخص المرأة

اقتصادياً، وسياسياً، (يوجد تأثير لخبرة المراسل الصحفي على معرفته بتمكين المرأة 
ساواة والعدالة االجتماعية، ، وال يوجد لها تأثير على معرفته بالعنف األسري، والم)واجتماعياً

  .وعمل المرأة، والكوتا، لكن لها تأثير على معرفته بالصحة اإلنجابية
كما أنه ال يوجد تأثير لمستوى دخل المراسل الصحفي على درجة اهتمامه بالمشاركة في 
الدورات والندوات التي تناقش قضايا المرأة، واقتصاره على طرح تلك القضايا على المقال 

لكنه يوجد تأثير لمستوى دخله على قيامه بالتغطية اإلعالمية لقضايا تخص في أو الخبر، الصح
المرأة، ويمكن أن نفسر ذلك التأثير لمستوى الدخل على القيام بالتغطية اإلعالمية لقضايا المرأة، 
أنه كلما ارتفع دخل المراسل الصحفي الفلسطيني زادت نسبة تغطيته لقضايا المرأة والعكس 

حيح، وذلك يعود لعدة أسباب منها تكلفة العمل، حيث أن أي تغطية لقضايا النوع االجتماعي ص
، فاذا كان المراسل الصحفي العادي  يتبعها تكلفة مادية، تخصم هذه التكلفة من راتب الموظف

ذوي الدخل المحدود سيتم تجنب تغطية مثل تلك القضايا، واذا كان راتبه مرتفع فاليؤثر ان قام  
بمثل تلك التغطية، وكذلك ان كان العمل خاص فهو أقل تغطية وعمل المراسل الصحفي تحت 

  .إطار مؤسسة معينة أعلى تغطية

الراحة النفسية للمراسل الصحفي القادمة من الرفاهية االقتصادية تجعله تفسير اخر ايضا، أن 
يين ذوي الراتب العالي يبحث عن االمور العميقة مثل قضايا الجندر، كما أن لمراسلين الصحف

يكونون اصحاب شهرة لذلك هم مستهدفين من قبل المؤسسات االخرى لدعوتهم للتغطية 
االعالمية، دوناً عن المراسلين ذوي الدخل المنخفض والذين هم مبتدئون بالعمل وليسوا اصحاب 

  .شهرة في المجال االعالمي 



  ط

 

يتجنبوا اي تغطية اعالمية لقضايا النوع  اضافة الى تفسير اخر هو أن المراسلين الصحفيين قد 
االجتماعي أو لفعاليات نسوية تابعة للمؤسسات النسوية، كون المراسل يستهلك ويستغل بطلب 

اضافية منه دون مقابل، وهذا يستنفذه مادياً بالوقت والجهد أيضاً، وهذه التفسيرات  حسب  اعمال
عن التفسير وراء تغطية قضايا المرأة من   ماورد في كالم المراسلين الصحفيين عندما سؤلووا

  . قبل المراسلين الصحفيين ذوي الدخل المرتفع بنسبة اكثر من غيرهم

يتم تناولها  وتبين أيضاً من الدراسة أن قضايا المرأة المطروحة إعالمياً هي ذات طابع اجتماعي،
تناولها ، ويتم طرحها ومن باب اجتماعي بحت، بعيداً عن السياسة واالقتصاد والجوانب األخرى

، وكأن قضايا اقتصاد والتدبير المنزلي والطفولة وغيرهالمياً من باب األسرة والصحة واالإع
  .إعالمياً تقتصر على ذلك دون غيره المرأة
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  الفصل االول
  مشكلة الدراسة وأهميتها

   مقدمة

وعندما نتحدث عن  .خرربي النصف اآلنجب وتُوتُ ،فهي نصف المجتمع .هاكملالمرأة هي حياة بأ

لتحقيق  استخدامها وتوظيفهاوالتي يجب علينا  ،ة فاننا نتحدث عن نصف طاقات المجتمعأالمر

قافية قدماً في سبيل تقدم هذا المجتمع جتماعية والسياسية واالقتصادية والثالتنمية الشاملة اال

  .مموتطوره ورقيه بين األ

اذا أردتم رجاالً عظماء، فعلّموا المرأة ما هي العظمة وما هي  :الفيلسوف جاك جان روسو قال"

وهذا يؤكد أن تنشئة الرجل وتعليمه تعد عملية فردية، بينما تعد تنشئة المرأة وتعليمها . الفضيلة

غرسه األم في نفوسهم تنشئة لألسرة بأكملها، ذلك ألن تربية األبناء تعتمد اعتماداً كلياً على ما ت

من قيم ومبادئ وأفكار، ألنها مسؤولة مسؤولية كاملة عن تنمية طفلها بدنياً وفكرياً واجتماعياً 
  .)5، ص2008الخصيب، ( "ومعنوياً وجمالياً

ولنجاح . فالمرأة تقوم بدور مهم في عملية التنمية الشاملة في المجتمع التي تحقق نموه المتكامل

في عملية التنمية المجتمعية من أدوار يجب بدايةً أن تجد كيانها اإلنساني، وأن  ما تقوم به المرأة

تطور قدراتها، وتشارك في عملية صنع القرار، خاصة في األمور المتعلقة بها وبمصيرها، 

  .لتأكيد ذاتها أوالً، ثم المساهمة في بناء المجتمع وتطوره ونموه الشامل

يش فيه، فإن صلحت صلح حال المجتمع بأسره، وإن فسد إن المرأة واجهة المجتمع الذي تع

حالها فسد حال المجتمع ككل، فهي مفتاح تقدم المجتمعات وهي مفتاح تراجعها، وهي أساس كل 

  :شيء، لذلك قالوا قديماً

  طيب األعراق شعباً دتَأعد      ها تَأعدد إذااألم مدرسةٌ 

فيه، فيما وضعتها مجتمعات أخرى هي وقضاياها فنرى بأن بعض الشعوب أولتها اهتماما مبالغا 

  .في آخر سلم االهتمامات
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إن قضايا المرأة ال تنفصل عن قضايا المجتمع ككل، فهي قضايا اجتماعية إنسانية اقتصادية 

ومن أهم القضايا المتعلقة بالمرأة والتي تحتاج النظر فيها هي . ةثقافيو سياسية دينية وقانونية

االضطهاد الذي تتعرض له، بما في ذلك أشكال من العنف واالستغالل والتمييز القضايا المتعلقة ب

  .في كافة مجاالت الحياة

الفلسطينية العديد من القضايا النوعية، وبضمن ذلك قضية التمييز  قضايا المرأةوتشمل أجندة 

ساواة، عدم الم :ضد المرأة والتي تُعد من من أهم القضايا الجوهرية، حيث تشمل مسائل، مثل

ضطهاد ي العادة تعرض المرأة للظلم واالجتماعية، والذي تكون في نتيجته فوغياب العدالة اال

تصادي والسياسي عنف الجنسي والجسدي واللفظي واالقوالعنف بأشكاله المختلفة، بما في ذلك ال

  .واإلجتماعي

القضايا "حيث أن ربي، وهنا نتساءل عن القضايا التي تحتاج للتمثيل والمناقشة في اإلعالم الع

نعكاسات نفسية وجسدية على واقع المرأة، وهي تلك التي تتعلق ، ولكن هناك قضايا لها اكثيرة

تصال اليات والموضوعات، تلك التي لها اشكوأهم هذه اإل. الممارسات االجتماعية التقليديةب

جتماعية نابعة إشكاليات ا و مسائل العائلة، كذلكالزواج الطالق، أكبالعالقة بين الرجل والمرأة، 

وبعض المجتمعات ترفض . من تعقيدات الحياة المعاصرة، مثل اإلدمان على المخدرات

عتراف باإلدمان باعتباره ظاهرة مرضية، وتحاول التعامل معه كظاهرة نفسية، وفي غالب اال
 ،2009 عمارنة،( "عتراف بوجود مشاكل إدمان بين الشابات العربياتاألحيان ترفض اال

  ). 15ص

أة، هتمام المؤسسات والمنظمات الدولية بالقضايا التي تخص المروفي اآلونة األخيرة تزايد ا

صورة المرأة في "جاء في دراسة جعفر عبد السالم بعنوان  كماو. وخاصة في البلدان النامية

نمية االجتماعية المداخل الرئيسية للتباعتبارها من  هتماماً خاصاً، أن قضايا المرأة تلقى ا"اإلعالم

مرأة متعلمة، ومثقفة، تدرك مسؤوليتها نحو ذاتها فال يوجد مجتمع متقدم بدون ا. الشاملة

: جتماعي، كما هي مدركة لحقوقها المختلفةلواجبها ودورها االومجتمعها ومدركة تماماً 
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، 2006، عبد السالم( جتماعية، والقانونية، وتتمكن من ممارسة هذه الحقوقالشرعية، واال

  ).9ص

 )2010" (االستراتيجية اإلعالمية للمرأة العربية" وقد أشارت فاطمة مبارك في دراسة لها بعنوان

هتمام الفاعلية العربية المعنية بقضايا المرأة قد اتسع ليشمل مجاالت غم من أن ابأنه على الر

م يظل محورياً ال االعالكثيرة تمثل الجوانب المختلفة لحضور المرأة في المجتمع، إال أن مج

فاإلعالم عند المعنيين بقضايا المرأة هو وسيط  .ره الخادم لجميع المجاالت األخرىلدونظراً، 

أساسي في العملية الهادفة لتحسين وضع النساء في المجتمع بوجه عام، وذلك عبر التفعيل 

لذوق العام وأنماط التفكير واومشكل للصور الذهنية واألفكار  ،الصحيح لدوره كحامل للرسائل

تجاهات، وهو الدور الذي يتزايد نفوذه في ضوء التطور التقني الهائل الذي واالهتمامات واال

  ).13ص ،2010 مبارك،( تصال في اآلونة األخيرةتشهده وسائل اال

إن قضية المرأة ال ينظر إليها في نطاقها الضيق، أي من حيث العالقة بين الجنسين فقط، ولكنها "

ويعني ذلك أن الهدف ليس فقط تصحيح . أبعاد تنموية ومجتمعية ودولية شاملةتعد قضية ذات 
 "أوضاع النساء، ولكن أن  يتم ذلك من خالل رؤية بديلة لمجتمع مستقبلي محلي ودولي مختلف

  ).61ص ،2011 عبادة،(

لحقوق ، من أهم الوسائل الداعمة لتلك اأشكاله، المقروء والمرئي والمسموعويعد اإلعالم، بكافة 

وإبراز تلك القضايا، حيث يتحمل عبئاً كبيراً في إبرازها واألخذ بها على محمل الجد، من أجل 

إليه المجتمع من التطور وتحقيق التنمية الشاملة، عن طريق النهوض بطرفيه  يصبوتحقيق ما 

  .األساسيين، الرجل والمرأة

ية المجتمعية بقضايا المرأة، من اإلعالم يلعب دوراً مهما في التوعوفي بعض األحيان  يلعب 

مما يؤدي إلى توعية  حيث مناقشة تلك القضايا وإلقاء الضوء عليها وطرحها على الرأي العام،

ويسهم اإلعالم أيضا في رفع . المجتمع بتلك القضايا، إضافة إلى توعية المرأة بذاتها وبقضاياها

، والمساهمة في إعطائها حقوقها دهاالظلم عن المرأة  الى حد ما عن طريق مكافحة التمييز ض

ال شك أن الدور الذي تقوم به و .كالحقوق التعليمية، والوظيفية، وأهمها الحق في الحياةكافة، 
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، في تفعيل صورة جتماعيئية والمسموعة ومواقع التواصل اإلوسائل اإلعالم، وخاصة المر

وفعاليتها في المجتمع، سواء كان هذا رتباطاً وثيقاً بدور تلك الوسائل النوع اإلجتماعي، يرتبط ا

قاليد النمطية، وتحفيز المفاهيم والتته في تغيير العادات التقليدية والدور إيجابياً من حيث مساهم
سلبياً يساعد على تكريس ، أوجتماعيغاير ومستنير حول قضايا النوع االمتالك وعي ماألفراد ال

  .تلك العادات والمفاهيم التقليدية

 ،ولهذا". الذي يخلقه اإلعالم في غاية األهمية لحرية المجتمع والمرأة على حد سواء وهذ الوعي

فإن التغيير في الوعي حول قضية المرأة أكثر من مجرد المقاربات النظرية والفكرية، إنه 

الشرابي، " (جتماعية، وبخاصة الممارسة السياسيةمل المباشر على صعيد الممارسة االيتطلب الع

   ).261، ص2008

وعندما يقوم اإلعالم بتقديم قضايا المرأة وإبرازها، ذلك لبلورة رسالة إعالمية تتسم بالحيادية 

، تقوم بالترويج لحق المرأة في العدل والكرامة والمساواة والعدالة االجتماعية، والموضوعية

ب مع  وحقها في الحصول على نصيب منصف من الفرص االجتماعية داخل بيئتها، جنباً الى جن

شريكها الرجل، وذلك من أجل ان يؤدي هذا الترويج في النهاية الى تغيير وعي المجتمع 

واتجاهاته، ومن ثم سلوكه تجاه المرأة من حيث مكانتها وأدوارها، األمر الذي يؤدي بدوره الى 

  .تفعيل دور المرأة فاعالً وشريكاً اجتماعياً أساسياً في عملية التنمية المجتمعية الشاملة

وهنا يبرز دور وسائل اإلعالم في اتخاذ الخطوات الالزمة لتغيير أنماط تفكير األفراد، وزيادة 

وعي المجتمع بكل القضايا االجتماعية والسياسية واالقتصادية بشكل عام، وقضايا المرأة  بشكل 

ا لم يكن جتماعي أن يتبلور ويصبح خالفاً لما هو عليه إذوال يمكن للوعي اال. خاص، كما أسلفنا

فهو ضروري جداً من أجل حرية  .ضايا المرأة وحقوقها ونيل حريتهاقائماً على الوعي بق

فال بد من تغيير  ،وعليه فإذا كان لهذا المجتمع أن يبقى وأن يستمر. المجتمع وتقدمه وتطوره

واقع المرأة، لكن هذا لن يحصل بين ليلة وضحاها أو بلمسة سحرية، بل يحدث عن طريق 

 على زيادة وعي المجتمع بقضاياه المصيرية، ال سيما قضايا المرأة التي هي أهم عنصر العمل

وضرورة طرح تلك القضايا بالوعي الكامل من قبل متخصصين يوظفون قضايا المرأة ، فيه
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إعالمياً بالشكل اإليجابي، بعيداً عن السلبية والتكهن والتخبط في طرح مواضيع ليس لها هدف 

، حيث تقوم بعض دود المادي، وليس إحداث تغيير في قضايا مجتمعية مصيريةإال تحقيق المر

  .وسائل اإلعالم بتقديم المرأة وقضاياها بصورة تقليدية يغلب عليها الطابع النمطي السلبي

ومما ال شك فيه أننا نالحظ أن وسائل اإلعالم في المجتمعات على اختالفها، تكون خاضعة 

وربما تصل السيطرة إلى ماهية طرح دها االجتماعية والسياسية، لظروف تلك المجتمعات وقيو

في تحديد  وسائل اإلعالم وتناولها كأجندة إعالمية، كما أن هناك دوراً أيضاً ألصحاب القضايا

كما يعتمد طرح . هتمامهم ببعض القضايا دون األخرىومدى ا ،عالميةأجندة األولويات اإل

دراكي والمعرفي البناء اإلذا كان متمكنا فإنه يسهم في تشكيل القضايا إعالمياً على الصحفي، فإ

  . والسلوكي للجمهور عن القضايا المختلفة المطروحة إعالمياً، وخاصة تلك المتعلقة بالمرأة

اهتمت وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمقروءة بالجمهور اهتماماً زائداً، وصوالً الى "وقد 

وقد ارتبط . ه الوسائل االعالمية في اتجاهات وسلوكيات هذا الجمهورالتعرف على مدى تأثير هذ

بهذا االهتمام الزائد من وسائل االعالم القصور الواضح في توجه االبحاث والدراسات نحو 

مقدمي البرامج االذاعية والتلفزيونية ومنتجيها وكتاب المقاالت والتحقيقات في الصحف واألنظمة 

  ).85، ص2004نصار، " (هذه االجهزة بحكم الضرورة معها االجتماعية التي تتفاعل

وفي حدود علم الباحثة، فان الغالبية الساحقة من األبحاث التي تم االطالع عليها توجهت الى 

دراسة الجمهور المتلقي لما تبثه وسائل اإلعالم وتأثيرها عليهم، وأهملت هذه األبحاث دراسة 

ن عليها من مدراء ورؤساء أقسام ومراسلين صحفيين تلك الوسائل اإلعالمية، أو القائمي

وبناء على ذلك رأت الباحثة ضرورة تسليط الضوء . ومحرري ومعدي ومقدمي برامج إعالمية

فئات جمع الخبر والمعلومة ونشره أو بثّه إعالمياً على الجمهور المتلقي، أال على فئة مهمة من 

م بما يقدمون للجمهور من قضايا تخص النوع وهي فئة المراسلين الصحفيين ومعرفة مدى وعيه

كون هذه الفئة مهمة جداً في جمع الخبر من الميدان، ونشره وعرضه إعالمياً، وهي .اإلجتماعي

التي تقوم بكتابة ماسيعرض اعالمياً بعد عرضه على القائمين على الوسائل االعالمية للموافقة 

   .اء مواضيع الطرح اإلعالميعليه او عدم الموافقة، لذلك هم األساس في انتق
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  الدراسة مشكلة

هذه الدراسة موضوع مدى وعي المراسلين الصحفيين لدى وسائل اإلعالم الفلسطينية  تتناول

والحرمان من الميراث،  ،جتماعيساس الجنس، والقهر االأمثل التمييز على  ،بقضايا المرأة

: نواعهأضطهاد، والعنف بكافة الجتماعية، والقتل على خلفية الشرف، واوغياب العدالة اال

طالقاً من أن أتت هذه الدراسة انو. ، والجنسيوالنفسي ،والسياسي ،قتصاديواال ،جتماعياال

الدراسة أيضا في  أتتكما . المتلقي في الجمهوركبير له تأثير  واإلعالم هو السلطة الرابعة، 

ات والمحطات الفضائية، فضال ظل وجود عشرات األقمار الصناعية التي تبث عبرها آالف القنو

لذلك كان من الضروري . ترونية وشبكات التواصل اإلجتماعينتشار الهائل للمواقع اإللكعن اال

هتمام بما تبثه تلك المحطات والمواقع اإلعالمية الفلسطينية عن قضايا المرأة بشكل عام، اال

، نظراً ميين بتلك القضاياوالمرأة الفلسطينية، بالطبع، بشكل خاص، ومعرفة مدى وعي اإلعال

دور  من لهولما للدور الذي يلعبه اإلعالم في التوعية في قضايا المرأة، وإلقاء الضوء عليها، 

يظهر طالع على الطريقة التي فمن خالل اال. عيل صورة وأدوار النوع االجتماعيكبير في تف

حيث ج عن الصور التقليدية، بشكل عام ، نرى بأنه ال يخر اإلعالم بها صورة المرأة العربية

الصحفية مثل الكاريكاتير، وصفحات الحوادث واإلعالنات  تسيء بعض المضامين واألشكال"

إلى صورة المرأة، حيث تقدمها في صورة يغلب عليها الطابع التقليدي، وتغلب عليها الجوانب 
الذي يفرض أهمية  ، األمر)39، ص2009عبد الغفار، ( "السلبية بشكل يفوق الجوانب اإليجابية

البحث في هذا المجال، سعياً لتغيير هذا النمط من التغطية، وتطوير استخدام األدوات اإلعالمية 

  .في معالجة القضايا النسوية

سائل اإلعالمية لية عرض قضايا النوع اإلجتماعي عبر الوآبرز لنا مشاكل كثيرة في من هنا ت

بقضايا النوع هذه الدراسة لقياس مدى الوعي ومن هذا المنطلق جاءت  .وخاصة الفلسطينية

 الدراسة هذه جاءتوعليه  .في الضفة الغربية جتماعي لدى المراسلين الصحفيين الفلسطينييناال

   :التالي السؤال عنلإلجابة 

  ؟في الضفة الغربية ما مدى وعي المراسلين الصحفيين الفلسطينيين بقضايا المرأة - 
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  :أسئلة الدراسة التالية ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس

  أسئلة الدراسة

 ؟في الضفة الغربية ما مدى وعي مراسلي وسائل اإلعالم الفلسطينية بقضايا المرأة -1

 ؟ما أولويات قضايا المرأة ضمن أجندة مراسلي وسائل اإلعالم الفلسطينية في الضفة الغربية -2

 لفلسطينيون ؟القضايا التي يهتم بها المراسلون الصحفييون ا طبيعة تلكوما   -3

 هتمام الذي يوليه المراسل الصحفي الفلسطيني بقضايا المرأة؟ما مدى اال-4

  مدى سعى المراسل الصحفي الفلسطيني لتطوير معرفته وإلمامه بقضايا المرأة؟ ما -5

  الدراسة  فرضيات

دراسة هذه  وتمتعتماد في هذه الدراسة على عدة فرضيات تخدم غرض البحث، تم اال

واإلجابة عليها وتفسيرها من أجل إثباتها أو نفيها، للخروج بالنتائج النهائية المطلوبة الفرضيات 

ومن المهم اإلشارة إلى أن هذه الفرضيات استندت إلى ما  .والتي تسعى لتحقيق هدف البحث

أشرنا إليه سابقا حول ضعف تناول اإلعالم لقضايا المرأة، حيث ارتأت الباحثة أن البحث في 

ذا الضعف هو أهم من البحث في مظاهره، والتي يدركها القارئ العادي، فضال عن حيثيات ه

، فقد افترضت الباحثة أن واقع التغطية اإلعالمية المتدني لقضايا المرأة. الباحث المتخصص

األول، غياب الوعي : مرينالذي أشارت إليه دراسات وأبحاث سابقة ومقاالت متعددة، يعزى أل

ي مجال قضايا المرأة، والثاني، عدم االهتمام بهذه القضايا من قبل اإلعالميين، لدى اإلعالميين ف

   .وعدم وضعها على سلم األولويات

  :ستخدامها في هذه الدراسةتم اوفيما يلي الفرضيات التي 

 .ولوية ضمن أجندة مراسلي وسائل اإلعالم الفلسطينيتشكل قضايا المرأة أ ال -1

 .لصحفيين الفلسطينين بقضايا المرأة يوجد وعي لدى المراسلين ا ال -2

 .يسعى المراسل الصحفي الفلسطيني لتطوير معرفته بقضايا المرأة ال -3
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  .ال يوجد اهتمام لدى المراسل الصحفي الفلسطيني بقضايا المرأة -4

هنا إلى أن الصحفيين لن يصرحوا بعدم وعيهم وعدم اهتمامهم بقضايا المرأة،  وال بد من التنويه

بحث والتحليل تضمنت أسئلة ولذلك، فإن االستبانة التي استخدمتها الباحثة كأدة لل. لبطبيعة الحا

ومن . وأخرى غير مباشرة للتعرف على مدى الوعي، ومدى االهتمام بقضايا المرأة مباشرة

المهم التأكيد أيضا أن فحص مثل هذه الفرضيات يتطلب دراسة أعمق، بعيدة عن مجال هذا 

ثين، وأفكارهم ومواقفهم من قضايا المرأة، ومجاالت اطالعهم، وآليات البحث، لسلوك المبحو

  .التربية وعلم النفس مناهج بحوثاختيارهم لألخبار، وغير ذلك من األمور التي قد تدخل في 

ولذلك، تُعد هذه الدراسة مدخال مهما للتعرف على الطريقة التي ينظر بها المبحوثون إلى قضايا 

 .ليب تعبيرهم هم أنفسهم على أقل تقديرالمرأة، بناء على أسا

  الدراسة أهداف

الصحفيين المراسلين هذه الدراسة لمعرفة مدى الوعي بقضايا المرأة وخاصة عند  تسعى

الفلسطينيين، حيث أن ذلك الوعي ينعكس على طبيعة البرامج اإلعالمية المطروحة على الساحة 

هذه الدراسة لتحقيقها  تسعىتلخيص األهداف التي ويمكن  .، كما أشرنا آنفااإلعالمية الفلسطينية

  :كما يلي

 . وعي مراسلي وسائل اإلعالم الفلسطينية بقضايا المرأة الفلسطينية مستوى على التعرف -1

أولويات قضايا المرأة ضمن أجندة مراسلي وسائل اإلعالم الفلسطينية في الضفة التعرف على   -2

 .الفلسطينيون المراسلون الصحفييونتم بهاالغربية، وما طبيعة تلك القضايا التي يه

 .التعرف على درجة اإلهتمام التي يوليها المراسل الصحفي الفلسطيني لقضايا المرأة  -3

 .وإلمامه بقضايا المرأةالتعرف على مدى سعي المراسل الصحفي الفلسطيني لتطوير معرفته   -4
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  الدراسة أهمية

فقد كتب  .التغطية اإلعالمية لقضايا المرأةتكمن أهمية الدراسة في سعيها للبحث في جذور 

ر من عن عدم إنصاف اإلعالم للمرأة، وعن تجاهله للكثي والباحثين الكثيرون من المفكرين

ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة للبحث في مدى وعي من يقفون خلف تلك التغطية  .قضاياها

ه فإن هذه الدراسة هي من الدراسات وعلي. لتلك القضايا، ومدى إيمانهم بحقوق المرأة ابتداء

في تناول قضايا  ،وخصوصاً المراسلين الصحفيينالتي تتناول مدى وعي اإلعالميين،  النادرة

، والتي تلعب حديثة، سواء التقليدية منها أو الخاصة في ظل تزايد أعداد وسائل اإلعالمالمرأة، وب

تم تناول هذا الموضوع ضمن دراسات دوراً في صياغة توجهات المجتمع الفلسطيني، حيث لم ي

لها عالقة باإلعالم الفلسطيني  التي سابقةالعلى الدراسات الباحثة طالع في حدود علم وا ،سابقة

فقد تبين أن تلك الدراسات في مجملها بحثت في المشكلة المتعلقة بمضمون . والمرأة بشكل عام

إلى درجة وعي هؤالء المراسلين  تطرقي هذا البحث فإنلذا . المطروحة إعالمياً تلك القضايا

ومن هنا يمكننا توضيح أهمية الدراسة . الذين يفترض أن يطرحوا مثل تلك القضايا إعالمياً

  : بالنقاط اآلتية

تحديد الدور الذي يلعبه وعي المراسلين الصحفيين بالقضايا الخاصة بالمرأة والمطروحة في  .1

يا المرأة بالشكل الصحيح وتوعية المجتمع بها ضمن وسائل اإلعالم الفلسطينية، في إبراز قضا

 .برامج متخصصة بذلك

توجيه األنظار إلى أن إلقاء اللوم على وسائل اإلعالم بسبب ضعف تناولها لقضايا المرأة هو أمر  .2

وال بد من تسليط الضوء على مسألة التوعية والتأهيل لإلعالميين، كوسيلة . سطحي، وغير كاف

فليس من المنطق . دور إعالمي مميز في القضايا النسوية في المستقبللوضع أساس متين ل

تهام لوسائل اإلعالم، وتوجيه االنتقادات الالذعة لها لتقصيرها في معالجة االستمرار في كيل اإل

 .هتمام لدى الصحفيين في هذا المجالقضايا المرأة، في ظل غياب الوعي واإل
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عي المراسليين الصحفيين الفلسطينين بقضايا المرأة يعتبر أول بحث يسلط الضوء على مدى و .3

الفلسطينية، على حد علم الباحثة، وذلك بعد البحث مطوالً في الدراسات السابقة حول ذلك 

 .الموضوع

  حدود الدراسة

  .2015 فترة الدراسة في العاموهي متمثلة في : الحدود الزمانية

  .فة الغربية، فلسطينمنطقة الضالدراسة على  اقتصرت: الحدود المكانية

 على المراسلين الصحفيين العاملين بوسائل اإلعالمالدراسة الحالية  اقتصرت :الحدود البشرية

 .المحلية المقروءة والمسموعة والمكتوبة واإللكترونية والمرئية الفلسطينية

  الدراسة مصطلحات

ككلمات في البحث ا ستخدامهتعريف المصطلحات التي درج ا إلى سعت الباحثة في هذا المحور

  :، وفيما يلي التعريف بالمصطلحات المستخدمةرتبطت بمجال قضايا المرأةاصطالحية ا

 رأة الفلسطينية في نواحيهي تلك المشكالت األساسية التي تواجه الم: قضايا المرأة الفلسطينية

وتطوير  ،لحد من وجودهاالمؤسسات الفلسطينية على محاولة االحياة المختلفة، والتي تعمل 

 عن تنشأ ومشكالت هتمامات،وتلك القضايا هي ا. مرأة من خالل تجاوز هذه المشكالتال

الدقاق، (بينهما  العالقة حول التساؤل عن وكذلك المجتمع، في والمرأة للرجل األدوار ختالفا

  ).8، ص2008

 ،ل مباشرالقضايا والمعضالت التي تؤثر على المرأة بشك هابأن :اًالباحثة إجرائي اوتعرفه

وغياب العدالة المجتمعية، والتمييز، والحرمان من الميراث، والقتل على خفلية  ،ضطهادكاال

، والسياسي ،قتصاديواال ،يسوالجن ،والنفسي ،جتماعياال :نواعهأالشرف، والعنف بكافة 

  .والجسدي
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ي المجتمع، هو عملية دراسة العالقة المتداخلة بين المرأة والرجل ف :جتماعيمفهوم النوع اال

، وتحددها وتحكمها )Gender Relationship( جتماعيتسمى هذه العالقة عالقة النوع االو

قيمة  تأثيرها على عن طريق ،وبيئية ،وسياسية ،وثقافية ،واجتماعية ،قتصاديةإ :عوامل مختلفة

يسود  ادة ماوع .مية التي تقوم بها المرأة والرجلالعمل في األدوار اإلنجابية واإلنتاجية والتنظي

اإلتزان على حساب المرأة في توزيع القوة، وتكون النتيجة إحتالل الرجل مكانة  تلك العالقة عدم

  ).9ص ،2006مفتاح، (فوقية، بينما تأخذ المرأة وضعاً ثانوياً في المجتمع 

ا من قضايا ميتعلق به المرأة وماالرجل ولى إمصطلح  يشير  هبأن :اًالباحثة إجرائي تعرفهو

ا محكومة بعوامل اجتماعية ما بما يحدده من أدوار لهما وبين مجتمعهمنوعة تشكل العالقة بينهمت

  .وثقافية وسياسية واقتصادية وبيئية

كلمة تدل على ضم شيء، وفي قواميس اللغة العربية وعيت العلم أعيه وعياً، ووعي : الوعي

هو واع، وفالن أوعى من فالن أي حفظه وفهمه وقبله ف: الشيء والحديث عنه تعيه وعياً وأوعاه

أحفظ وأفهم، والوعي هو ما يكون لدى اإلنسان من أفكار ووجهات نظر عن الحياة والطبيعة 

والوعي كلمة تعبر عن حالة عقلية يكون فيها العقل بحالة ادراك وعلى . والقضايا من حوله

ة بحواس اإلنسان تواصل مباشر مع محيطه الخارجي عن طريق منافذ الوعي التي تتمثل عاد

كما يمثل الوعي عند العديد من علماء علم النفس الحالة العقلية التي يتميز بها اإلنسان . الخمس

، )والحالة الشعورية(، )واإلدراك الذاتي(، )اإلحساس بالذات(بملكات المحاكمة المنطقية الذاتية 

ين الكيان الشخصي والمحيط للعالقة ب) والقدرة على اإلدراك الحسي) (والحكمة أو العقالنية(

  ).http://ar.wikipedia.org/wiki ،2014 ويكيبيديا،( الطبيعي له

حفظ القلب الشيء، ووعى الشيء والحديث يعيه وعياً، وأوعاه  أيضاً اصطالحاً يعنيوالوعي 

، 1968ابن منظور، (فهو واعٍ، وفالن أوعى من فالن أي أحفظ وأفهم  يعني حفظه وفهمه وقبله،

  ).4876ص

ه مدى ادراك المراسلين الصحفيين لقضايا المرأة التي يقومون  بأن :اًالباحثة إجرائي وتعرفه

 . بتلك القضايا ها، وامتالكهم المعرفة واإللمامبطرحها اعالمياً ومدى تمكنهم من
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وعمل الصحفي  .، أو مكتوبةإما منطوقة ،هو الشخص الذي يمارس مهنة الصحافة :الصحفي

، وعمل وقضايا الناس ،تجاهاتمعلومات عن األحداث الراهنة، واالهو جمع ونشر ال

اعتها أو نشرها في وسائل اإلعالم مهنة الصحفي هي إعداد تقارير إلذ كما أن .ريبورتاجات

  ،2014ويكيبيديا، (والمجالت  ،واإلذاعة ،والتلفزيون ،الصحف :المختلفة مثل

http://ar.wikipedia. org/wiki.(  

على جمع األخبار من الميدان وعرضها الصحفي الذي يعمل  هبأن :اًثة إجرائيالباح وتعرفه

في الضفة الغربية في مدن رام اهللا ونابلس محلية عالمية فلسطينية إمؤسسة  ونشرها في

 .والخليل

والمراسل يعد من أهم المصادر  .أيضا المخبِر أو المندوب الصحفييسمى و: يمراسل الصحفال

ويتوقف  .حقق لها من النجاح والسبق الصحفيأو صحيفة بما يأنباء ميز وكالة اإلخبارية التي ت

 .ل، ويأتي باألخبار من موقع الحدثعلى جهوده وقدرته على العمل ما يحقق في هذا المجا

وسرعة تدوين المالحظات، وتحليل وتفسير  ،ويتميز المراسل الصحفي بالنظر والسمع الجيد

ويجب أن  .لوب ودقة المالحظة وسرعة البديهةيتمتع بموهبة األسو .، وسرعة الحركةالمعلومات

لحصول على أكبر قدر من والقدرة على التعامل مع المصادر ل ،تتوافر لديه ثقافة واسعة

والمراسل يعد من األدوات التي من خاللها تحصل الصحف على أخبارها، وهو من  .المعلومات

رج كونه األقرب يث يمدها بتفاصيل األحداث في الخاأبرز األدوات والمصادر األخبارية فيها ح

  ).34ص ،2011 الدليمي،(لمكان وقوع الحدث 

محلية عالمية فلسطينية إمؤسسة  في كمراسل الصحفي الذي يعمله بأن :اًالباحثة إجرائي وتعرفه

وقد قصدت الباحثة بمصطلح المراسل . الضفة الغربية في مدن نابلس ورام اهللا والخليل في

لفظ  جاء استخدام وقد .حفي الواردة في البحث المراسلين الصحفيين والمراسالت الصحفياتالص

 ،وما هو متفق عليه في اللغة العربية من استخدام لفظ التذكير ،هو مألوف حسب ما ،التذكير هنا
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في التراث العربي عبر التاريخ القديم، وكما جاء في  هو ما ورد أيضاًولتعني كال الجنسين، 

   .1قرآن الكريمال

حتلها وقد  ا. ي أراضٍ فلسطينية تقع غرب نهر األردنالضفة الغربية ه: الضفة الغربية

أي من نهر االردن إلى (من مساحة فلسطين التاريخية % 21، وتشكل 1967الصهاينة عام 

  ).1ص ،2014 فلسطين سؤال وجواب،( )البحر المتوسط

طينية تغطي الشمال والجنوب والوسط مقتصرة على ها مدن فلسبأن :اًالباحثة إجرائيا وتعرفه

  .نابلس ورام اهللا والخليل

  فصول الدراسة

قسمت الباحثة دراستها الى ستة فصول، عرضت في الفصل األول المقدمة، بما فيها مشكلة 

الدراسة، وأهميتها، واألسئلة، والفرضيات، واألهداف، وتعريف مجموعة من المصطلحات التي 

  .اشر بموضوع الدراسةتتعلق بشكل مب

واستعرض الفصل الثاني من الدراسة وصف الطريقة واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تحديد 

عينة الدراسة ومجتمعها، وبناء أداتها، وخطوات التحقق من صدق األداة وثباتها، ووصف 

  .متغيرات الدراسة والطرق اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات

ثالث تطرقت الدراسة الى اإلطار النظري، والدراسات السابقة التي تتعلق بشكل وفي الفصل ال

كما تطرق هذا الفصل لعرض تاريخ الصحافة . مباشر وغير مباشر بموضوع الدراسة

ستعمار العثمانية واالالفلسطينية بما فيها نشأة الصحافة والمطبوعات قديماً في عهد اإلمبراطوية 

كما عرض هذا الفصل . في أواخر القرن الثامن عشر العربية وحركة النهضة اإلصالحية

ثم  ،يام الحكم العثمانيأتها أمرت بمراحل عديدة منذ نش حيثمراحل تطور الصحافة الفلسطينية، 

 ثم دخول السلطة ،سرائيليحتالل اإلباال مروراً ،ردنيثم الحكم األ ،نتداب البريطانياال
                                                           

1
الذكر واألنثى، وإن : ورد في الكثير من كتب تفسير القراّن بأن آيات األحكام والوعيد التي في القرآن تشمل الفريقين  

وكما قال الشيخ ابن تيمية، وهو يميل إلى دخول النساء في ألفاظ الجموع المذكرة، واختاره ابن قدامة . كانت بصيغة المذكر
  ).337-333، ص1997العالئي،(روضة، وهو قول الحنابلة والظاهرية وبعض المالكية في ال
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معينة تابعة لنظام كل مرحلة من المراحل السابقة التي سياسات وقواعد لخاضعة  الفلسطينية،

  .نذاكآقتصادية والثقافية جتماعية والسياسية واالمتأثرة بالظروف اال ،مرت بها

كما تطرق هذا الفصل لعرض موضوع النوع االجتماعي واإلعالم، حيث تحدث عن قضايا 

 ،ى طرح المواضيع ذاتها، كالزواجتبرز أحياناً كمادة إعالمية تسعى ال المرأة في اإلعالم التي

 ،وتربية األطفال ،واألناقة ،والريجيم ،والتجميل ،والموضة ،واألزياء ،واإلنجاب ،والطالق

كما عرض هذا الفصل صورة المرأة، كما تتناولها وسائل اإلعالم المختلفة، . والعالقات األسرية

لم يمنع من تشكيل مالمح  ميةفي الوسائل اإلعال صورة المرأةتناول  ختالف فياالحيث أن 

  .المرئي والمسموع في العالم العربي :وسمات عامة لصورة المرأة في اإلعالمين

واستعرضت الباحثة في الفصل الرابع موضوع الوعي بقضايا المرأة، بما فيه وعي المجتمع، 

يث عن وتطرق هذا الفصل للحد. ودور األسرة والمدرسة واإلعالم في التوعية بقضايا المرأة

  . وعي اإلعالميين بقضايا المرأة

تم استعراض االستبانة والمعالجات اإلحصائية واستخالص النتائج منها  وفي الفصل الخامس

  .وفحصها في ضوء فرضيات الدراسة

وفي الفصل السادس واألخير تم استعراض أهم النتائج التي توصلت لها الباحثة في هذه الدراسة، 

ت التي يمكن أن تسهم في حل مشكلة الدراسة التي كانت األساس الدافع وأتبعتها بأهم التوصيا

  .وراء القيام بالبحث
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  الفصل الثاني

  الطريقة واالجراءات
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  الفصل الثاني

  الطريقة واإلجراءات

يتضمن هذا الفصل وصفاً للطريقة واإلجراءات التي اتبعتها الباحثة في تحديد عينة الدراسة 

اتها، وخطوات التحقق من صدق األداة وثباتها، ووصف متغيرات الدراسة ومجتمعها، وبناء أد

  .والطرق اإلحصائية المتبعة في تحليل البيانات

  دراسة ال منهج

 لهذا النوع من البحوث، ةًالءمم األكثر كونهتعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، 

أو  نقصان وأ زيادة دون ،هي كما ظاهرةال على عرض أو ،الواقع دراسة على يقوم منهج وهو"

 يكونهذا الوصف قد و .قيق لذلك الواقع أو لتلك الظاهرةتعديل، وذلك من خالل تقديم وصف د

 يصف الذي الكمي وقد يكون عبر التعبير ،الظاهرة خصائص يوضح الذي الكيفي التعبيرعبر 

على األسلوب الكمي من اسة وتعتمد الدر). 57، ص2012 الشاعر،( "باألرقاموحجمها  الظاهرة

ستبانات التي تعتبر أداة لتحقيق أهداف هذه الدراسة، ومن ثم خالل البيانات المجمعة عبر اال

  .ستناداً إلى هذا المنهج البحثيا تحليلها

  مجتمع الدراسة

: جميع المراسلين الصحفيين العاملين في وسائل اإلعالم الفلسطينية كون مجتمع الدراسة منت

ومراسلة، حيث  مراسال) 271(ة،، والمقروءة والمرئية، واإللكترونية، والبالغ عددهم المسموع

في  المدن الثالث في الضفة الغربيةحصر وسائل اإلعالم بهدف حصر المراسلين داخل  تم

تشكل مدنا  المناطق كونها هذهوقد اختيرت  .نابلس، رام اهللا، الخليل: والتي تشمل ،فلسطين

شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية نظراً لكثرة عدد مدن الضفة وصعوبة  تغطي رئيسية كبرى

  . تغطيتها
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  عينة الدراسة

مراسالً ومراسلة يعملون في  )271(عينة الدراسة من المراسلين الصحفيين، وعددهم  تكونت

  ).2009 وزارة االعالم الفلسطيني،(المحلية  وسائل اإلعالم الفلسطينية

اإلعالمية المراسلين الصحفيين العاملين في الوسائل  المسح الشامل لكلهم بطريقة اختيار تمو

نابلس، (التي تصدر وتبث من داخل فلسطين والمتواجدين في المدن الرئيسية الثالث  الفلسطينية

 ،والمرئية ،والمقروءة ،المسموعة :، والذين يعملون في الوسائل اإلعالمية)رام اهللا، الخليل

بية، والتي تشمل مدن عالمية الموجودة في الضفة الغرحصر الوسائل اإلوااللكترونية، بعد 

غطي مناطق الشمال والوسط وهي عينة مقصودة ت .لوالخلي ،ورام اهللا ،نابلس :الضفة الثالث

في مدينة  الذين استجابوا لألسئلة البحثية في االستبانة الصحفيين عدد المراسلينبلغ يو .والجنوب

في رام  مراسال ومراسلة، وبلغ) 46(عددهم في الخليل  ومراسلة، كما وبلغمراسالً  )73( نابلس

، حيث )271(في تلك المناطق المبحوثة من أصل ) 224(، بمجموع ومراسلة مراسال) 105( اهللا

من المراسلين والمراسالت عن االستجابة ألسئلة االستبانة ألسباب شخصية ومهنية ) 47(امتنع 

  . وط المؤسسة اإلعالمية والقائمين عليهاوشر 1خاضعة لظروف العمل

وقد تم توزيع االستبانة على المبحوثين بطريقة المسح الذي يشمل جميع أفراد مجتمع البحث، 

  .بغرض تحقيق هدف الدراسةالمحلية ذكوراً وإناثاً على حد سواء العاملين في وسائل اإلعالم 

  أداة الدراسة

مدى لمعرفة  لك لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسةوذ )ستبانةاال( بناء أداة للدراسة تم

والمواقع  ،وعي المراسلين بقضايا المرأة الفلسطينية التي يتم طرحها إعالمياً في الصحف

بعد  الدراسة غرضلعدادها إ تمو .والمتلفزة في فلسطين اإللكترونية، والمحطات اإلذاعية
                                                           

األسباب الشخصية هي عدم رغبة المراسل الصحفي بإجابة أسئلة اإلستبانة وقد يكون السبب في ذلك خوفاً من أن   1
فهي نتيجة قيود خاضعة لظروف  أما عدم رغبة المراسل الصحفي بإجابة أسئلة اإلستبانة ألسباب مهنية. ه عليهؤتحسب أرا

عن إجابة أسئلة االستبانة لقيود تخضع لسياسة تلك المؤسسة وبنود شَرطية مفروضة من  األفرادالعمل، مثل امتناع بعض 
سلطات حكومية خارجية على تلك المؤسسات والوسائل اإلعالمية، كإذاعة القران الكريم مثالً، امتنع طاقمها بأكمله عن 

  .دم موافقة السلطة على نهج تلك المؤسسة اإلعالمية بحرية التعامل والعمل والتعبيراإلستجابة لع
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 تمكما . ، كما أشرنا سابقاًالتقييم والتصويبغرض األساتذة والباحثين ب عرضها على عدد من

صياغة أسئلة تتضمن عدة محاور من أجل اإلجابة على أسئلة ستبانة على أساس تصميم اال

ستيفاء هدف للتحقق من ا ،البحث والوصول إلى النتائج المرتبطة بالفرضيات المطروحة فيه

  .الدراسة

ها ؤعطاابناء الفقرات و تمي األبعاد؛ وستبانة على أساس مقياس ليكرت خماستصميم اال تمو

  :يلياألوزان كما 

  خمس درجات: أوافق بشدة •

  أربع درجات: أوافق •

  ثالث درجات: محايد •

  درجتان: أعارض •

  درجة واحدة: اعارض بشدة •

  :ستبانة إلى ثالثة أقسام وهيتم تقسيم االكما 

ونوع  ،ستبيانمن اإل الفقرة من مقدمة توضح الهدف هفي هذ ةستباناال تكونت :األولالقسم 

 وصراحةبصدق  اإلجابةفقرة تشجع المبحوثين على  إلى باإلضافة ،المعلومات التي نود جمعها

  .األسئلةعلى  ةوموضوعي

والعامالت في  العاملين والمراسالت وهي متغيرات المراسلين شخصية، معلومات :القسم الثاني

جتماعية، عمر، النوع االجتماعي، الحالة االالالمؤهل العلمي،  :وسائل اإلعالم الفلسطيني، وتشمل

  . سنوات الخبرة، مكان اإلقامة، التخصص، الدخل، المؤسسة التي يعمل بها

من فقرات تتعلق بقياس مدى الوعي بقضايا المرأة الفلسطينية لدى  تكونت :القسم الثالث

  .المراسلين الفلسطينين
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  صدق األداة

 الصحفيين وهو معرفة مدى وعي المراسلين ،الدراسةستبانة للتحقق من غرض تم إعداد اال

بعد عرضها على عدد من ، وذلك في اإلعالم الفلسطيني بقضايا المرأة الفلسطينية المطروحة

ومدى مالءمتها ألهداف  ،وللتحقق من صدقها بغرض التقييم والتصويب المحكمين وذوي الخبرة

 Reliability Analysisة باتباع طريقة  وقد تم التأكد من صدق األدا .الدراسة ومتغيراتها

بيانات اإلستبانة والتي للتأكد من صدق  Cronbach Alpha وذلك باستخدام معامل الثبات  

عينة من توزيع اإلستبانة على  تموة، ستبانختبار لالااللمعدل صدق  وهو مقياس %)72(كانت 

حيث بلغ عدد تلك العينة  ،بشكل مبدئي قبل توزيعها على مجتمع الدراسة ككل المبحوثين

، وذلك للتحقق إذا ما كانت الفقرات مفهومة، والتأكد من مراسال صحفياً ومراسلة) 25(التجريبية 

التعديل عليها عيق وصول الفكرة، بحيث يتم تعدم وجود أي لبس في صياغة األسئلة قد 

ق أداة الدراسة بصورتها وقد تم التعديل عليها بما يلزم، وتم إرفا. وتصويبها إذا استدعى األمر

  .النهائية ضمن مالحق الدراسة

  ثبات األداة

وهو ، )Cronbach Alpha(ستخدام معامل ثبات هذه الدراسة باستخدام معادلة كرونباخ الفا إ تم

 ةانستبطبقنا اال إذا أنناأي  ،ونقصد بالثبات .ةستبانإللختبار اإل لمعدل ثبات وهو مقياس، )%72(

سنحصل على نتائج متطابقة  أنناوال نقول  ،نا سنحصل على نفس النتائجفي نفس الظروف فإن

  ).www.arabicstat.com حصائيون العرب،اإل( 100%

  إجراءات الدراسة 

  :إجراء الدراسة وفق الخطوات التالية تم

ث، بهدف وضع البحث في سياقه إستعراض الدراسات السابقة في إطار دراسة أدبيات البح •

 .التاريخي والعلمي والنظري

  .إعداد أداة الدراسة بصورتها النهائية •

  .تحديد أفراد عينة الدراسة •
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  .وجمع البيانات توزيع االستبانة •

ترميز االستبانة وإدخال البيانات إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائيا باستخدام البرنامج اإلحصائي  •

)SPSS.( 

 .ائج وتحليلها ومناقشتهاإستخراج النت •

  متغيرات الدراسة

  :وتشمل الدراسة المتغيرات التالية حسب ما هو مبين في الجدول

 )1(جدول 

  %النسبة  التكرار  الدراسة متغيرات

  النوع االجتماعي
  %62.5  140   نوإعالمي

  %37.5  84   إعالميات

  المؤسسة نوع
  %70.5  158  خاصة

  %29.5  66  حكومية

  سنوات الخبرة
  %75.4  169  عشر سنواتأقل من 

  %20.1  45  ةسن 20- 10من 
  %4.5  10  فأعلى 20من 

  التعليمي المستوى

  %2.7  6  ثانوية عامة أو أقل
  %76.3  171   جامعي

  %8.9  20  كلية متوسطة
  %12.1  27  عليا دراسات

  العمر

  %25.9  58  25أقل من 
  %51.3  115  35أقل من - 25
  %16.1  36  45أقل من  - 35
  %6.7  15  أو أكثر 45

  الحالة االجتماعية

  %53.1  119  ة/متزوج
  %45.5  102  عزباء/أعزب
  %1.3  3  ة/مطلق
  %0  0  ة/أرمل
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  مكان اإلقامة
  %46.9  105  محافظة  رام اهللا

  %32.1  72  محافظة نابلس
  %21.0  47  محافظة الخليل

 المستقلة و التابعة المتغيرات  - أ

ات الوسط كمتغير ه ثالث قيم محافظات الشمال ومحافظات الجنوب ومحافظمكان العمل ول.   .1

  :لمتغيرات التابعة له كالتاليمستقل، باإلضافة إلى ا

  .بوثيقة سيداو المراسل الصحفي ةمعرف - 

  .بوثيقة كوبنهاجن المراسل الصحفي ةمعرف -

  .معرفة المراسل الصحفي بوثيقة نيروبي - 

 .2008لعام قة حقوق المرأة الفلسطينية معرفة المراسل الصحفي بوثي - 

له  ستقل، باإلضافة إلى المتغيرات التابعةرجل وامرأة كمتغير م :النوع االجتماعي وله قيمتان .2

  :كالتالي

  .متابعة قضايا المرأة في المجتمع - 

  .الحرص على طرح قضايا المرأة إعالمياً - 

  .اعيجتمحول قضايا النوع اال ةتدريبي اتدورالمشاركة في  - 

  .أةالمر ةالتي نصت على حري ةالمعاهدات الدولي تأييد - 

  .ةعلى الطلب اًفي المنهاج الدراسي يؤثر سلب أةدراج قضايا المربأن إرأيه  - 

أقل  - 35، من 35أقل من  -25سنة، من  25أقل من  :سن المراسل الصحفي وله أربع قيم .3

 :متغيرات التابعة له كالتاليل، باإلضافة إلى اسنة فأعلى كمتغير مستقل 45، من 45من

  .حد اقاربها في ظروف غامضةأعلى خلفية جرائم على يد أولوية تغطية قضية قتل فتاة  -



23 

 

نهاء االنقسام وتفعيل تفاهمات إحزاب السياسية للمطالبة بمسيرة لأل أولوية تغطية قضية -

  .ةحكومة الوحد

 .حد المؤسسات الحكوميةأملة في تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة العا أولوية تغطية قضية - 

 .تولي امرأة منصب رئاسة الوزراء ألول مرة في تاريخ البلدان العربية أولوية تغطية قضية - 

أولوية تغطية قضية مظاهرات متوجهة للجدار الفاصل لإلحتجاج على اإلعتداء على  - 

  .لمزارعين أثناء قطف الزيتونا

  .الفتيات بالصفوف األساسية من المدارسأولوية تغطية قضية تزايد ظاهرة تسرب  - 

سنة، من  20أقل من – 10، من أقل من عشر سنوات :خبرة المراسل الصحفي ولها ثالث قيم .4

 :لمتغيرات التابعة لها كالتالي، باإلضافة إلى افأعلى كمتغير مستقل 20

 ).اقتصادياً، وسياسياً واجتماعياً( تمكين المرأة - 

 .الصحة االنجابية - 

  .نف األسريالع  - 

   .المساواة اإلجتماعية  - 

  .العدالة اإلجتماعية  - 

  .عمل المرأة  - 

  .الكوتا - 

 6000-4000، من4000-2000، من 2000أقل من  :راتب المراسل الصحفي وله أربع قيم .5

 :لمتغيرات التابعة له كالتالي، باإلضافة إلى افأعلى كمتغير مستقل 600 ومن

 .ت والندوات التي تناقش قضايا المرأةام بالمشاركة في الدوراهتماإل - 
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  .ذاعي والتلفزيونعلى الروبرتاج اإل أةطرح قضايا المراإلقتصار على  - 

  .اإلقتصار على طرح قضايا المرأة على المقال الصحفي - 

  .اإلقتصار على طرح  قضايا المرأة على الخبر - 

  .القيام بتغطية إعالمية لقضايا المرأة - 

  المعالجات اإلحصائية

إجابات أفراد العينة، وتم ترميزها وإدخالها إلى جهاز الحاسوب، ثم تمت معالجة  تم تفريغ

ومن المعالجات  ).spss(البيانات إحصائياً باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم اإلجتماعية 

  :اإلحصائية المستخدمة

 .التكرارات والنسب المئوية التابعة لها  - أ

  .ئوية وتكراراتهاالجداول المتقاطعة مع نسبها الم   - ب

  .الرسوم البيانية - ج
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  الفصل الثالث

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  اإلطار النظري: المبحث األول

  الدراسات السابقة: المبحث الثاني

  تاريخ الصحافة الفلسطينية   : المبحث الثالث
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  اإلطار النظري 

راسة، والتي تفسر مدى وعي واهتمام هناك العديد من النظريات ذات الصلة بموضوع الد

. اإلعالميين بقضايا المرأة وأسباب ذلك االهتمام بما يتضمنه من مبررات اجتماعية وثقافية

، ونظرية التنشئة االجتماعية، ونظرية ترتيب األولويات واألجندة، نظرية الغرس الثقافيفهناك 

النظريات  هذه عتبارلدراسة، ويمكن اتستند إليها هذه ايمكن أن ونظرية حارس البوابة، والتي 

  :وفيما يلي عرض موجز لتلك النظريات. األكثر تفسيراً للموضوع الذي تعالجه الدراسة

تنطلق هذه النظرية من أن الجمهور يتأثر بما تبثه وسائل اإلعالم : "نظرية الغرس الثقافي - 

الجمهور الملتصق بوسائل  اصةوخ لعام، حيث تسهم في زيادة ثقافته ومعارفه ومعلوماته،للرأي ا

 .خبار عن العالم الخارجي والداخليالذي يعتمد كلياً على ما يتدفق من معلومات وأاإلعالم، و

ول الناس عن قضية ما كهدف عالقة غير مباشرة بغرس المعلومات واألفكار في عقله إلعالم فا

 الصحفي تكمن في أنوعالقة النظرية بموضوع الدراسة ). 95، ص2011المشاقبة، (إعالمي 

يتمكن حينها من غرس الثقافة  فإنه لنالكافي في القضية التي يطرحها،  عيلوا الذي ال يمتلك

فمن البديهي أن الغرس الثقافي يتطلب معرفة ومهارة من قبل . واألفكار في عقول الناس

 .الصحفي في القضية التي يتناولها في وسيلة اإلعالم

ي بث األفكار وغرسها في عقول الجمهور من خالل البرامج التي إن لإلعالم دوراً كبيراً ف

يمتلك الوعي ال  الذي اإلعالميف. سيما القضايا المتعلقة بالمرأة يقدمها عن قضايا معينة، وال

 طبيعة البرامج أو المعلومات التي يقدمها في هذه البرامج الكافي، والمعلومات الصحيحة حول

يمكن لنا  عندهاوالتي تؤثر بالجمهور بشكل كبير،  ،)ج المتعلقة بالمرأةوالتي نعني بها هنا البرام(

 األفكارمعلومات ولل فتقديم اإلعالم .أن نفهم كيف يكون الضعف في تناول اإلعالم لقضايا المرأة

عن  تقليديةالنمطية الصورة التكريس  فيتسهم  ، أو مشوهة، يمكن أنمغلوطةالتي قد تكون 

جتماعي الذي تفتقد فيه معالجة قضاياها، مما يؤدي الى تكريس الواقع اال أو النقص في ،المرأة

  .العدالة والمساواة والحقوق إلى المرأة
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 من كثير في للمرأة وقدراتها الدونية النظرةب وتتصل هذه النظرية: جتماعيةاال التنشئةنظرية  - 

ر منها في كل مجاالت الحياة وأقد أكفأ على أنه دائما فالرجل ينظر إليه. العربية المجتمعات

وبناء على هذه النظرية، ينظر إلى المرأة على أنها أقل شأنا في . )27، ص2004العمر، (

أو القضايا  ،ولربما كان هذا سبباً في تركيز اإلعالم على قضايا الرجل. مجاالت الحياة المتنوعة

، وكما 1تشير كثير من الدراسات، أكثر من التركيز على قضايا المرأة، كما المجتمعية بشكل عام

كونها تعد، بالنسبة لهم، قضايا هامشية ال يلقي لها باالً، نظراً ألن هو واضح إعالمياً أمامنا 

. المرأة تشكل عنصراً ثانويا في المجتمع، وينظر لها بدونية، فيما يتبوأ الرجل مكانة أفضل منها

  .ي في ما يطرحه اإلعالملذلك فهي وقضاياها أيضاً ال تشكل المحور الرئيس

هذه النظرية تقول أنه مثلما يحدد جدول األعمال في أي : "نظرية ترتيب األولويات واألجندة - 

أي أن تقوم وسائل اإلعالم بالوظيفة . لقاء، تترتب المواضيع التي سوف تناقش بناء على أهميتها

وسائل اإلعالم هو ما تبثه من وأن جدول أعمال . نفسها، أي لها جدول أعمالها الخاص وأجندتها

واألفكار برامج وما تعرضه من مواضيع، حتى تبدو للجمهور أن هذه البرامج أو هذه المواضيع 

وبشكل مبسط تقترح النظرية أن لمراسلي وسائل اإلعالم دوراً . هتمامأهم من غيرها وأولى باال

، وعبر تكرار هذه العملية في انتقاء وتسليط الضوء على بعض األحداث أو القضايا المعينة،

نسان بين ما تقدمه وسائل اإلعالم، يبدأ الجمهور في تبني األجندة التي تطرحها هذه ومن واقع اإل

" الوسائل اإلخبارية، بما يقوده للتصديق بأهمية بروز هذه األحداث والقضايا دون غيرها

  ).91، ص2011المشاقبة، (

دة أن غياب اإلدراك لدى المراسل الصحفي ألهمية ونفهم من نظرية ترتيب األولويات واألجن

القضايا التي يطرحها، وخصوصاً القضايا المتعلقة بالمرأة، وغياب الوعي لديه بتلك القضايا، 

يؤدي إلى التعامل معها بشكل غير منهجي، وال تحتل أولوية بالنسبة له، وبالتالي تصبح في آخر 

. أية أهمية في وسائل اإلعالم التي يتعامل معها لتالي،، باسلم األولويات بالنسبة له، وال تحتل

وهذا بالطبع، وحسب ما نصت عليه النظرية، ينعكس على الجمهور، إذ تُصبح قضايا المرأة في 

                                                           

1
مركز المرأة  لإلرشاد القانوني، . دور اإلعالم في قضايا المرأةبعنوان ). 4-2، ص2013(دراسة دويكات مثل   

  .فلسطين
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ضا من حيث أهميتها بالنسبة آخر جدول األعمال، ليس فقط من حيث كمية التغطية، ولكن أي

  .للفرد

ستراتيجي في سلسلة بة تعني السيطرة على مكان االبوا حراسة: "نظرية حارس البوابة - 

تخاذ القرار فيما سيمر من خالل بوابته، وكيف ، بحيث يصبح لحارس البوابة سلطة ااإلتصال

وهناك مجموعة من  .، ومنها إلى الجمهورحتى يصل في النهاية إلى الوسيلة اإلعالمية ،سيمر

ولئك ويتمتع أ. تم بمقتضاها نقل المعلوماتالتي يحراس البوابة يقفون في جميع مراحل السلسلة 

الحراس بالحق في أن يفتحوا البوابة أو يغلقوها أمام أي رسالة تأتي إليهم، كما أن من حقهم 

شيء هو قرار بكبت  إجراء تعديالت على الرسالة التي ستمر، وكل قرار يتخذ بتوصيل أو نقل

 ).299، ص1978، رشتي(أو إخفاء شيء آخر 

والذين شبهوا  ،أن هذه النظرية تبين بأن المراسلين العاملين في وسائل اإلعالم ومن هنا نرى

بحراس البوابات اإلعالمية، هم مسؤولون عن تمرير أفكار ومعلومات إخبارية للجمهور، وإخفاء 

فإذا كان هؤالء الحراس مهتمين بقضايا المرأة، ومهتمين . لهمومنع تمرير معلومات ُأخرى 

ونشر الوعي ومناهضة التمييز والعنف وتهميش المرأة، وهم على وعي كاف  بإيصال الحقيقة

بقضايا المرأة، فإنهم سوف يقومون بتمرير ما يؤمنون به وما يدركونه وما يعونه جيداً، وسيصل 

عتبار أن اإلعالم ووسائله ، على امن أنواع التغيير وحينها سوف يحدث نوع. لى الجمهورذلك إ

أما إذا كانت قضايا المرأة ال . ليه هو وسيلة من وسائل التغيير المجتمعيمع كافة القائمين ع

تشغل حيزًأ لدى حراس البوابة اإلعالمية، وليست مدرجة على قائمة أولويات األجندة اإلعالمية 

وال حتى  لديهم الحق في  ،خاصتهم، وال يمتلكون الوعي الكافي بتلك القضايا الخاصة بالمرأة

هتمام الالئق، وقد ا االا سيتم تمريره عبر تلك البوابة، فحينها لن يولوا هذه القضاياتخاذ القرار لم

يعملون على إخفاء بعض المعلومات وعدم تمريرها للجمهور، مما يؤدي الى حجب حقائق 

وفي مؤخرة سلم األولويات، هتمامات، ا، حيث تبقى على هامش االومعلومات عن تلك القضاي

  .غياب الوعي بقضايا المرأةضايا أكثر أهمية، وذلك يرجع إلى اك قعتبار أن هنعلى ا
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  الدراسات السابقة

درجة أي ( البحث ذات العالقة بموضوعطلعت الباحثة على العديد من الدراسات والبحوث القد 

وبخاصة الدراسات التي تتناول ) المراسلين الصحفيين الفلسطينيين لدىالوعي حول قضايا المرأة 

هذا  تتناول دراساتلم تجد الباحثة  ،وبعد البحث المطول م باالتصال، إال أنه،موضوع القائ

طالع على الدراسات ذات الصلة غير المباشرة وبالتالي توجهت لإل .الموضوع بشكل مباشر

 كما .عالم وبيان صورتها فيه بشكل عامبالموضوع، والتي كانت مهتمة بدراسة المرأة واإل

المتوفرة في الجامعات الفلسطينية واألردنية، بصدد هذا سات دراال علىطالع توجهت لإل

 ةكليالبكالوريوس في طلبة كأبحاث  ،منشورة بحاث غيرعن أ عبارةالموضوع  وكانت معظمها 

ولكن تقتضي  .راسات أخرى منشورة، مع قلة عددهاباإلضافة إلى د ،جامعة بيرزيتعالم في اإل

  :وجدتها الباحثة بعد البحث المطول لسببينوالتي  غير المنشورة اإلشارة لألبحاث 

 لدىدرجة الوعي حول قضايا المرأة أي (األول نقص وندرة األبحاث العلمية في موضوع البحث

، وعدم توافر الدراسات السابقة التي تتطرق لهذا الموضوع )المراسلين الصحفيين الفلسطينيين

رغم أنها ال ترقى ألن تكون أبحاثاً علمية  بشكل مباشر، والثاني ألهمية هذه الدراسات وداللتها،

و " قضايا المرأة في اإلعالم المرئي المحلي": بعنوان) 2008الدقاق، ( راسةكدمحكمة ومعتمدة، 

صورة المرأة في برامج اإلعالم المرئي المحلي بعيون طلبة ": بعنوان) 2009خصيب، ( دراسة

مدى ": بعنوان) 2009عمارنة، ( سةدرانموذج برامج تلفزيون فلسطين و : جامعة بيرزيت

، ومدى تحقيقها للتوازن في النوع االجتماعي 2008تغطية جريدة األيام لقضايا المرأة في عام 

  .النسوي
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    :يلي فيماالتي عثرت عليها الباحثة لى خالصة تلك الدراسات إشارة ومن المفيد اإل 

  عربية دراسات

صورة المرأة في منهاج التربية المدنية للصف األول ": بعنوان) 2004العسالي، علياء (دراسة  -

منهاج  ة فيأدراسة تحليلية لتناول صورة المر: األساسي وحتى الصف السادس األساسي

 "التربية المدنية

ومدى وضوحها في منهاج  ،وكيفية تناولها ،راسة الى التعرف على صورة المرأةهدفت هذه الد

والتحقق من مقدار  اسي وحتى الصف السادس األساسي،سالتربية المدنية  للصف األول األ

واستخدمت  .يجابيوتغيير صورتها باالتجاه اإلتحقيق مخططي المنهاج لسياسة إنصاف المرأة 

واقتصرت  .نهاج من أنشطة وخبرات وصور ورسومما يحتويه هذا الملالباحثة تحليل المضمون 

ول للصف األ) 2004- 2003( نة الدراسيةحصر جميع منهاج التربية المدنية للس الدراسة على

ساسيين بأجزائه كلها، وتصميم جداول تتناول عدة محاور متعلقة بموضوع وحتى السادس األ

نتائج  وفي .في تقلد الوظائف بين الجنسين وهي المرأة واألسرة، واختيار العمل والمساوة ،المرأة

هذا المنهاج، وانحصرت في ولى م وربة منزل في الدرجة األأأة كالدراسة ظهرت صورة المر

نه كان هناك تكرار لصورة الجنسين وهم أال إ .كالتمريض والتعليم ،بمهن محددة مهن المرأة

 ،وفي الصف السادس وردت سمات االستقرار األسري .سرةعمال منزلية لمساعدة األأيقومون ب

 .طفالومن أبرز صورها المساواة بين األ

واقع المرأة في العمل التلفزيوني واإلذاعي في " :بعنوان) 2004البطراوي، (ة بحثية ورق -

  "فلسطين

ستعراض المرأة في اإلعالم الفلسطيني، وا حاولت هذه الورقة الدراسية تسليط الضوء على دور

، وبالتالي النهوض بالمفاهيم أهمية اإلعالم المرئي والمسموع في دعم قضايا المرأة الفلسطينية

تحليل  أداة واتبعت هذه الورقة البحثية .ر النظرة النمطية للمرأة العربيةلتغييجتماعية السائدة اال

راسة في عالم الفلسطيني المرئية والمسموعة كعينة دالمضمون، كما اقتصرت على وسائل اإل
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وخلصت هذه الورقة البحثية إلى أن المرأة الفلسطينية لعبت دوراً  .مجتمع الدراسة الفلسطيني

  .متد بشكل غير مباشر إلى اإلعالمد االجتماعي والسياسي واالقتصادي امهما على الصعي

 " قضايا المرأة في اإلعالم المرئي المحلي" :بعنوان) 2008 الدقاق،( دراسة - 

جاءت هذه الدراسة للتعرف على ظاهرة البرامج التلفزيونية المحلية وكيفية تغطيتها لقضايا 
ختصاصين بوعي كامل من قبل ا يتم بث مثل هذه البرامجكان إذا المرأة الفلسطينية، ومعرفة ما 

كما ويهدف البحث إلى تسليط الضوء على تناول المحطات التلفزيونية المحلية . بقضايا المرأة
لموضوع من حيث مضمونها للقضايا المتعلقة بالمرأة، وتحليل البرامج التي يتم بثها حول هذا ا

ة تحليل المضمون لدراسة هذه البرامج المحلية، ومعرفة ستخدم البحث المقابالت وأداوا. وهدفها
استخدامه للمنهج الوصفي مدى تأثير هذه البرامج وفحوى المواضيع المدرجة فيها ضمن 

تلفزيون وطن، وتلفزيون القدس  :واقتصرت عينة الدراسة على محطتين محليتين هما .التحليلي
راسة إلى أن جميع البرامج كانت بتمويل وخلصت الد .ربوي في مجتمع الدراسة الفلسطينيالت

وكانت الحلقات . أو بتمويل ذاتي من مؤسسات خاصة، ولم يوجد أي برامج بتمويل حكومي
وكانت تتحول  ،تعرض المشكلة فقط دون البحث عن أساليب إلقناع المشاهد وال تقدم نتائج

يث عن المواضيع حلقات النقاش في هذه البرامج من الحديث عن قضايا المرأة إلى الحد
السياسية، ووجود تهميش من قبل القائمين على المحطات المحلية المرئية عند توزيع حصص 

  .البرامج على القضايا المجتمعية، وتأتي على حساب قضايا المرأة

دراسة  :عالم العربيةة في وسائل اإلأصورة المر" :بعنوان) 2008 نهر،( رسالة ماجستير -

  "جاًنموذmbc1 ـة في قناة الأالمرتحليلية لتناول صورة 

ت اول، كما تنmbc1 ة في البرامج الدرامية المقدمة في قناة أتناولت هذه الدراسة صورة المر

عالنية المقدمة في هذه والبرامج اإل بما فيها البرامج الثقافية ،ة في البرامج المنوعةأصورة المر

مرأة كما تبرزها هذه القناة عرفة صورة الستخدمت الدراسة أداة تحليل المضمون لموا .القناة

 mbc1قتصرت عينة الدراسة على قناة كما وا. ا للمنهج الوصفي التحليليستخدامهضمن ا

فضائية  أن لىإوخلصت هذه الدراسة  .العالم العربيعربية في العالم اإل احدة من أبرز وسائلكو
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mbc1  الثقافة ،عالناإل ،الدراما[مختلفة يجاب في برامجها الصورة المرأة في السلب واإلتقدم، 

يجاب يعتمد لى اإلإصورة المرأة من السلب  ن تغييرأويؤكد البحث على  .]األخبار وغيرها

  .فى الفكر والممارسة اويتناسب معه طردي ،باألساس على قوة كفاح المرأة ذاتها

محلي بعيون طلبة رئي الصورة المرأة في برامج اإلعالم الم" :بعنوان) 2009 خصيب،( دراسة -

  "نموذج برامج تلفزيون فلسطين: زيتجامعة بير

تلفزيون (لمحاولة التعرف على ما تقدمه وسائل اإلعالم المحلية المرئية  دراسةيعتبر البحث 

ستخدم البحث المنهج وا. وقضاياها من برامج وطريقة عرضها للمرأة الفلسطينية) فلسطين

كما تقدمها البرامج  ،سائل اإلعالم لمعرفة صورة المرأةالوصفي التحليلي، في سعيه لتحليل و

ة، ضمن مجتمع الدراسة المحلية من وجهة نظر عدد من طالب جامعة بيرزيت كعينة دراس

وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج، أهمها أن الجانب الفكري للمرأة يختفي في . الفلسطيني

قضايا الرجل تطغى على تلك التي تخص  برامج تلفزيون فلسطين، وأن البرامج التي تخص

لمتعلقة بقضايا المرأة يتم فيها قضايا المرأة على شاشة تلفزيون فلسطين، وأنه في البرامج ا

ستضافة متخصصين ة رجال للحديث عن القضية بدال من استضافة النساء، وال يتم استضافا

  .للحديث عن القضية

، 2008جريدة األيام لقضايا المرأة في عام  مدى تغطية" :بعنوان) 2009 عمارنة،( دراسة -

 " جتماعي النسويمدى تحقيقها للتوازن في النوع االو

الفلسطينية بكافة أنواعها، من حاولت الدراسة رصد مدى تغطية صحيفة األيام لقضايا المرأة 

 تصادية وثقافية وغيرها، وذلك من ناحية الحجم والمضمون لهذهقضايا سياسية واجتماعية واق

ستخدمت الدراسة وا. نقصاً وخلالً في هذه التغطية التغطية، مع األخذ في اإلعتبار مسبقاً أن هناك

المنهج الوصفي التحليلي، وكان مجتمع الدراسة فلسطين، وكانت عينة الدراسة مقتصرة على 

  .2008صحيفة األيام لعام 

لم يعط أهمية كبيرة  2008وخلصت الدراسة إلى أن النشاط الصحفي لجريدة األيام خالل عام 

فتغطية قضايا المرأة الفلسطينية تركزت . لتغطية قضايا المرأة وفعالياتها بشكل موسع ومعمق
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وبالتالي يظهر القصور الواضح من ناحية المرأة إعالمياً، وتناول . على شكل أخبار قصيرة فقط

  .عيجتماالقضاياها بشكل سطحي غير شامل، وال يراعى التوازن في النوع ا

دور وسائل االعالم في تشكيل الوعي االجتماعي ": بعنوان) 2010، مهديو حلس،(دراسة  -

  جامعة األزهر –ن طالب كلية اآلداب دراسة ميدانية على عينة م :لدى الشباب الفلسطينين

االجتماعي لدى  وسائل اإلعالم في تشكيل الوعيدور هدفت هذه الدراسة الى التعرف على 
مناهج جتماعي باعتباره أنسب الم الباحثان منهج البحث المسحي االواستخد .يالشباب الفلسطين

ا بتوزيعها على عينة مكونة من ، وقامعداد استبانةبإ وقام الباحثان .البحثية لمثل هذه الدراسات
وبعد جمع البيانات وتحليلها،  .كمجتمع دراسة جامعة األزهر في قطاع غزة في اًطالب 219

جتماعي العالم في بلورة وتشكيل الوعي االدور وسائل ا تسليط الضوء علىلى توصل الباحثان إ
 مما، %92.7رضون دائما لوسائل اإلعالم لدى طالب الجامعة، حيث وصلت نسبة الذين يتع

و المرتبة ويحتل الرادي .جتماعيوسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االدور  نسبة رتفاعيؤكد ا
تبر مشاكل الشباب والمراهقين من أهم القضايا التي تجذب انتباه وتع .األولى من حيث األهمية

  .الشباب في وسائل اإلعالم

 –الجسد  –الشريعة (قضايا المرأة العربية :"بعنوان )  2008،إيميلي نصر اهللا، وآخرين(كتاب  -

  ، سوريا ")السلطة

وقد تناول أيضاَ . يتها وحقوقها في المجال االجتماعتناول هذا الكتاب قضايا المرأة واحتياجا

مجمل القضايا التي تخص المرأة العربية في عالم السياسة والحكم وحقها في المشاركة فيه 

وتولي المناصب السياسية، وقضاياها كإمرأة وعضو أساسي في المجتمع، وحقوقها في المجال 

لمرأة المتعلقة وتناول قضايا ا. االجتماعي، كالتعليم والزواج واإلنجاب والحق في تقرير المصير

ن جملة ما خلصت له الدراسة أن وم .بحقها الديني واالقتصادي والثقافي، واحتياجاتها كإمرأة

حتياجات الفعلية لها ومشكالتها يكون من خالل التعرف على واقعها واالهتمام بقضايا المرأة اال

ية واالقتصادية، من االجتماعية والسياس والتحديات التي تواجههاعلى كافة األصعدة والمستويات

أصبح  وهذا. أجل الوصول إلى حل فعلي لذلك، وتوفير ما يلبي احتياجاتها ويضمن  لها حقوقها
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التمييز بين ، لكن مع العربية اليوم القضايا المهمة والمطروحة على الساحة الفكرية أحديمثل 

  .هتمام بها مقابل ما يطرح من قضايا المرأةطرح قضايا الرجل واال

رؤية تحليلية : للمرأة اإلعالم والمشاركة السياسة" ، بعنوان)2009،عادل عبد الغفار( كتاب -

  ، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة"ةستشرافيوا

ستعراضاً ألجندة قضايا المرأة المعاصرة للمرأة المصرية، وتحديد موقع تناولت هذه الدراسة ا

تقييم دور اإلعالم في معالجة قضايا قضية المشاركة السياسية بين هذه القضايا، إضافة إلى 

المرأة بوجه عام، وطبيعة الصورة المقدمة عن المرأة في وسائل اإلعالم، والمقترحات 

وخلصت . المطروحة لتطوير األداء اإلعالمي بشأن قضايا المرأة في إطار رؤية مستقبلية شاملة

إعالمياً تحتوي على العديد من هذه الدراسة إلى أن أجندة القضايا التي تخص المرأة والمطروحة 

جتماعي والثقافي ضد المرأة مييز االن قضايا التذات الطابع االجتماعي والصحي، وأ القضايا

ثارها السلبية على صورة المرأة في م القضايا االجتماعية التي تترك آتأتي كواحدة من أه

  .المجتمع

  كلية اإلعالم، األردن، "لمرأةاإلعالم وقضايا ا" بعنوان) 2011،زينب منصور حبيب( كتاب -

الم في تناولت دور اإلع المرأة والمطروحة إعالمياً، كماتناولت هذه الدراسة القضايا المتعلقة ب

وأشارت الى دور اإلعالم في خلق وعي حقيقي بقضايا المرأة،  .دمج المرأة في قطاع العمل

م يستغل المرأة ويؤثر أن اإلعالوخلصت هذه الدراسة إلى  .عليهاومدى تأثير اإلعالم ووسائله 

حيث أن الوسائل الدعائية ماهي إال منابر إعالمية تظهر بها المرأة على إنها موجودة عليها سلباً، 

لخلق المتعة واللهو والزينة والتجميل والموضة، وإظهارها بصورة نمطية في وسائل اإلعالم 

ك صورة نمطية للمرأة في الثقافة العربية، واإللكترونية، وأن هنا ،والمرئية ،المقروءة :المختلفة

قدم والتي تناقش قضايا المرأة، فرضت نموذجاً على التغطيات الفضائية وعلى البرامج التي ت

اقع مناقشة قضاياها السياسية ستثناء عدد محدود من البرامج التي تتعرض للمرأة من موبا

األسرة وليس ضمن مفهوم برامج  وهو ما يناقش ضمن مفهوم برامج ،جتماعية والثقافيةواال

  .المجتمع
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المرأة والطفل في اإلعالم " بعنوان) 2000منظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف،( كتاب -

  "لسطينيالف

ع الخاص أو سواء بالقطا ،تناولت هذه الدراسة موضوع تغطية اإلعالم الفلسطيني لقضايا المرأة

 .اجه تغطية اإلعالم لقضايا المرأةالتحديات التي تو تناولت موضوعكما . القطاع الحكومي العام

، وخاصة الصحف المحلية اليومية ،وخلصت هذه الدراسة إلى أن اإلعالم في القطاع الخاص

الم والصحافة الفلسطينية هتمامها بقضايا الطفل، وأن اإلعتماماً بقضايا المرأة مقارنة مع اهأكثر ا

. إال أن هذه القضايا ال تزال تُبحث بشكل سطحي مهمش ،هتماماً أكبر لقضايا المرأةيوليان ا

الم الفلسطيني لقضايا المرأة هو وخلصت الدراسة إلى أنه من التحديات التي تواجه تغطية اإلع

نشغال وسائل اإلعالم بقضايا النزاع السياسي، وخوف اإلعالميين من طرح قضايا معينة تخص ا

  .المرأة خوفاً من العادات والتقاليد

  ، مركز دراسات األسرة"صورة المرأة في اإلعالم"بعنوان ) 2006، جعفر عبد السالم( تابك -

جاءت هذه الدراسة من أجل رصد وتحليل صورة المرأة في اإلعالم المصري والدور الذي 

دوار الحقيقية للمرأة في يجب أن يقوم به اإلعالم لتصحيح هذه الصورة لتصبح معبرة عن األ

عينة الدراسة على وسائل اإلعالم المصرية ضمن مجتمع الدراسة  واقتصرت .المجتمع

المصري، وجاءت هذه الدرسة محاولة لدراسة وسائل اإلعالم وأولويات أجندة قضايا المرأة في 

 .الذي يعتمد على البيانات المجمعةواتبعت الدراسة المنهج البحثي الوصفي . هذه الوسائل

هي القضايا  2005ياً خالل عام المرأة التي طرحت إعالم وخلصت الدراسة إلى أن أجندة قضايا

وتعكس  .قضايا المشاركة في الحياة العامةتليها القضايا الصحية وال% 24جتماعية بنسبة اال

النتائج سيطرة األشكال التقليدية للبرامج من حوار وحديث مباشر على تقديم قضايا المرأة في 

  .جميع القنوات التي تمت دراستها
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  لدراسات األجنبيةا

Women Issues in Newspapers of Uttarakhand, by Vandana Nautiyal 

and Jitendra Dabral, 2012. 

، وتحليل هذه أوتاراخندهدفت هذه الدراسة إلى معرفة قضايا المرأة المطروحة في صحيفة 

 الجنسي، لتحرشوا والتعليم، والصحة، كالمساواة، ،في الصحيفةالموجودة  النسائية القضايا

 ،الصحف تشمل والتي ،المطبوعة اإلعالم والعنف، والجريمة ضد المرأة، حيث أن وسائل

 قبل من عليها عتمادهي التي يتم اال ،الوسائل من وغيرها ،اإلخبارية والنشرات ،والدوريات

ن ضم ،ستخدمت الدراسة المنهج الوصفيوا. والترفيه والتعليم للمعلومات كمصدر موثوق الشعب

التي أخذتها كعينة أوتاراخند  التي تُعرض في صحف المرأة لمعرفة قضايا ،تحليل المضمون

وخلصت الدراسة إلى أنه في السنوات األخيرة طرأت زيادة  .للدراسة في مجتمع الدراسة الهندي

وخاصة  ،في الكم وتحسن في النوع في مجال طرح القضايا المتعلقة بالمرأة في وسائل اإلعالم

 .زال التعامل مع هذه القضايا هامشياً إلعالم المطبوع، لكن مافي ا

What Makes an Issue a Woman's Hour Issue? By Danica Minic, 2008  

أي  هذه الدراسة إلى معرفة العوامل التي تجعل من قضايا المرأة هي قضايا الساعة، هدفت

هذه  وتعيد .عالم والمجتمع ككلسائل اإلهتمام وامن  اكبير اوالتي تأخذ قدر ،القضايا المحورية

سياسة تغطية اإلعالميين لقضايا المرأة  مناقشات في أثيرت التي الدراسة البحث في القضايا

 وسبل ،ختيارهم لقضايا المرأة، ومعرفة العوامل التي تؤثر على اوتجاربهم من وجهة نظرهم

المضمون ضمن اتباعها للمنهج قابالت وأداة تحليل ستخدت الدراسة الموا. االقتراب منها

بي بي بي سي  دراسة على راديوواقتصرت عينة ال .وأخذت بريطانيا كمجتمع للدراسة الوصفي،

 من %21 بلغت نسبتها وخلصت الدراسة إلى أن تمثيل قضايا النساء في نشرات األخبار .الدولي

اضة والفنون، الريمن قضايا المرأة التي تخص % 28وتطرق اإلعالم بنسبة  األخبار، جميع

، والمواضيع السياسية %20اد قتصومواضيع االجتماعية والقانونية، من القضايا اال% 28و

ختيار اإلعالميين لقضايا المرأة هي هوية البرنامج ونوعه، ومن العوامل المؤثرة في ا%. 14
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هو السياق  أي المستمعين لهذا البرنامج، والعامل الثالث ،والعامل الثاني هو طبيعة الجمهور

 .المهني والمؤسسي للبرنامج ومبادئ وسيلة اإلعالم التي يتم طرح تلك القضايا بها

Running On the Spot: NZ’s Record in News Media Gender Equity, by 

Margie Comrie, and Kate McMillan, 2013. 

ا تغطية المية، بما فيهُأجريت هذه الدراسة في نيوزيلندا، وهدفت إلى رصد وسائل اإلعالم الع

ستخدام تحليل المضمون الكمي واستخدت المنهج الوصفي التحليلي با. بلداً كعينة للدراسة 108

والنوعي، لمعرفة تمثيل ومشاركة المرأة في وسائل اإلعالم، ومعرفة مدى المساواة بين الجنسين 

أن عدم المساواة بين  وخلصت الدراسة إلى .إعالمياً في هذه الوسائل في القضايا المطروحة

 .اري اليومي في جميع أنحاء العالميزال يمثل السمة المميزة في المحتوى اإلخب الجنسين ال

متزايدة للنساء في مجال العمل في اإلعالم كمراسالت،  اوخلصت الدراسة أيضاً أن هناك أعداد

ايا التي تخص ع األخبار والقضيلكن مع هذا لم يكن هناك إحراز تقدم واضح في عدد مواض

 .النساء
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  مناقشة الدراسات السابقة

تطرقت لموضوع قضايا المرأة وتغطيتها إعالمياً بشكل  أن مجمل الدراسات السابقة من المالحظ
مباشر، ولم تتطرق إلى موضوع دراستنا الذي يبحث في أسباب األشكال التي اتخذتها التغطية 

صورة المرأة في برامج اإلعالم ": بعنوان) 2009خصيب، ( دراسةفقد جاءت . اإلعالمية
ما تقدمه وسائل اإلعالم المحلية  ، لتلقي الضوء علىالمرئي المحلي بعيون طلبة جامعة بيرزيت

أما دراسة . وقضاياها من برامج وطريقة عرضها للمرأة الفلسطينية) تلفزيون فلسطين(المرئية 
مدى تحقيقها ، و2008ام لقضايا المرأة في عام مدى تغطية جريدة األي": بعنوان )2009عمارنة (

مدى تغطية صحيفة األيام لقضايا المرأة  ، فقد رصدتجتماعي النسويللتوازن في النوع اال
وهاتان . قتصادية وثقافية وغيرهاعية واجتماالفلسطينية بكافة أنواعها، من قضايا سياسية وا

  .الدراستان تتعلقان بالنتائج وليس باألسباب

لتلقي " قضايا المرأة في اإلعالم المرئي المحلي": بعنوان )2008 الدقاق( دراسةجاءت كذلك 
على ظاهرة البرامج التلفزيونية المحلية وكيفية تغطيتها لقضايا المرأة الفلسطينية،  الضوء

. ختصاصين بقضايا المرأةبوعي كامل من قبل ا كان يتم بث مثل هذه البرامجإذا ومعرفة ما 
وخلصت دراسة الدقاق . بشكل غير مباشر مع األهداف التي يسعى لها هذا البحث وهذا يلتقي
لبرامج تهميش من قبل القائمين على المحطات المحلية المرئية عند توزيع حصص ا إلى وجود

   .على القضايا  بهذه القضايا

وني واإلذاعي واقع المرأة في العمل التلفزي"، بعنوان )2004بيناز البطرواي (الورقة البحثية لـ
ستعراض أهمية المرأة في اإلعالم الفلسطيني، وا حاولت تسليط الضوء على دور" في فلسطين

المرأة الفلسطينية وخلصت الى أن . اإلعالم المرئي والمسموع في دعم قضايا المرأة الفلسطينية
ر إلى متد بشكل غير مباشمهما على الصعيد االجتماعي والسياسي واإلقتصادي العبت دوراً 

ولم تتطرق هذه الدراسة، كما هو واضح، إلى مسألة وعي الصحفيين بقضايا المرأة، . اإلعالم
ولكنها أشارت بوضوح إلى حضور النساء في العمل اإلعالمي، األمر الذي يؤدي إلى تمثيل 

عالم ة في وسائل اإلأصورة المر": بعنوان) 2008نهر، (أما دراسة . النساء في هذا الحقل
فقد جاءت لتعالج  "جاًنموذmbc1    ـة في قناة الأدراسة تحليلية لتناول صورة المر :ةالعربي

 أن لىإوخلصت هذه الدراسة . mbc1ة في البرامج الدرامية المقدمة في قناة أصورة المر



39 

 

وهذه . يجاب في برامجها المختلفةالسلب واإل تتراوح بين mbc1فضائية  صورة المرأة في
ضح فيما إذا كان اإلعالميون العاملون في هذه المحطة التلفزيونية الكبيرة الدراسة أيضا لم تو

  .على دراية بقضايا المرأة

االجتماعي لدى الشباب  دور وسائل االعالم في تشكيل الوعي"بعنوان ) 2010حلس، (دراسة 
 االجتماعي لدى الشباب وسائل اإلعالم في تشكيل الوعيدور على حاولت التعرف " الفلسطيني
 ،جتماعيوسائل اإلعالم في تشكيل الوعي االدور  نسبة رتفاعا وأكدت النتائج على. الفلسطيني

هي دراسة مهمة لبحثنا، حيث أن مسألة نشر الوعي تتطلب وجوده أصال لدى . وخاصة الراديو
  .القائمين على إعداد الرسالة اإلعالمية، وهو ما لم تتعرض له الدراسة المذكورة

صورة المرأة في منهاج التربية المدنية للصف " بعنوان )2004اء العسالي، علي(أما دراسة 
 ،الى التعرف على صورة المرأةهدفت فقد " األول األساسي وحتى الصف السادس األساسي

ساسي وحتى الصف ومدى وضوحها في منهاج التربية المدنية للصف األول األ ،وكيفية تناولها
وتغيير دار تحقيق مخططي المنهاج لسياسة إنصاف المرأة والتحقق من مق السادس األساسي،

وخلصت الدراسة الى ان المناهج التعليمية بتلك الصفوف تظهر . يجابيصورتها باالتجاه اإل
المرأة بالصورة التقليدية النمطية اجتماعياً ومهنياً، وهو ما يرتبط بشكل غير مباشر على مسألة 

الصحفيين، في قضايا المرأة، وهو محور مهم من  بناء الوعي لدى اإلنسان، وبشكل خاص
  .محاور البحث الذي نتناوله في هذه الدراسة

لنصر اهللا وآخرون، فقد تناول )" السلطة –الجسد –الشريعة(قضايا المرأة العربية "أما كتاب 
مجمل القضايا التي تخص المرأة العربية في عالم السياسة والحكم، وحقها في المشاركة فيه، 

وخلص الى أن . ولي المناصب السياسية، وقضاياها كإمرأة وعضو أساسي في المجتمعوت
االهتمام بقضايا المرأة يكون من خالل التعرف على واقعها ومشاكلها واحتياجاتها، من أجل 

رؤية : السياسة للمرأة اإلعالم والمشاركة"كتاب أما . الوصول الى حل يضمن لها كافة حقوقها
إضافة إلى ، فقد استعرض أجندة قضايا المرأة المصرية، لعادل عبد الغفار" فيةستشراتحليلية وا

تقييم دور اإلعالم في معالجة قضايا المرأة بوجه عام، وطبيعة الصورة المقدمة عن المرأة في 
ي يوليها هتمام التوهذا يتوافق مع هدف الدراسة في التعرف على درجة اال. وسائل اإلعالم

الدراسة إلى أن أجندة  تلكوخلصت . لقضايا المرأةالوسائل اإلعالمية المراسل الصحفي و
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ذات الطابع  القضايا التي تخص المرأة والمطروحة إعالمياً تحتوي على العديد من القضايا
االجتماعي والصحي، وهذا ينسجم مع النتائج التي توصل لها بحثنا، حيث تبين أن قضايا المرأة 

  .طابع اجتماعي، يتم تناولها من باب األسرة والصحة وغيره المطروحة إعالمياً هي ذات

دور اإلعالم في خلق وعي  ، فقد تناوللزينب منصور حبيب" اإلعالم وقضايا المرأة" أما كتاب

عليها، وخلص إلى أن وسائل اإلعالم حقيقي بقضايا المرأة، ومدى تأثير اإلعالم ووسائله 

من قضايا يناقش تظهر المرأة بصورة نمطية، وما  ترونية،واإللك ،والمرئية ،المقروءة :المختلفة

وكما هو واضح،  .ضمن مفهوم برامج األسرة وليس ضمن مفهوم برامج المجتمعالمرأة يناقش 

فإن الكتاب لم يعالج مسألة وعي الصحفيين في قضايا المرأة، ولكنه يبحث في دور اإلعالم في 

  .خلق الوعي لدى الجمهور

 "لمنظمة األمم المتحدة للطفولة اليونيسيف" والطفل في اإلعالم الفلسطيني المرأة"كتاب أما 

ع القطااجه تغطية اإلعالم لقضايا المرأة، سواء في موضوع التحديات التي تو فقد تناول )2000(

 ،وخلصت هذه الدراسة إلى أن اإلعالم في القطاع الخاص .الخاص أو القطاع الحكومي العام

 ،هتمامها بقضايا الطفلتماماً بقضايا المرأة مقارنة مع اه، أكثر اة اليوميةوخاصة الصحف المحلي

وبالطبع، فإن هذا الكتاب يشير أيضا  .إال أن هذه القضايا ال تزال تُبحث بشكل سطحي مهمش

إلى النتائج، وال يعالج األسباب، وهو األمر الذي عزز اتجاه الباحثة في دراسة أهم تلك األسباب، 

  .عي الصحفيين بقضايا المرأةوهي درجة و

جاءت محاولة لدراسة وسائل فقد لجعفر عبد السالم، " صورة المرأة في اإلعالم"كتاب  أما

وتلتقي هذه الدراسة مع بحثنا في نقطة . اإلعالم وأولويات أجندة قضايا المرأة في هذه الوسائل

وقد . سائل اإلعالمأولويات قضايا المرأة ضمن أجندة مراسلي والتعرف على السعي إلى 

هي  2005ياً خالل عام الدراسة إلى أن أجندة قضايا المرأة التي طرحت إعالمتلك خلصت 

قضايا المشاركة في الحياة العامة، هو ما تسعى تليها القضايا الصحية وال ،جتماعيةالقضايا اال

  .الباحثة إلى التعمق فيه ومعرفة مسبباته

قضايا المرأة المطروحة في "دراسة األولى، والتي هي بعنوان أما الدراسات األجنبية فنجد أن ال

، وتحليل هذه قضايا المرأة المطروحة في تلك الصحيفة هدفت إلى معرفة، "أوتاراخندصحيفة 
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والعنف،  الجنسي، والتحرش والتعليم، والصحة، كالمساواة، ،فيهاالموجودة  النسائية القضايا

إلى أنه في السنوات األخيرة طرأت زيادة في الكم  وخلصت الدراسة. والجريمة ضد المرأة

وخاصة في  ،وتحسن في النوع في مجال طرح القضايا المتعلقة بالمرأة في وسائل اإلعالم

وتدخل هذه الدراسة في نفس . زال التعامل مع هذه القضايا هامشياً اإلعالم المطبوع، لكن ما

  .نها لم تعالج أسبابهاسياق الدراسات العربية التي عالجت الظاهرة، ولك

ما الذي يجعل من قضايا المرأة هي قضايا "أما الدراسة األجنبية الثانية والتي هي بعنوان 

إلى معرفة العوامل التي  فقد هدفت ، والمقصود به ذات أهمية في الطرح اإلعالمي،"الساعة

من  اكبير اتأخذ قدرأي القضايا المحورية والتي  ،ذات أولويةتجعل من قضايا المرأة هي قضايا 

وتتقاطع هذه الد راسة مع بحثنا في السعي إلى التعرف . عالم والمجتمع ككلهتمام وسائل اإلا

وقد . ومدى اهتمامه فيها هتمام التي يوليها المراسل الصحفي لقضايا المرأةعلى درجة اال

مرأة هي هوية ختيار اإلعالميين لقضايا الخلصت تلك الدراسة الى أن العوامل المؤثرة في ا

أي المستمعين لهذا البرنامج، والعامل  ،البرنامج ونوعه، والعامل الثاني هو طبيعة الجمهور

الثالث هو السياق المهني والمؤسسي للبرنامج ومبادئ وسيلة اإلعالم التي يتم طرح تلك القضايا 

مسؤول عن تحديد لكن حسب نتائج بحثنا لم يتفق مع ما توصلت له تلك الدراسة، حيث أن ال. بها

، إما أن يكون حسب المراسل اإلعالمي نفسه أو المراسل مع اإلعالميين لقضايا المرأةواختيار 

المؤسسة اإلعالمية التي يعمل بها، أو حسب أجندة خارجية ضمن خطة مدروسة فيما يتم طرحه 

المرأة، رغم ولم تتطرق الدراسة إلى مستوى المعرفة والوعي لدى الصحفيين بقضايا . إعالمياً

  .أهمية الجوانب التي عالجتها

معرفة فقد هدفت الى  ،"الجنسين بين للعدالة اإلعالم وسائل أخبار في نيوزيلندة سجل"أما دراسة 

تمثيل ومشاركة المرأة في وسائل اإلعالم، ومعرفة مدى المساواة بين الجنسين في القضايا 

بين سة إلى أن عدم المساواة، وغياب العدالة لصت الدراوخ. إعالمياً في هذه الوسائل المطروحة

. اري اليومي في جميع أنحاء العالميزال يمثل السمة المميزة في المحتوى اإلخب ال ،الجنسين

وهذه النتيجة تخدم موضوع بحثنا، إذ نبحث في مسببات ذلك، والغوص لمعرفة عالقة وعي 

  .ياهاالصحفيين بغياب التغطية المنصفة والعادلة للمرأة وقضا
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  تاريخ الصحافة الفلسطينية

  نشأة الصحافة الفلسطينية  - أ

  تطور الصحافة الفلسطينية   -  ب

  الفلسطينيةنشأة الصحافة 

كون هذا البحث  ،لكن بشكل مختصر ،في هذا المحور مراحل نشوء الصحافة الفلسطينية نعرض

ذه الدراسة من المفيد في إطار هلكن  .الصحافة الفلسطينية في مجالليس بالبحث التاريخي 

  .ولىاألتها أما شهدته الصحافة الفلسطينية من مراحل تطور منذ نشل اإلشارة بإيجاز

عرف الناس بحب اإلطالع على األخبار التي تدور حولهم منذ األزل، وكانت األخبار تُعمم على 

في األسواق وفي األماكن العامة، أو توصيل  ،نذاكآالشعوب بطرق معينة خاصة بكل عصر 

 وإذا اعتبرنا" .وغيرها ،أو رسول الحاكم ،أو قرع الطبول ،كالحمام الزاجل ،ر بطرق مختلفةالخب

وتعميمها بين طبقات  ،وروايتها ،والمعلومات ،الصحافة عبارة عن نشر األخبار، والحوادثأن 

فإن العرب قد عرفوا هذا الفن بعناصره منذ عصر الجاهلية، وتاريخهم حافل بتسجيل  ،الناس

يجري في بيئاتهم من أعمال سياسية وغير  أو ما ،ع التاريخية، ووصف رحالتهم وحروبهمالوقائ

  ).8، ص1978حافظ، ( "أحكام وبالغات وتوصيات ، وما يصدر منسياسية

إلى القبائل المجاورة في  يرسلون رسال اكانو ،ومنذ أيام الجاهلية ،أن العرب قديماً عرفوقد 

أو البت  ،من أجل نقل المعلومات والرسائل إلى بعضهم البعض، احاالت الحرب أو السلم وغيره

أخبار الغزوات والحروب التي قد ك ،وأخبار القوافل، أو سياسية ،كاألمطار ،في أحداث اجتماعية

  .في زمننا الحاضر "المراسلين الصحفيين"ـيقابله ب ما وظيفةقد يأخذ الرسل و. حدثت آنذاك

تصالية حتى القرن التاسع عشر، حيث بدأت المطبوعات في وبالطبع، استمرت تلك االشكال اال

وقد وصلت المطبوعات إلى . االنتشار في العالم إثر اختراع الطباعة في القرن الخامس عشر

  . الدول العربية بعد أن استقر حالها في أوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم
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اإلمبراطورية  :هي ،ثالثة أمور أساسيةإن لنشأة المطبوعات العربية صلة وطيدة ب"وبشكل عام 

فقد عمد الباب العالي في القرن . وحركة النهضة اإلصالحية العربية ،ستعمارواال ،العثمانية

 .األوامر والقوانين وأخبار الدولةالتاسع عشر إلى إصدار صحيفة في كل والية من والياته لنشر 

لصلتها بأوروبا في أواخر القرن الثامن  كما بادرت بعض الجاليات األوروبية بإصدار مطبوعات

 ،وإيطالي ،وبريطاني ،من فرنسي ،ستعمارثم جاء عصر اال... قرن التاسع عشرعشر وبداية ال
مركز المرأة العربية للتدريب ( "وإسباني، فأنشأ ظروفاً تاريخية واجتماعية وجغرافية مختلفة

حتالل خلقها اال تيالجغرافية الجتماعية ووهذه الظروف اال ).61ص ،2008 ،والبحوث كوثر

 . ذاكآنصدار المطبوعات العربية  إأثرت على 

عن دور الصحافة المحلية حافظ ورد في دراسة  العهد العثماني، كمافي قديماً الصحافة و

المطبوعة في التحول الديمقراطي في الضفة الغربية، كانت باألغلب ذات صبغة حكومية وشبه 

الجريدة الرسمية التي تنطق باسم الدولة  وكانت .م1917م إلى1908ين ب ما في الفترةحكومية، 

ذاك هي جريدة الحجاز، وصدرت تحت إشراف رئيس ديوان والية الحجاز، واستطاعت أن آن

ت تكتب باليد وتطبع على وكان تمرت بالصدور ألكثر من سبع سنوات،اس حيثتعيش طويالً 

السنوات األخيرة من حكم الدولة العثمانية  د امتازتوفيما يتعلق بحرية الصحافة، فق .الجالتين

  ).33ص ،1978 حافظ،(بالصرامة والقسوة بشكل عام 

حرية الصحافة في عهد "بعنوان  أما في عهد االنتداب البريطاني، كما أشار خلف في دراسته

ه هو ، أن"وأثرها على التنمية السياسية في فلسطين 2004الى 1994السلطة الفلسطينية من عام 

الذي عول عليه الكثيرون عند قيامه آنذاك، لم يوفر هو أيضاً من حرية الصحافة إال ما يخدم 

فبعد أن تمكنت بريطانيا من استعمار فلسطين، وقررت إنشاء . أهدافه ومصالحه ويلبي احتياجاته

. هاحكومة مدنية فيها، كانت معنية بترقيم وتعميم المواصالت واالتصاالت بما يخدم مصالح

لذا عادت الصحافة . فتوجهت بصورة رئيسية إلى الصحافة كأحد أشكال االتصال الجماهيري

 خلف،(بعد انتهاء الحرب العالمية األولى  1919الفلسطينية إلى الظهور من جديد في عام 

  ).16ص ،2005
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لسطينية وقد أشارت معظم الدراسات التي قام بها الباحثون والمهتمون بتاريخ ونشأة الصحافة الف

 .والغزال القدس الشريف تيم، مع صدور صحيف1876عام  تها كانتلى أن بدايإ

نقابة الصحافة العربية في سم انشاء نقابة صحافية بإ أنه تم، 2005دراسته وأورد خلف في 

 ين الزعماء الفلسطينيين في العامشدها بأولكن نتيجة للخالفات السياسية التي بلغت  .فلسطين

التي ساهمت في زيادة حدة ثار تلك الخالفات على مختلف الصحف وآ انعكست، 1927

لبثوا أن تنبهوا إلى خطورة هذه الخالفات على القضية  لكن أصحاب تلك الصحف ما .الخصومة

  ).17ص ،2005 خلف،( الوطنية الفلسطينية

ين  ومن ذلك نرى بأن تاريخ الخالفات والنزاعات وتعارض األحزاب السياسية على أرض فلسط

ليس باألمر الجديد، وآثاره ال زالت تنعكس على بعض وسائل اإلعالم، وخاصة الحزبية، والتي 

تساهم بدورها في زيادة حدة الخصومة الستخدامها ألغراض تخدم مصالح األحزاب التابعة لها 

وأهدافها دون التطلع للهدف القومي الوطني الفلسطيني األسمى، أو االهتمام والنهوض بأحد 

 .رافه، ال سيما االهتمام بقضايا المرأةأط

ها الجميع ب يتفاءل كانت كل فترة تمر على الصحافة الفلسطينية من هذه الفترات"أما سابقاً، فقد 

ه تغيير وتطوير األوضاع تجاادها المنطقة برمتها، بحيث تسير ببأن تكون مرحلة مزدهرة ستشه

متنوعة المجاالت، مثل مجالت متخصصة و نذاك، كما شهدت فترة الثالثينات ظهورآالقائمة 

أواخر الحرب العالمية الثانية، وحتى نهاية عهد االنتداب (وفي فترة االربعينيات  .مجلة العرب

، صدرت صحف يومية ومجالت ُأسبوعية ونصف شهرية، وتلك الفترة لم تشهد )البريطاني

ويعزى ذلك لعدم  .نواتك السصحفاً حزبية، عدا الصحف الشيوعية التي بدأت تصدر في تل
  .)67ص ،2008 ابو عياش،( "ان لألحزاب يحمل خطة ايديولوجية معينةيوجود ك

ونرى بأن الصحافة قد مرت بمراحل كثيرة في أحقاب التاريخ الغابرة، واألدوار التي مرت بها 

 أكثر من أن تُحصر أو أن يستوعبها باحث أو مهتم ومتعقب، فال تزال الحقب الزمنية تتوالى

على الصحافة الفلسطينية إلى يومنا هذا، فال تلبث أن تخرج من حقبة حاكمة متسلطة تتحكم بها 

  . وتقيدها لتأتي حقبة ُأخرى تضع شروطاً وقيوداً أكثر تسلطاً وتشدداً من الحقبة التي سلفت
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ة م، شهدت البالد، كما تشير الدراسات، ثالث1948وفي الفترة التي أعقبت احتالل فلسطين عام 

أنماط سياسية رئيسية أثرت كل منها في طبيعة النظم والقوانين والتشريعات المعمول بها في 

  .مختلف األماكن التي انقسمت إليها

نتج عنها من إعالن قيام دولة اسرائيل، وتهجير ألالف الفلسطينيين،  ، وما1948فبعد نكبة عام "

ق االردن، التي شكلت معها في خضعت مناطق الضفة الغربية وشرقي القدس الى إمارة شر

زة ردنية الهاشمية، وعاصمتها عمان، وألحق قطاع غعرف بعدها بالمملكة األ ، ما1951العام 

باإلضافة إلى األراضي [ رفت عليها اإلدارة المصريةشوأ) مصر(بالجمهورية العربية المتحدة 

نعكست هذه اوقد  .]42التي خضعت لالحتالل اإلسرائيلي المباشر، وهي ما تسمى أراضي 

لقوانين اإلدارة التي  لفلسطينية، وأصبحت كل منطقة تخضعالظروف على واقع الصحافة ا

  ).70، ص2008 ابو عياش،" (تسيطر عليها

وحسب ما أورده خلف في دراسته، أن الصحافة الفلسطينية خضعت لقانون الطوارئ العسكري 

لتي احتلتها إسرائيل وأعلنت فيها عن م في المناطق ا1958الذي بقي ساري المفعول حتى عام

فمساعي . وبناء على ذلك تميزت تلك الفترة بالتشديد والتقييد لحرية الصحافة. قيام دولتها فيها

  ).21ص ،2005 خلف،(االحتالل كانت ترمي إلسكات األصوات المعارضة له 

فيهم  نبم ،نيونفيون الفلسطيوعانى الصح ،وفي هذه الفترة كانت الصحافة الفلسطينية مقيدة

التي تحول دون كثيرة الحواجز ، فضال عن المن القيود المفروضة عليهم ،المراسلون الصحفيون

التنقل بحرية بين المدن  تحد منالوصول الى المعلومة، كان من أهمها الحواجز العسكرية التي 

لومة من قلب بما فيها الوصول الى المع ،تصال والتواصلالفلسطينية مما يقلل من عملية اال

كما تعرض الصحفيون  .المراسلين الصحفيين لألخبار هناكوصعوبة تغطية وجمع  ،الحدث

عتقاالت، وإغالق المكاتب الصحفية، وسحب اال اتبما فيها عملي ،عتداءاتانذاك الى آ

م الحر وإيصال بما فيها حرية الصحافة واإلعال ،ذلك سعياً وراء قمع الحريات تراخيص، وكانال

  .لعالمإلى الحقيقة صوت ا
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وامتاز اإلعالم الفلسطيني منذ زمن بعيد بخصوصية فرضتها ظروف خاصة، ناجمة عن 

االحتالل الذي تعاقب على أرض فلسطين، وشهدها التاريخ النضالي للشعب الفلسطيني، حيث 

ع ارتبط العمل اإلعالمي الفلسطيني ارتباطاً وثيقاً بالعمل السياسي والنضالي، وتأثر بالواق

  .السياسي الذي عاشه الشعب الفلسطيني المحتل

وكما أشار أبو عياش في دراسته، أن الوضع قد  بقي على ما هو عليه حتى قدوم السلطة، وهي 

المرحلة التي علّق عليها الصحفيون الفلسطينيون العديد من اآلمال، بتوديع عصر الرقابة 

 لكن سرعان ما سار الوضع عكس. مهم أيضاًاإلسرائيلية وما خلفه من سالسل قيدتهم وقيدت أقال

لتكمل السلطة المشوار الرقابي الذي بدأ به االحتالل، لكن ليس بصورة علنية  اآلمال المتوقعة

كما كان يفعل، وإنما رقابة ما بعد النشر التي دفعت باتجاه رقابة ذاتية خطيرة يمارسها 

ع من الرقابة هو من أخطر أنواعها، وكما أشار خلف، فإن ذلك النو. الصحفيون على أنفسهم

 عياش، ابو(حيث تحد من التفكير واإلبداع والمهنية، وتكتفي بطرح مواضيع عمومية باهتة 

  ).97ص ،2008

شهد تطوراً مهماً على صعيد الصحافة الفلسطينية، بعد  1994وأشار خلف في دراسته أن عام 

حيث ؤوليتها وبعض الصالحيات فيها، أن قامت السلطة الفلسطينية في بعض المدن، وتولت مس

السلطات المنظمة للجوانب المدنية الفلسطينية، والتي كانت تشمل تنظيم الحريات الصحفية مثلت 

لكنها واجهت عقبات في سن  .يتجزء من مسؤوليتها عن حقوق اإلنسان الفلسطيني كجزء ال

عهد وتنقصها الخبرات في هذا التشريعات والقوانين المنظمة للعمل اإلعالمي، كونها حديثة ال

 .وتجسدت قلة خبرتها هذه بإصدار قانون المطبوعات. المجال، كما أشار أبو عياش في دراسته

أن الصحافة الفلسطينية حفلت بالتنوع، فنراها ترواحت من حيث  يمكن اإلشارة إليه وما

اجتماعية واقتصادية هتمامات ما بين القضايا الفكرية، والقضايا الدينية، وأخرى سياسية واإل

  ).22ص ،2005 خلف،(

  

  



47 

 

   تطور الصحافة الفلسطينية

تمع ما، كما لمجدبي ألاوالنضوج  ،والوعي الثقافي ،والفكريالتقدم العلمي  نتاجالصحافة هي 

ي تصدر م الصحافة يقاس بتقدم المجتمع الذفتقد .أنها تسير باستمرار مع نهضة األمة وتقدمها

زدهار والرقي، يمد الصحافة بطاقة كبيرة من اال وره معرفياً وتكنولوجياًفيه، وتقدم المجتمع وتط

  .ألنها أداة  فكر ومعرفة وتمحيص ،وهي بالمقابل تمد المجتمع بالتوجيه

مرت هذه الصحافة في عدة  حيثعرضت الباحثة فيما سبق مراحل نشوء الصحافة الفلسطينية، و

تلك تمتلكه مت الصحافة في ظلها وما تطورها مع تطور األنظمة التي علمحطات شهدت 

   .من وسائلاألنظمة 

، فقد جمع منذ القدمأمن أهم حلقات الوصل بين الحضارات والقبائل وبلدان العالم هي الصحافة 

وهذه الغريزة نجدها في مختلف فئات  ستطالع والبحث،لقت معه غريزة حب االخُلق االنسان وخُ

فاإلنسان يتطلع دائماً في الحياة . االجتماعية واالقتصادية وطبقات الشعب على اختالف مستوياتها

لكل ما هو جديد وغريب، فنجده دائم االستكشاف والبحث عن األخبار والمعلومات الواردة من 

كل حدب وصوب، حتى لو كلفه ذلك عناء ومشقة في سبيل الحصول على الخبر، وتقوم 

  . اإلنسانيةالصحافة بالدور األكبر في إشباع تلك الغريزة 

وهذا  ،خرى بحسب التقدم بالحقبة الزمنيةُأ لىإونرى بأن الصحافة تتطور من مرحلة زمنية 

في مستلزمات الحضارات  نتقال المعلومة، وتطورافي وسائل  تطور التقدم الزمني يرافقه

 في وسائل التكنولوجيا والوسائل طقة من صناعات ومخترعات، وتطورالمتنوعة السائدة في المن

المعلوماتية التي تخدم متطلبات الصحافة في نقل الخبر بتفصيل ومصداقية تفصل وقائعه 

  .الحقيقية

، فقد انتقل )2008(أما على صعيد الصحافة المرئية، كما ورد في دراسة لمركز المرأة العربية 

المشهد المرئي من عصر تلفزيونات تخدم أهدافاً سياسية حكومية إلى عصر فضائيات خاصة 

خدم أهدافاً سياسية غير حكومية، بل وأيديولوجية في بعض األحيان، وتخدم أهدافاً سياسية ت

حكومية في أحيان أخرى، وأيضاً تخدم أهدافاً تجارية ربحية، وأخرى خاصة قائمة على توجهات 
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مثل  ،صبحت المسائل التي كانت محظورةأف. معينة بعيداً عن السياسة في بعض األحيان األخرى

، وال يوجد هناك تحرج أو تحفظ من أعمدة برامج السهرة ،ت المعارضة والجنس والدينسياسا

  .من طرح تلك القضايا على ساحة اإلعالم الفضائي

بها ت المراحل التي مروكما أشرنا سابقاً تحت موضوع نشأة الصحافة الفلسطينية أن 

اإلمبراطورية  :العربي، هي في العالمأساسية  حقَب زمنية بثالث ارتبطتالمطبوعات العربية 

عالم بها اإلأما المراحل التي مر . وحركة النهضة اإلصالحية العربية ،ستعمارواال ،العثمانية

  : أساسية مراحل لى ثالثإ، زمنيا، مهاتقسيبعد قيام دولة االحتالل، فيمكن الفلسطيني بشكل عام 

ولى نتفاضة األولغاية مجيء اإل 67حتالل الضفة الغربية وقطاع غزة عام ابعد  وهي مرحلة ما"

ودة تقتصر على ووسائله محد اً،عالمي الفلسطيني خاللها محاصري كان العمل اإلتوال، 87عام 

 87عام بين  ولى في الفترة ماتفاضة األنوالمرحلة الثانية خالل اال .بعض الصحف المحلية

عالم خاللها مختلف وسائل اإلوالتي تدفقت ، وهي المرحلة الثالثة 94 ولغاية مجيء السلطة عام
 ،2007 فراج،(" حداث، وتوجه العديد من الفلسطينين للعمل في هذه المهنةالعالمية لتغطية األ

  ).2ص

طرأ تطور مهم على صعيد الصحافة ) 1994(وقد أشرنا سابقاً أيضاً إلى أنه في عام 

ا لبعض المسؤوليات الفلسطينية، نظراً إلقامة السلطة الفلسطينية في بعض المدن، وتوليه

والصالحيات والسلطات المنظمة للجوانب المدنية الفلسطينية، وتلك المسؤوليات التي كانت تقوم 

  .بها تشمل تنظيم الحريات الصحفية، كجزء مرتبط بمسؤوليتها عن حقوق اإلنسان الفلسطيني

ن اإلعالمية شؤوثم تشكلت وزارة اإلعالم الفلسطينية فيما بعد، وجاءت لرعاية ومتابعة ال

هم إيجاباً في تفعيل العمل اإلعالمي الفلسطيني الذي كان يعاني طوال سنوات الفلسطينية، ولتس

وقد منحت وزارة اإلعالم عدة تراخيص . )2004(االحتالل، كما ورد في دراسة البطراوي 

" ياماأل"، وهو ملحق لجريدة "صوت النساء": منها، بعد قيام السلطة لصحف ومجالت نسائية

الصادرة عن جمعية المرأة " ينابيع" مجلةكذلك و ،يصدر شهرياً عن طاقم شؤون المرأة ،اليومية

صحيفتا  هما) أي غير متخصصتين(كما صدرت صحيفتان يوميتان عامتان . العاملة الفلسطينية
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 2007، ثم صدور صحيفة رابعة سنة "القدس"صحيفة  ىضافة الباإل( "الحياة الجديدة"و" ياماأل"

وبصدور  .)أصبح في فلسطين أربع صحف يوميةحيث ، "اليومية من غزة" فلسطين"صحيفة  هي

عالميات الفلسطينيات إللقالم النسائية وزدادت الفرص لألهذه الصحف بعد مجيء السلطة، ا

 البطراوي،(تح المجال للمراسالت الصحفيات للعمل في صحف يومية تصدر محلياً فُو كتابة،لل

  ).7ص ،2004

التي أشرنا ) 2007(رحلة ما بعد مجيء السلطة حتى األن، حسب ما ورد في دراسة فراج أما م

لها سابقاً، أن هذه المرحلة بدأت ببث تلفزيون فلسطين وإذاعة صوت فلسطين، ضمن بنود 

اتفاقية أوسلو التي منحت السلطة الفلسطينية العديد من الموجات للبث اإلذاعي والتلفزيوني، 

. حطات اإلعالمية الفلسطينية متنفساً للشعب ليعبر عن ذاته وهمومه وتطلعاتهوأصبحت هذه الم

 .ثم ظهرت عشرات المحطات اإلذاعية والتلفزيونية المحلية في مدن الضفة وغزة

قامة السلطة الوطنية الفلسطينية التي قامت إوسلو وأتفاق ابعد توقيع  وفي مرحلة ما ،حالياًو"

عالمي في فلسطين قد تطور تطوراً ملحوظاً، ن الوضع اإلل إالقو عالم، يمكننشاء وزارة لإلبإ

الي المرئي والمسموع على بل في مج ،على الصحافة المكتوبة فحسب ولم يقتصر هذا التطور

كثر أ عالم في فلسطين ومنذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينيةفقد أصدرت وزارة اإل .حد سواء

صدار صحف خرى إلُأب ومؤسسات غير حكومية فراد وأحزاترخيصاً صدرت أل 122من 
  ).4ص ،2004 البطراوي،( "سبوعية أو شهرية أو ربع سنويةُأت مجاليومية أو 

وظهرت في تلك الفترة العديد من الوسائل اإلعالمية، المرئية والمسموعة والمقروءة 

تنا الحاضر، واإللكترونية،  وانتشرت في معظم المناطق الفلسطينية واستمرت بازدياد حتى وق

لكنها كانت مقيدة في العديد من المواضيع المطروحة إعالمياً والتي تحددها السياسة اإلعالمية 

وهذا يتضح من خالل ما تم معاصرته ميدانياً، ومن خالل ما تم التطرق . التي تتبعها كل وسيلة

طنية السلطة الو"بعنوان إليه من دراسات بصدد هذا الموضوع، كالدراسة التي صدرت 

ذكر فريد أبو ضهير أحد  ، حيث"2013- 1994الفلسطينية، دراسات في التجربة واألداء 

من تلك الدراسة، أنه على الرغم من كثرة عدد الثالث عشر المشاركين في إعداد الفصل 
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المؤسسات اإلعالمية التي ظهرت بعد اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الفلسطينية، إال أن هذه 

ائل اإلعالمية على اختالفها مسموعة ومقروءة ومرئية وإلكترونية، لم تمارس المؤسسات والوس

حرية الرأي والتعبير فيما تطرحه إعالمياً، حيث كانت خاضعة لوجود السلطة، إضافة إلى وجود 

. اإلحتالل، فضالً عن التيارات السياسية الفلسطينية واختالف رؤاها تجاه الصراع مع االحتالل

أن معظم هذه الوسائل اإلعالمية تعتبر نفسها مستقلة، إال أنها في الحقيقة تتبع وعلى الرغم من 

، 2015محسن، (لفصائل سياسية معينة، وبالتالي أهدافها بالطبع مرتبطة بأهداف تلك الفصائل 

  ). 608ص 

ويبدو لنا مما سبق أن الوسائل اإلعالمية الفلسطينية بقيت تخضع لعدة قيود تفرضها عليها  

ايير االجتماعية المستقاة من العادات والتقاليد، باإلضافة إلى قيود تفرضها إدارات هذه المع

المؤسسات التي تتبع نهج خصوصية األجندة الخارجية من جهة، أو إلى قيود تفرضها إدارات 

وقد تأثرت . هذه المؤسسات التي تتبع نهج سياسة السلطة الحاكمة في المجتمع من جهة أخرى

. عالمية الفلسطينية كثيراً بما يدور حديثاً على الساحة الدولية والمحلية بصفة خاصةالوسائل اإل

ويبدو أن تلك الوسائل اإلعالمية وقعت فريسة لإلنقسام الداخلي بين الفصائل والقوى السياسية، 

متبعة ما تمليه عليها تلك األحزاب من أجندات إعالمية لتصبغ برامجها وما تطرحه من قضايا 

  .الجمهور حسب االتجاهات السياسية والثقافية واالجتماعية والفكرية لتلك القوى واألحزاب على
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 النوع االجتماعي في اإلعالم

  قضايا المرأة في اإلعالم   - أ

 عالمصورة المرأة في اإل   -  ب

  قضايا المرأة في اإلعالم 

انٍ يختلف تماماً عن ثنكون قد عنينا أنها موضوع  وكأننا عندما نطلق على المرأة بالجنس الثاني

له هذا بما يحم ،نا وصفنا المرأة بالموضوع وليس الذاتيعني أنوهذا المصطلح  .عالم الرجل

فهي  .جنسية وإنجابية وتعليمية وسياسيةفي طياته من قضايا ثقافية واجتماعية و الموضوع

انبها على مر قضاياها معقدة نظراً لتراكم جووذلك يعني أن بذاته،  قائما بالتالي كائن ليس

ة جتماعية والثقافية والدينيا الظروف الطبيعية والسياسية واالاألحقاب الزمانية والتي تؤثر به

يؤثر على كافة األصعدة  فنراها تهمش إعالمياً واجتماعياً، وذلك والتاريخية، وتسهم في تعقيدها،

  .الحياتية

شغلت حيزاً كبيراً ساسية المهمة التي األمن القضايا  هو فإن تفعيل دور المرأة في المجتمع ،لذلك

ومن أجل إيجاد نظرة ومعتقد . في السنوات األخيرة في هذا المجالفكر المهتمين اهتمام ومن 

مؤسسات وخاصة  ،إيجابي تجاه دور المرأة بصفة خاصة، يجب على مؤسسات الدولة المختلفة

تجاهات عية، أن تعمل على تغيير ا، واالجتماوالمؤسسات الدينية ،ةاإلعالم، والتعليم، والثقاف

في كافة الصعد الحياتية، واالجتماعية، واالقتصادية، والمهنية، المجتمع بما يعزز من دور المرأة 

، 2006 حسين،(ألهميته وتأثيره على كافة مؤسسات الدولة  ،والدور السياسي بصفة خاصة

  ).30ص

التي يمكن لنا مناقشة  تتعدد الزواياحيث  أوجه وأبعاد،ويمكن لنا مناقشة قضايا المرأة من عدة 

ت بين ومع تشابك العالقا ،خاصة مع تعقد البنية المجتمعية المعاصرة من جهة ،المرأة من خاللها

وقضايا المرأة لها أبعاد ذات طبيعة إنسانية في . المجتمعات في العصر الحديث من جهة أخرى
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خاصة، ولها أبعادها االجتماعية والفكرية الدرجة األولى تتجاوز حدود البنية المجتمعية ال

  .)45ص ،2008 خرون،نصر اهللا، وآ( والثقافية أيضاً داخل كل بنية مجتمعية

عملية  في لمعاصرة والتي تلعب دوراً كبيراًجتماعي من أهم القضايا اوتعد قضايا النوع اال

، وخاصة القضايا كاملة والتركيز على استعادتها لحقوقهاهتمام بها التنمية المستدامة عند اال

المتعلقة بالتعليم، والعمل، والصحة، والمشاركة السياسية وصنع القرار، ألهميتها في تحقيق 

العدالة المجتمعية وتكافؤ الفرص التشاركية في كل مجاالت الحياة بين النوع االجتماعي، وتحقيق 

 يمكن أن وازنة، حيث أنه التحقيق تنمية عادلة ومتالمتوازن في سبيل تطور المجتمع والتفاعل 

 ،بشكل متوازن، أو تهميش فئة النساء )الرجل، والمرأة( يتطور المجتمع دون النهوض بشقيه

ألنها في غاية األهمية في عملية المشاركة  ،يمكن تهميش هذه الفئة فال .ألنهن عماد المجتمع

  .الفعلية في عجلة التنمية الشاملة

بحقوق المرأة والمدافعين عن قضاياها، وأصبحت تتقدم تلك  ولذلك ظهر الكثير من المطالبين

ت القضايا خطوة خطوة إلى األمام، ولم تعد تلك القضايا تقتصر على التعليم والعمل، بل أصبح

، وأصبحت جزءًأ اوغيره ، واألمور الدينية،والسفر ،لتجارةتواكب متطلبات العصر الحديث، كا

ب الدولة جزءاً من قضايا ها، وأصبحت قضايا المرأة في خطامن أيدولوجية تقدم الدولة واستقالل

  .يساهم بالتالي في تحرير المرأةوالذي  ه،وتحرير المجتمع

ً كمادة إعالمية تسعى الى طرح المواضيع ذاتها، كالزواج والطالق  وتلك القضايا تبرز أحيانا

طفال والعالقات األسرية، واإلنجاب واألزياء والموضة والتجميل والريجيم واألناقة وتربية األ

. ، والتي يرسمها المجتمع منذ القدمبين الرجال والنساء ير المتكافئةغدون اإلبحار في العالقة 

قليدية ذاتها ، لتكوين الصورة التتلك القضايا إعالمياً ويسعى بعض اإلعالميين التقليديين، طارحي

قضية المرأة إال من خالل بعض  التي رسمت من قبل المجتمع وترسيخها، حيث أنهم لم يروا

وال يتضمن أي موقف إزاء  ،يتم تناول القضايا الجوهرية إال تناوالً عاماً الظواهر الجزئية، وال

  .مشاكل المرأة وقضاياها المصيرية
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الدولي بقضايا المرأة،  االهتمامتزايد  ،وبعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية ،وقد بينت األبحاث أنه

المواثيق والمعاهدات الدولية، وتأكيد نصوصها على حقوق اإلنسان  كثرة ظهورتزامناً مع 

في المادة األولى على  ، وأكد1945عام لميثاق األمم المتحدة فقد جاء . والمساواة ونصرة المرأة

 أو الدين بال تمييز بسبب الجنس ،والحريات األساسية للناس جميعاً ،حترام حقوق اإلنساناتعزيز 

 ،2006 السالم، عبد(في المجتمع ألي سبب كان وال تفريق بين النساء والرجال  ،أو اللغة

  ).350ص

، فثم علماء اجتماع تقليديون لم النقاء في جميع األزمنة واألمكنةليست دائماً بهذا   ولكن الصورة"

  ولم) الخ...كالزواج، واالنجاب،(يروا قضية المرأة إال من خالل بعض الظواهر الجزئية، 

جتماع الذي جعل المبتدئين من علماء اال األمر ،جتماعية والسياسيةتعدوها الى تركيبة العالقة االي

طريقة اللباس، والطعام، ( يرون في إشكالية المرأة سوى تغيير العادات المظهرية العرب ال

ستهالك سمالية محل عالقات االستهالك الرأوإحالل عالقات اال) الخ...والطالقوالزواج 
   ).16، ص1997خضور، ( "قليدية، دون المس بالرابطة غير المتكافئة بين الرجال والنساءالت

الذي يجعل قضايا "بموضوع ما ) 2008(البريطانية  مينيتش دانيكاوحسب ما جاء في دراسة 

أن تمثيل قضايا النساء في نشرات في راديو بي بي سي الدولي، " المرأة هي قضايا الساعة؟

وطرحت قضايا ، نسبة قليلة مقارنة بمجمل األخبار المعروضة في هذا الراديوكانت ب األخبار

بالرياضة والفنون وقضاياها االجتماعية والقانونية ومواضيع االقتصاد بنسبة  المرأة التي تتعلق

وشغلت قضايا المرأة في المواضع السياسية حيزاً أقل من باقي القضايا األخرى في  قليلة تماثلها،

ديو، وبينت الدراسة بأن طرح قضايا المرأة يشغل الحيز األقل مقارنةً مع ما يطرح من هذا الرا

  ).minic, 2008,  p.1(غيره من القضايا المجتمعية والقضايا التي تخص الرجل 

هتمام الدولي بقضايا المرأة ومشاركتها في صياغة أنماط جديدة للحياة في وفي إطار اال"

زداد اه بتحسين أوضاع المرأة، بعه من طرح لدور اإلعالم وعالقتت المجتمعات المختلفة، وما

كاديمي والتطبيقي في شمال العالم وجنوبه بدراسات المرأة واإلعالم بشكل االهتمام البحثي األ

هتمام المتزايد بالمرأة وفي إطار هذا اال.. سات الصحافة النسائية بشكل خاصعام، ودرا
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تتطلع إليه المؤسسات المعنية  تتفق مع ما قد تتفق أو ال ،رأةقدم اإلعالم صورة للم ،وقضاياها

  ).113ص ،2006 عبدالسالم،( "بالمرأة

 هتمامها بقضايا الطفل، مقارنةً مع مدى اهتماماً بقضايا المرأةويبدو أن الصحف اليومية أكثر ا

التي  ومن الواضح أن السبب في ذلك يعود إلى جهود المنظمات النسوية .واألسرة بشكل عام

فقامت بتركيز  وتأثيره على الجمهور المتلقي، عالمأدركت في األعوام القليلة الماضية أهمية اإل

هتماماً كبيراً لقضايا المرأة، إال أن ة يوليان اعالم والصحافة الفلسطينيومع أن اإل .هتمامها عليها

لصحفية حساسة تجاه تزال التغطية ا بحث بشكل سطحي، والتُحتى اللحظة تزال  هذه القضايا ال

  ).30ص ،2000 اليونيسف،( هذه القضايا

أوتاراخند ، التي  قضايا المرأة في صحيفة 2012حسب ما جاء في دراسة ناتيال ودابرال و

أنه في السنوات  الهندية، هدفت إلى معرفة قضايا المرأة المطروحة في صحيفة أوتارانتشال

نوع في مجال طرح القضايا المتعلقة بالمرأة في األخيرة قد طرأت زيادة في الكم وتحسن في ال

هامشياً، كما  زال التعامل مع هذه القضايا كن مالوخاصة في اإلعالم المطبوع،  ،وسائل اإلعالم

  ).Nautiyal .et al, p.2, 2012(أشرنا في الدراسات السابقة 

، هي االطالع عليها التي تمتداوالً في وسائل اإلعالم العربية حسب البحوث  إن اكثر المواضيع

ايا المرأة واإلعالم هو خالف بقضبالمرأة و في حين أن الرائج لدى المهتمين ،المواضيع السياسية

وتفسر تلك النسبة العالية في جزء منها بأن وسائل اإلعالم العربية أصبحت تتحدث في  .ذلك

لتمكين االجتماعي خيرة عن المشاركة السياسية وأهميتها للمرأة، ودورها في االسنوات األ

أن قضايا األسرة وشؤون البيت، كالحديث بنرى  ،ستثنينا المواضيع السياسيةوإذا ا. واالقتصادي

لتحتل تقفز إلى الواجهة واألزياء والموضة والتجميل، عن عالقة األزواج واألبناء وعن الطبخ 

  .)150ص ،2008 المرأة العربية، مركز(الصدارة  في طرح  قضايا المرأة إعالمياً 

تولي عادة عناية كافية بالقضايا التي تهم المرأة بصفة خاصة، وهنالك   لكن وسائل اإلعالم ال

بعض المحاوالت من أجل تغيير صورة المرأة التي تعرضها وسائل اإلعالم في العديد من 

  .  دية تركز على الدور اإلنجابي فقطزالت تقلي إال أن هذه الصورة ما ،الدول
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فال تزال هناك الكثير من المبذولة في توجيه اإلعالم لخدمة قضايا المرأة،  الحثيثة ورغم الجهود

ناهضة لإلعالم المعوقات التي تتمثل في غياب سياسة إعالمية عربية واضحة وموحدة م

مغايرة  بحيث تعكس صوراً إيجابية عن المرأة العربية التجاري العربي واإلعالم العالمي،

ة، المعايط( ودورها الحقيقي في المجتمع وتُبرز إسهاماتها الحقيقيةياً، للصورة الموجودة حال

  ).305ص ،2010

، والتابع للمجلس القومي للمرأة، أن ل الخاص بالمرصد اإلعالمي للمرأةوأظهرت نتائج التحلي"

القنوات محل الرصد هي القضايا التي حظيت بالتغطية اإلعالمية في برامج  قضايا النساءأكثر 

 ي هذه الفترة، تليها قضايا الصحةمن القضايا التي تم تناولها ف% 24.9تماعية، وذلك بنسبة جاال

 ، وجاءت القضايا القانونية،%10.2 قضايا المشاركة في الحياة العامة بنسبة، ثم %19.2 بنسبة
  ). 15ص ،2006 عبد السالم،(" %2.8 وقضايا العنف ضد المرأة في ترتيب متأخر بنسبة
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  مرأة في اإلعالمصورة ال

صورتها بالوسائل كانت سواء  ،جزء من صورة المجتمع الذي تعيش فيههي إن صورة المرأة 

عالم تكاد كما أن الصورة السائدة للمرأة في اإل .أو بالمناهج التعليمية أو ما شابه ،اإلعالمية

  .ةختالف في الحيثيات المتداول، مع االخر في أرجاء العالمتتشابه من بلد إلى آ

ال تعبر عن الدور  ،البرامج التلفزيونيةوسائل اإلعالم، وخصوصاً التي تعرضها المرأة  فصورة

كثيرة بدأت  اأدوارهذه الوسائل جتماعي، بل تتجاهل المرأة في الواقع اال الحقيقي الذي تلعبه

 تعددت، حيث المرأة حديثاً مجاالت ونشاطاتمع أن و .وبجدارة في المجتمع المرأة تشغلها

 اواضح اهناك تشويه إال أنحكومية وخاصة، مختلفة،  ووظائف ،شغلت مناصب سياسية

، التي تعرض عبر وسائل اإلعالم جتماعي في هذه البرامجاإلنساني واال: لصورتها في بعديها

  ).16ص ،2008 خصيب،(تعكس مكانتها ووضعها الحقيقيين في المجتمع  إضافة إال أنها ال

أو  ،في العملهام  الم العالمية النساء وهن يشاركن في جوانب ذات شأنتصور وسائل اإلع فقلما

وقلما يكون الصحفيون الذين يعالجون القضايا  في الدولة، وهن يشغلن وظائف ذات مستقبل

يشغلن مناصب قيادية في الدولة، أو وقليل من النساء  .لنساءالجدية واألحداث السياسية من ا

وتصور النساء عادة على أن نشاطهن . حف، على سبيل المثاليرأسن هيئات التحرير في الص

 ،كسكرتيرات مساعداتكممرضات، أو أو العمل  وتربية األوالد، يقتصر على األعمال المنزلية

  ).42، ص1997خضور، (أو في وظائف مشابهة تحت إمرة الرجال ال أكثر، 

ول بقعة ضوء لمعرفة الركض ح: "، بعنوان)2013(كومري ومكمالن  وحسب ما جاء بدراسة

لنساء في من ا متزايدة اأن هناك أعداد" مدى المساواة بين الجنسين بوسائل اإلعالم في نيوزيالندا

لم يكن هناك إحراز تقدم  ،لكن مع هذا .صحفيات كمراسالت يعملن مجال العمل في اإلعالم

  ).Comrie.et al, p.4, 2015( واضح في عدد مواضع األخبار والقضايا التي تخص النساء

الصورة تعمل على تكريس  أنها إما ،نرى في الغالب بعض الوسائل اإلعالمية بمختلف أنواعهاو

ستناداً إلى  بعض المعايير النمطية المأخوذة من تقاليد الشعوب وعاداتها السلبية والدونية للمرأة ا

، مرأة في اللهو والترفيهستغالل ال، إلى اسم الحداثة والتحضر والتمدنبا ،التقليدية، وإما تلجأ
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العمل  تحاول أنها ستخدام جسدها كسلعة رخيصة للترويج في الدعاية اإلعالمية الهابطة، أووا

 التي تطالب بحقوقها وتدافع، وتظهرها بصورة اإلنسانة القوية لمرأةعلى زرع صورة إيجابية ل

على عدم ئل اإلعالم تضارب كل تلك الصور في وسايدل و .عنها لدرجة التسلط أو الجبروتية

لية عمل واضحة المعالم تنتهجها في كيفية عرضها اتيجية عامة لوسائل اإلعالم، أو آستروجود ا

الصورة ستخدامها لخطة مدروسة لتغيير قضاياها في فضائها اإلعالمي، أو الصورة المرأة و

إلعالم، مما يؤدي الى جتماعياً والتي يتم تداولها وتأكيدها عن طريق االسلبية النمطية الراسخة ا

جتماعية ، ثم لبيئتها االجتماعية بالنسبة لذاتها أوالًشاط المرأة، والحد من كينونتها االإعاقة ن

، فمن جهة .م مسؤولية اجتماعية مزدوجة الهدفالمحيطة بها، حيث يقع على عاتق وسائل اإلعال

وتوعية أفراد المجتمع بأهمية توعية المرأة ذاتها بحقوقها وواجباتها،  يقع على عاتق اإلعالم

، كما أمر اهللا عز وجل، وذلك للمساهمة في حقوقها حصولها علىالمرأة وقدراتها وضرورة 

وبيئاتهم الثقافية، ومفاهيمهم حول  ،ختالف مستوياتهم التعليميةتغيير اتجاهات األفراد، على ا

معية، ومن ثم المساهمة في وحول أهمية المرأة وأدوارها المجت ،المنظومة الحقوقية الجندرية

اإلنتاجية واإلنجابية، من المشاركة المجتمعية إلثبات ذاتها في أدوارها  اإعطاء المرأة حيز

مما يؤدي إلى التنمية المجتمعية  ،ستثمار طاقاتها والتي تشكل نصف طاقة المجتمعوبالتالي ا

  .الشاملة في تكامل جوانبها المختلفة

يف جداً الذي جرى على تغطية قضايا المرأة في الفضائيات الرغم من التحسن الطف علىو

النمطية للمرأة في الثقافة العربية فرضت التقليدية و ، إال أن الصورةفي اآلونة األخيرة العربية

ستثناء فيها، با وعلى البرامج التي تقدم والمحلية، الفضائيةاإلعالمية نموذجها على التغطيات 

 مناقشة قضاياها السياسية جوانبج التي تتعرض للمرأة من عدد محدود جداً من البرام

، وبرامج الطفل، يناقش ضمن مفهوم برامج األسرة جتماعية والثقافية، وهي ماواالقتصادية واال

تقدمها  كما أن معظم الصور التي. ، وليس ضمن مفهوم برامج المجتمعوالعالقات الزوجية

الذي تواجهه  الحقيقي للمرأةالحي و ى معاملة الواقعللمرأة تفتقر إل فضائيات اإلعالم العربي

ال وجهة نظر في القضايا بفي المجتمع، فمعظم هذه الصور تقدم المرأة بال طموحات ويومياً 

  .)138ص ،2011 حبيب،( العامة
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ألن  ،تنفصل عن صورتها في اإلعالم العربي ككل إن صورة المرأة في اإلعالم الفلسطيني ال

يظهر صورة الزوجة الشريكة للرجل، وإنما  ال) في معظمه( ي في الدول العربيةاإلعالم النسائ"

يقدم اإلعالم  صورة الزوجة الخاضعة للرجل، فإنه يكرس المفهوم الخضوعي للزوجية، وال

للرجل والمساوية له،  صورة المرأة المكافئة) ه الساحقةفي غالبيت( النسائي في الدول العربية

) في معظمه( ويقدم االعالم النسائي في الدول العربية .التابعة للرجلالزوجة  وإنما صورة

، الذي )الرجل( يهيمن فيه الطرف األقوى) وغالبًأ ليس كعقد نكاح( الزوجية كمفهوم عقدي،
، 1997خضور، ( "، وبالتالي هو الطرف األقوى في المعادلة وفي العقدبادر، ودفع، وامتلك

  ).51ص

ونراها تبرز بصورة  ،عان لزوجها وأوالدهافي زاوية الخضوع واإلذة تنحصر فنرى بأن المرأ

، ف المادية والملموسة داخل األسرةاألم المربية المضحية التي تبالغ في التركيز على الوظائ

افة البيت والعناية باألوالد واالهتمام بهم على حساب كالطعام والشراب واللباس، وتبالغ بنظ

. ا األسرية في عملية اتخاذ القرار، وعلى حساب حقوقها ومشاركتههتماماتها الخاصةصحتها وا

وفي أدوار األمومة  المرأة العاطفية الغارقة بالهموم،بأنها  ،كما نراها كذلك، رها اإلعالموصو

قتصادية، ياسية واالجتماعية والثقافية واالها قضايا المجتمع الس، تاركة وراءواألدوار الزوجية

  .طالع او دراية بها، والتي هي على عدم االخاصة والمتعلقة بحقوقهابما فيها القضايا 

ومن خالل نظرة أولية نجد أن صورة المرأة في اإلعالم ال تزال قاصرة، وتعالج بطرق 

تكون المرأة فيها "ففي اإلعالنات مثالً . سطحية، وهذا يتطلب رفع درجة الوعي لدى الصحفيين

حيث يقدم اإلعالن المرأة شكالً بعيداً عن الصورة التي تطمح غالباً الشكل ويقدم بطرق سطحية، 

ولكن تلك الصورة اإلنسسانية لن تتحقق إال عبر معالجة جدية  .إليها بحيث تكون أكثر إنسانية

تخاذ مواقف من القانون وأيضا با لقضايا المرأة، وذلك من خالل جملة من النظم والقوانين،

عتبارها أقل منه في الحقوق، ومعالجة قضاياها با ز عن الرجل،العاجز الذي يحمل للمرأة التميي

، 2011حبيب، (" التي تكرسها األعراف والتقاليد والفهم الموروث عن دورها وما تمثله للذكور

  ).134ص
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 ،ةواضحة المعالم، وال متوازنالصورة التي يقدمها اإلعالم المرئي عن المرأة غير  زالت وما

في بعض األحيان صوراً  يقدمفاإلعالم . مع المختلفة بتنوع نماذجهتعكس متغيرات المجت وال

ال وظيفة له إال اإلغراء واإلثارة  خالصاًانثوياً عتبارها جسداً ، ويعرضها باة عن المرأةمهين

تتناول برامج إعالمية ذاتها  وفي نفس الوقت نرى الوسيلة اإلعالمية .لجذب انتباه المشاهد

، والمطالبة بنصرتها، وتحاول رفع شأنها في المجتمعوبقضاياها،  لمرأةمختلفة تهتم بامتنوعة و

وإعطاءها حقوقها كاملة من باب احترام نصوص المواثيق الدولية التي أكدت على احترام حقوق 

للتساؤل عن مدى وعي بعض  ناوفي هذا تناقض كبير يدفع .اإلنسان وعدم التمييز بين الجنسين

 خصيب،(التي تخص المرأة  تنقله للمشاهدين في مثل هذه القضاياو ثهتب الوسائل اإلعالمية بما

  ).14ص ،2008

من تشكيل مالمح لم يمنع  في الوسائل اإلعالمية صورة المرأةتناول  ختالف فياال وهذا 

 فمن السمات .لمرئي والمسموع في العالم العربيا :في اإلعالمينوسمات عامة لصورتها 

م تركز على المرأة في الفئات أن جميع وسائل اإلعال ،ة المرأةالغالبة على صورالواضحة و

، وليس األرياف، وتركز على المرأة أو المرأة في المدن ، وليست الفقيرة،جتماعية الميسورةاال

أو حتى البائعة في المحال التجارية، وذلك دون ، أو الممرضة، كالطبيبة ،بعض المهن في

 أو حتى المرأة ،مشاركة بفاعلية في مناقشة قضايا مجتمعهاالتطرق لبعض الشرائح النسائية ال

 ،داخل المدن الكبرى المهمشة التي تقطن األحياء الشعبيةالتي تعمل في مجاالت متدنية، أو 

وهذا يهمش أكثر فئات النساء احتياجاً لمناقشة . واحتياجاتها الخاصةومناقشة همومها وقضاياها 

  ).42، ص 2006 خضور،(تنوعة الحياتية المتعددة والم قضاياهن

شهده العالم من تطور حضاري  ومافي مختلف الدول، من تطور وسائل اإلعالم  وعلى الرغم

  بشكل عام، واإلعالم إال أن بعض األبحاث التي تصدت لمواضيع المرأة واإلعالم  ،وتكنولوجي

 المرأة  تطور في مواكبة اإلعالم لمسيرة ابينت أن هناك ضعفالفلسطيني بشكل خاص، 

الراهنة، والذي يتمثل في  تصادية والقانونيةوضاعها االجتماعية والثقافية واالقوأالفلسطينية 

نخفاض مستوى البرامج عن الحد الذي تصبو إليه المرأة في مجاالت حياتها المختلفة، ا

رامج التي تغلب على تلك الب، وبالصورة التقليدية النمطية الفلسطينية واستمرار ظهور المرأة
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المرأة المعروضة في وسائل اإلعالم الفلسطيني، حيث تتطرق تلك البرامج لعموم قضايا 

ر إلى تلك البرامج، ، األمر الذي يتطلب النظالتقليدية النمطية جتماعيةا وأدوارها االومكانته

في تغيير نظرة المجتمع  حتوى مضمونها لتكون أكثر تأثيراًلية عرضها وموإعادة صياغة آ

وأداء  ،قتصادي والثقافي والسياسيتحقيق تمكينها االجتماعي واالفي  مساندتهاة، ومن ثم للمرأ

أدوارها الفعلية في مجتمعنا الفلسطيني في ظل احتياجه لكافة أطرافه من النساء والرجال 

  .كطاقات بشرية أساسية في عملية التنمية الشاملة التي يسعى جاهداً لتحقيقها
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  الفصل الرابع

  أةالوعي بقضايا المر

شعب ومتعدد الجوانب، لكن تم التطرق هنا ألهم تإن موضوع الوعي بقضايا المرأة موضوع م

المداخل التي لها تأثير في إيجاد الوعي المجتمعي بقضايا المرأة، سواء وعي اإلعالميين بتلك 

، ودور مع  ككل، ومن ضمنها دور األسرة، والتنشئة اإلجتماعيةأو وعي الناس والمجت ،القضايا

  .هذا المجالفي  وكذلك دور اإلعالم ،لمدرسةا

ارتباطاً وثيقاً باإلعالم، كونه المنبر الوحيد الذي يمكن من خالل وسائله قضايا المرأة  وترتبط

التعبير عن تلك القضايا، وإبرازها، والدفاع عنها، ونشر الوعي بها، لضمان تحقيق ما تصبو 

  .إليه المرأة من العدالة االجتماعية

شغلت قضايا ال هذه فنرى أن قديماً، هتمامه بها وبقضاياهااوبالمرأة لنسبة لعالقة اإلعالم أما با

 ،تاريخياً ،عالقة وثيقة جداً لكنه كشف أن هناك ،هتمام اإلعالم، حتى ولو كان قليالًحيزاً من ا

داية منذ القرن التاسع عشر وب ،فعصر النهضة في البالد العربية اقترن .بين المرأة واإلعالم

تنادي هتمام بشؤون الفتيات أكاديمياً، وتطالب باال كتابات صحفية كثيرة بظهور ،القرن العشرين

وقد  .الشام ومصر وتونس تحديداً في ،المشرق والمغربكل أرجاء بضرورة تعليم البنات في 

البواكير  هتمام بقضايا المرأة في الصحافة منذبدأ االحيث  ،برزت قضايا المرأة في اإلعالم قديماً

  ).103ص ،2006 عبد السالم،(الصحافة في الوطن العربي األولى لظهور 

وترى الباحثة أنه ليس كافياً أن يكون هناك طرح لقضايا المرأة في اإلعالم بهامشية ودون وعي 

وإدراك واقتناع من قبل القائمين على وسائل اإلعالم، بل يجب أن تطرح تلك القضايا بوعي 

ومن أهم . مختصين واإلعالميين المهتمين بطرحها في وسائل اإلعالم المختلفةكامل من قبل ال

المؤسسات التي تعمل على خلق الوعي المجتمعي لدى اإلنسان في كل شؤون الحياة، وخاصة 

في قضايا المرأة، هي األسرة، ومؤسسات التعليم بشكل عام، كالمدرسة والجامعة، وكذلك 

  .تالفها وتنوعها، مسموعة ومقروءة ومرئية وإلكترونيةمؤسسات ووسائل اإلعالم على اخ
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  وعي المجتمع بقضايا المرأة :أوالً

في مختلف المحافل السياسية  ة األخيرةمرأة تحتل مكاناً بارزاً في اآلونبدأت قضايا ال

. ام المنظرين والمثقفين العالميينهتمواالجتماعية واإلعالمية والثقافية والحقوقية، وأصبحت جل ا

قتصادياً ها اأصبحت المرأة وقضاياها في البلدان النامية والنهوض بأوضاعها وتمكينكما 

 وتمويل ما تقدمه من منحمحط أنظار، ومجال اهتمام الدول المتقدمة، من خالل واجتماعياً 

هتمام بقضايا المرأة عالمياً، ومع هذا الوعي واال. لتي تعمل على ذلك في تلك البلدانللمشاريع ا

أن تحتل مكانة متقدمة في الخطط االقتصادية واالجتماعية للدول، ذلك قضايا ال تلك حتأصب

ا في معادلة مهم اكونها طرف ،هتمام بالمرأة وقضاياهاة االالسياسات التنموية تؤكد على ضرور

إلى عرقلة سير  يؤدي سوف قتصادية للدولة، وأن أي تهميشالتنمية االجتماعية والسياسية واال

، )وهي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة(تعد اتفاقية سيداو و .ة التنمويةالعملي

باإلضافة إلى مؤتمر بكين، من أهم المعاهدات وااللتزامات الدولية في مجال تحقيق تميكن 
ء حقوق اإلنسانية للنساحترام الوقد وصفت االتفاقية بكونها آلية دولية محددة تستوجب ا" .المرأة

تحقيق أما منهاج عمل بكين فقد تبنى خطة العمل التي تدعو إلى إجراءات عالمية ل .ومراقبتها

 2000 كما أن األهداف اإلنمائية لأللفية التي ُأتفقَ عليها في عام .المساواة والتنمية والسالم

شرات ، وتشمل مؤ2015لتزام بتحقيق المساواة النوعية، وتمكين المرأة بحلول عام تتضمن اال

قتصاد وصنع ووفيات األمهات، ومشاركة المرأة في اال ،تتعلق بتعليم الفتيات ،وأهدافاً ملموسة

  ).17ص ،2010، المعايطة( "القرار

قاء ا الجمهور في استيلجأ إليهللمعلومات واألخبار، و وسائل اإلعالم مصدراً رئيسياً وتعد

ا فاعليتهدورها وبسبب  ،جتماعيةلثقافية واالواالقتصادية واكافة القضايا السياسية  حولمعلوماته 

السريع، على الحراك  ابقدرته فهي. وتأثيرها على الرأي العام الواسع انتشارهاالجتماعية وا

، يأخذ صورة مباشرة مكانية التأثير الذي الإ متلككبر من التكوين المجتمعي، تومخاطبة القسم األ

كما يمثل اإلعالم عنصراً مؤثراً في  .غير مباشرة وإنما يقوم بتشكيل الوعي االجتماعي بصورة

  .)2ص ،2010 حلس،(للفكر والثقافة  يحياة المجتمعات بإعتباره الناشر األساس
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وإبراز نجاحاتها، واإلشارة  ،وحل مشكالتها ،حتياجاتهاالتعريف بقضايا المرأة وا إن مسؤولية

جة األولى قبل الرجل، ألن إيمان بالدرمسؤولية يجب أن تضطلع بها المرأة  يه ،إلى تميزها

أن  ثم. المرأة بذاتها وبحقوقها هو ما يحقق لها النصرة فيما تؤمن به للحصول على مطالبها

في نشر الوعي حول قضاياها ومناصرتها، والدعوة إلى  ، ربما كإعالمية أو كناشطة،مساهمتها

تأتي في سياق  ،عل والصيرورةفي الرأي والف بحد ذاته جعلها عنصراً فاعالً وكائناً مستقالً

لتحقيق  خرين من الرجالبادل أفضل التجارب بينها وبين اآلاإليمان بأهمية تقاسم المعرفة وت

األولى  ، وحرصها على أن تكون هي المبادرةمفهوم الشراكة الذي يؤدي الى العدالة االجتماعية

تها التي ضمنتها لها صفة ، والتربع على قمة مكانللعالم عبر منبر الحقيقة لتوصيل صوتها

 ،2011 حبيب،(عتبارها إنساناً بالدرجة األولى التي تساوي بينها وبين الرجل، با المواطنة

  ).136ص

رجاالً  ،وال نغفل الدور الرئيسي واألساسي لإلعالم في العمل على تعبئة كافة فئات المجتمع

ئدة حول دور ماعية السلبية الساجتع وتوعيته بهدف تغيير الثقافة االونساء، والنهوض بالمجتم

وضمن السياق المجتمعي يحظى  .المرأة في الحياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية

بالدور الكبير والهام في  ،تعزيز وعي المجتمع بقضايا المرأة، ووعي المرأة نفسها بقضاياها

على حقوقها في كافة المجاالت، لها وحصو ،النهوض بالمرأة، ونيلها حرياتها التي تسعى لها

تصاراً كبيراً في وتحقيقها انقتصادي والسياسي والثقافي ككل، والنهوض بوضعها االجتماعي واال

الحقوقية  محاربتها كافة األنماط والقيم المجتمعية التقليدية النمطية المعيقة لها في مسيرتها

ار سن قوانين للقضاء على جميع أشكال يكفي في هذا اإلط وال .للحصول على العدالة اإلجتماعية

بحقوق الفرد بشكل  ،والمجتمع عامة ،التمييز ضد المرأة، دون نشر الوعي بين النساء خاصة

سلوك ومن األهمية بمكان إعادة النظر في أطر التفكير وال .، وحقوق المرأة بشكل خاصعام

الخاص  ،المدني واألهليستراتيجيات تشمل مؤسسات المجتمع على مختلف المستويات، وطرح ا

منها والعام كافة على حد سواء في أي مجتمع كان، بحيث تتضمن إجراءات وأهدافاً شاملة تعالج 

قتصادي والثقافي، عوبات التي تعيق تمكين المرأة االجتماعي والسياسي واالالمعوقات والص

بما تضمنه من  ،جتماعيةوتقف عثرةً في طريق تقدمها ونيلها لحقوقها الكاملة في ظل العدالة اإل
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البيولوجية والفيزيولوجية في وقدراتهما  ،هماهما كليمراعية ظروف ،مساواة في الحقوق والواجبات

دمات المساندة لتلك العملية ضمن آليات عمل فعلية تخدم النسق بد من توفير الخ وكذلك ال .ذلك

 ،ية من أجل تحقيق هذا الهدفبد من تكامل أدوار تلك المؤسسات اإلجتماع وال. جتماعي ككلاال

هل بعض أفراد المجتمع بشكل جتماعي، حيث يجبمستوى الوعي حول قضايا النوع االوالرقي 

، العديد من محاور قضايا المرأة ،عينة الدراسة ،بعض من مجتمع المراسلين الصحفيينعام، و

 لهدف يتم أيضاًتحقيق ذلك او. كالتمكين االقتصادي والسياسي واالجتماعي والكوتا وغيرها

بما  ،جتماعية مع اإلطار الثقافي المجتمعي الموجود بمجتمع مابتكامل أدوار مؤسسات التنشئة اال

  . فيه من عادات وتقاليد وقيم ومعارف إلعادة انتاجها

ليست له قدرة ذاتية على تصحيح نفسه، بل هو يعيد إنتاج الثقافي في أي مجتمع كان  ن اإلطارإ

من أن تتكامل مؤسسات التنشئة  بد لذا ال .المجتمعية الموجودة ساتهذاته من خالل مؤس

من أجل  ،وتثقيفية متسقةوفكرية تصالية قافية في أن ترسل للمجتمع رسائل اجتماعية والثاال

وهناك مسؤولية أكبر تتحملها مؤسسات المجتمع المدني، . توعية المجتمع بحقوق المرأة

 ،2010 المعايطة،( في هذا السياق ، وأجهزة اإلعالموالجامعات والمدارس ودور العبادة

  .)101ص

كنسق متكامل، ولها  الرئيسي في بناء هيكلية المجتمع، ومن المؤسسات الهامة التي لها الدور

، والمدراس، ووسائل ، والجامعاتلتوعية بقضايا المرأة، كما أشرنا، األسرةأيضاً دور كبير في ا

نواة األولى لتشكيل مجموع المعارف والقيم والمعتقدات لدى الجيل الاإلعالم، حيث تُعد األسرة 

جتماعية، ولها دور كبير في عملية إكساب الفرد أسس ئة االالناشىء عن طريق عمليات التنش

في  اكبير اكما أن للتعليم دور .، بما فيها قضايا النوع االجتماعيالتعامل مع القضايا الحياتية

جتماعي إلى المناهج إدخال قضايا النوع اال: ن خالل عدة طرق، أهمهاالتوعية بقضايا المرأة م

كما أن  .ضمن وصول المعلومة بالشكل الصحيحالتعليمية، وطرحها بالطرق السليمة التي ت

 القضايافي  هالإلعالم أهمية كبيرة في التوعية بقضايا المرأة من خالل تقديم صورة إيجابية عن

تكاملية  اظهارها بالصورة التقليدية النمطية، حيث أن لها أدوارالمطروحة إعالمياً، وتجنب إ

نغفل دور الدولة بكافة مؤسساتها التثقيفية والتنظيمية  كما ال .رتبطة بدورها اإلنجابي واإلنتاجيم
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 والتشريعية ككل في رفع التمييز والظلم الواقع على المرأة، ورفع مستوى وعي ومعرفة وثقافة

  .وع اإلجتماعياألفراد بقضايا الن

، واعترافاً حتراماً للمرأةاً، وأكثر افالجميع مطالب بالمشاركة في خلق ثقافة أكثر إيجابية ورقي

  .جتماعية ودورها في بناء المجتمعبمكانتها اال

لتوعية المعرفية بقضايا النوع يلي عرض لدور أهم المؤسسات المجتمعية تأثيراً في عملية ا ماوفي

وقد تم اختيار هذه المؤسسات . تنشئة األسرية، والمدرسة، واإلعالمال أال وهي، جتماعياال

الثالث نظراً ألهميتها القصوى في المجتمع، وكونها الثالثية التي تؤثر أكثر من أي شيء آخر 

  .في غرس القيم االجتماعية لدى الفرد

  المرأةالتوعية بقضايا  األسرة فيدور 

، د مجموع القيم والمعارف والمهارات والعادات والتقاليدجتماعية تعني إكساب الفرالتنشئة اال

فيها وجد وجتماعية عرفها اإلنسان، تُعد أقدم مؤسسة ا فاألسرة .ورسم هويته الثقافية والوطنية

 .ولية من غذاء ومسكن وأمن وعاطفةحتياجاته البيولوجية واأل، وأشبعت فيها ااإلنسان وتربى

وتعد األسرة من أهم أجهزة التنشئة  .ي يقوم عليها المجتمعلرئيسية التوهي النواة األولى وا

  .التقليدية، ومصدر من مصادر قيم المجتمع وأعرافه وتقاليده

يستطيع أن يسلك طرقاً وومن العلماء من يرى أن الطفل يولد ولديه إمكانيات سلوكية متعددة، 

بشكل يتفق مع   هاعيموتداته إمكانبتنمية  ،بأفراده ومؤسساته ،ثم يقوم مجتمع الكبار ،متعددة

 :وهما ،ن أساسيينيدعبارة عن محصلة للتفاعل بين راف سلوك اإلنسان حيث أنثقافته، 

يستطيع أن يحيى حياة  أن الفرد ال بمعنى .جتماعية، والبيئة االالخصائص البيولوجية للفرد

بد أن يتعلم طرقاً  الوإمكاناته فقط، بل  عتماد على خصائصه البيولوجيةاجتماعية سليمة باال

 السليمة جتماعيةوالتي تتم من خاللها التنشئة اال جتماعية،يب للحياة والمشاركة في بيئته االوأسال

   ).40ص ،2004 تركي،(
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من أسرته، ومنها يستمد أفكاره  أول معارفه ومهاراته وأنماط سلوكه وقيمهيتلقى بما أن الفرد و

حياته، وهي المحرك الرئيس لك فهي حجر األساس في لذ كما ذكرنا سابقاً،تجاهاته وميوله وا

كحقوق فمسألة  .لها القضية معينة أو مخالف اما أن يكون مناصرفإ. بعد فيما تجاهاته السلوكيةال

 .عنها وعن مكانتها وقدراتها في عقلهبرسم صورة ذهنية  هي التي تقوم األسرة نجد أن ،المرأة

ا ومعلومات ومعارف بد من أن يتلقى الفرد قيم الف .ينهله من أسرته منذ الصغر وهذا ما

هج القويم والبناء السليم، ق الرفيع والنّلُة، وأن يتم توجيه األفراد وتربيتهم على الخُصحيح

تي تخص سيما القضايا ال وال ،قضايا المجتمعيةالوتوجيه األفراد نحو المشاركة اإليجابية في 

حول قضايا معينة، وما  يملكه الوالدان من معارف فعلى ضوء ما .المرأة وإبداء رأيهم فيها

، من خالل بطريقة مباشرةا، تتشكل الصورة لدى الطفل، إما عقول أبناءهميقومان بزرعها في 

تتشكل بها معارف األفراد ومعلوماتهم، أو عن طريق المحاكاة وتقليد السلوك  التي نقاشاتال

نها من الميراث ومن الدراسة ديدها، وحرمالتنميط صورة المرأة وحصر أدوارها باألسرة وتح

  .وغير ذلك من السلوكيات التقليدية السائدة في مجتمعاتنا

يتلقى الطفل دروسه األولى في الحياة من األسرة، وعلى رأسها األم، وبعد ذلك تأتي إذاً "

اً وقد واجهت المؤسسة التربوية دوم. وثقافة الشارع ،واألقران ،ووسائل اإلعالم ،المدرسة

فكان لزاماً عليها الرد عليها بمضاعفة جهودها للعمل على تطوير شخصية الطفل بما  ،التحديات

جتماعية والسياسية في يتوافق مع التغيرات التي تحدث عليها نتيجة المتغيرات الثقافية واإل

  .)1ص ،2004 العسالي،( "المجتمع

، والتي هي مهمة في لثقافة التربويةجتماعية أيضاً المساهمة في تطوير اومن دور التنشئة اال

 يدور حوله من القضايا المطروحة مالإلنسان ليصبح قادراً على فهم  الفكري الثقافيرفع البناء 

جتماعية صحيحة بما فمن مهام األسرة أن تقدم تنشئة ا. واستيعابها، وخصوصاً قضايا المرأة

والتقاليد األصيلة واألخالق السمحة، تحتويه من تنمية ثقافية تربوية تنبض بالقيم والعادات 

ويقع على عاتق . يلزمهم ، عن طريق المحاكاة، وتوفير ماوعقولهم تزرعها في روح أفرادها

حساسها بفردها المراد تربيته وغرس القيم الثقافية والفكرية الصحيحة في قائمة مكوناته األسرة إ
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مسيرة التنمية الذاتية الكاملة لألفراد وتحقيق  التربوية والمعلوماتية العقلية والسلوكية، نحو تحقيق

  .اإلنسانوهو الرقي بمستوى  ،هدفها

ربوي للمجتمع الذي جتماعي والثقافي والتما أن األسرة تساعد الفرد على االندماج في الوسط االك

من مجموع المفاهيم والقيم والمهارات الحياتية  تقدمه له معه، من خالل ما يعيش فيه ويتعامل

ثقافية بتصور مسبق من األهل  معارفألنماط السلوكية التي ينتهجها المجتمع، بما تحتويه من وا

وتأتي  .لى التصور ذاته عن مختلف القضاياعن موضوع معين، وتوجيه األفراد وإرشادهم إ

تلك المحاور التي يحاول األهل تمرير بعض المعتقدات الخاصة بهم في مختلف  منقضايا المرأة 

إثارة وعيهم بقضايا المرأة  هايمكن أن يتم من خالل ا، والتيت، وتوجيه األفراد نحوهالمجاال

  .كالميراث والزواج والعمل وغيره ،المختلفة

في دورا رياديا لألسرة  ، بأن)2008(وكما أشارت الدراسات، ومن ضمنها دراسة البدوي 

في شخصيات القيم والمعايير فمن األسرة تترسخ  .لنظرة جديدة للعالقة بين الجنسينالتأسيس 

، بدءاً باتجاهات الوالدين نحو إنجاب الذكور واإلناث، هااألبناء من خالل المعاملة الوالدية داخل

كما  .تهاء بتوزيع موارد وممتلكات األسرة بينهمانومروراً بتحقيق المساواة بينهم في التربية، و

. الجنس اآلخر، أي النساء، منذ األساس أن هناك معايير واضحة تحدد موقف أفراد األسرة تجاه

وقبل  ،فمهمة األسرة أوالً .صب على إنسانيتها ال على أنوثتهاالبنت في األسرة يجب أن تن فتربية

عندما يتعود  ،أياً كان جنسه ،فالطفل .اد أفراد إنسانيين، وليس ذكوراً أو إناثاًهي إعد ،كل شيء

عند خروجه إلى معترك الحياة ن يكون متفرجًأ أ ، يرفضمشاركاً في أسرتهعضواً  أن يكون

   .)73ص ،2008 بدوي،(

ن تؤكد أن تَكَووالدراسات ذات الصلة بمواضيع التربية،  جتماعيةمن النظريات اال فالعديد

وأن أول خمس سنوات . حياتهفي السنين األولى من  ونمو قدراته وتطوره، تبدأ شخصية الطفل

هويته  وفي تحديد ته،لشخصيوين الخصائص األساسية جداً في تكمهمة من حياته هي 

قيماً أساسية معايير و كسابهمآراء األبناء واتجاهاتهم، وإنها مهمة في تشكيل أكما االجتماعية، 

  .، خاصة في األمور المتعلقة بالمرأة وقضاياهاتصاحبهم طوال حياتهم عادة ما
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، التي تشكّل نصف مع نحو المرأةتجاهات وسلوك المجتا في تغييرلألسرة دور مهم أيضا و

 أهم عنصر من عناصر عملية التنشئةالمجتمع، والتي تنجب وتنشئ النصف اآلخر، وهي 

 الة في بناء المجتمع وتقدمه إذا ماعهم مساهمة ففهي، أي المرأة، قادرة على أن تس. االجتماعية

سليمة وصحيحة أردنا تنشئة وإذا  .مرأةيز الواقع عليها لمجرد أنها اوالتميعنها  أزيل الظلم

وخبرات  جتماعية معارف ومهاراتالقائمون على مؤسسات التنشئة اال يمتلك بد أن فالللطفل، 

 الصقور،(أو من الفئات العمرية الكبيرة  ، سواء من النشءخرينوتجارب راسخة ومؤثرة في اآل

  .)102ص ،2012

 ،ثقافية صحيحة ألفرادها ربوية معرفيةبأن األسرة، بما تقدمه من تنشئة اجتماعية ت ونحن نرى"

المستقبلية  مهمة في تنمية قدراتهم المعرفية والفكرية، والرقي بمستوى أفكارهم ونظرتهم لألمور

حيث أن األفكار  وخاصة تلك المتعلقة بالمرأة وقضاياها المصيرية، ،قضايا وما يواجهونه من

، وهذا يحدث ضمنياً من خالل أدوار الجنسين المرتبطة بالعالقات بين الجنسين تتوارثها األجيال

فقرارات  .ر للتمييز بينهما وتحكم تنشئتهماالتي يقوم بها أفراد األسرة أنفسهم بما تتضمنه من أط

لديهم، وكمية الموارد المتوفرة  ،بها األطفال أوقاتهم سرة هي التي تحدد الطرق التي يقضياأل

ي فه .ام األدوار الجنسوية من جيل الى آخرنتظل باواألسرة تنق ...وما يحصلون عليه من فرص

المعارف والمهارات والتوقعات  جتماعي حسب الجنس، ناقلةالمكان الوحيد لتحديد الوضع اال

تضع مجموعة من األنشطة المقبولة ويكتسب األطفال هويتهم الجنسوية التي  .االجتماعية

  ).75ص ،2008 بدوي،( "جتماعياً للرجال والنساءا

قتصادي، وإبراز مكانتها بتحقيق تحررها االجتماعي، واستقاللها االأن دعم األسرة للمرأة  كما

فيهم  ، بمنوخصوصاً األطفال ،ينعكس على أفكار أعضاء األسرة ،وتمكينها الثقافي والسياسي

 .يتها، كما يسهم في تغيير نظرة اآلخرين لهاعلى طريقة ترب أيضاوينعكس  ،الطفلة األنثى

ن يكون لذلك أثار بعيدة المدى على واقع المبادئ التي تحكم أدوار كال الجنسين داخل ويمكن أ

  .األسرة
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وأي فكر، مهما  .لبارز لهاونرى بأن القيم مكون من مكونات ثقافة أي مجتمع، وهي الوجه ا"

بإيجابياتها كان علمياً أو تقدمياً، ال يستطيع االرتقاء باألمة ما لم يكن مرتبطاً بمنظومة قيم، تتمتع 

وهذا لن يكون دون ... جتماعي المنظم والفعالل يجعلها حافزة وضابطة للسلوك االونفعيتها بشك

قيامها بمد األفراد وتزويدهم بالكثير من المعلومات التربوية الجديدة والمعارف المختلفة والحقائق 

معلومات ستكسب فكل هذه ال. العلمية المتنوعة، وخاصة المناسب منها للعصر الذي تعيشه

المهدي، ( "األفراد ميوالً جديدة نحو القضايا المطروحة مما يساعد في تشجيع األفراد نحوها

  ).41، ص2007

عطلت القيم التقليدية البالية الدور المهم واإلبداعي للمرأة العربية، وحصرت مجاالت قد و

من المشاركة في كثير من  فحرمت نتيجة لذلك .في إطار تقسيم العمل النوعي وحددتها ،حركتها

النشاطات االجتماعية واالقتصادية والمهنية والثقافية والسياسية، ومنها حق التعليم والعمل، والذي 

  .يعتبر بصورة  خاصة نشاطاً حصرياً ينفرد به الرجال دون النساء في مجتمعاتنا بأسرها

إبداء الرأي فيها  ودونفيها  جدال ويتقبل المجتمع دائماً معتقداته الموروثة والقيم التي ال

فهذه القيم والعادات لها تأثيرها الكبير على تكوين الرأي العام، ألن أفراد المجتمع في  .ومناقشتها

كذلك  .يستلهمون من هذه القيم والعادات آراءهم حول قضية مطروحة للنقاشمعظم الحاالت 

خروجها للعمل يت، سيرفض فكرة هو الب للمرأة الحقيقي أن المكان المجتمع الذي ورث مقولة

وفي هذه الحاالت تكون مهمة أجهزة ووسائل  .ومخالطة الرجال واالحتكاك بالعالم الخارجي

 جتماعيةيير تلك االتجاهات والموروثات االفي سبيل تغ ااإلعالم المختلفة أكثر صعوبة وجمود

ر خاضعة للنقاش ليس ألنها معتقدات موروثة فقط، ولكن ألنها غي) 130ص ،2004 تركي،(

  .أيضا وتداول اآلراء

 كبيراً في تكريس الصورة النمطيةمهماً وبأن أسلوب التنشئة األسرية يلعب دوراً  إذاً نرى

لين بذلك ضغوطاً حضارية مشكّ ،مجتمعاتهم وتقاليد عاداتقيم واء يتبنون بفاآل .التقليدية للمرأة

ونظراً  .مقبولة اجتماعياً مع استبعاد أخرىونها على أبنائهم عن طريق تدعيم اتجاهات يمارس

أفراد  تجاهفإن ا، على حساب األنثى األولوية للطفل الذكر مجتمع أبوي يعطيألننا نعيش في 
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، وتشيع بذلك واألقل قدرةواألدنى مكانة إلى معاملة الفتاة على أنها النوع األضعف  األسرة ينتقل

هدر بعد مرحلة البلوغ، تُثقة الفتاة بنفسها وقدرتها ن وتشير الدراسات إلى أ .فكرة النقص األنثوي

في حين بفعل الفرص والظروف المتاحة لهم، العملية يبدأ الرجال في التفوق في الحياة حيث 

التشجيع الكافي على التفوق والتنافس، ويتم التأكيد على دورها  تلك الفرص ومن تحرم المرأة من

، وأما وربة منزل فقط على القيام بأدوارها كزوجة وأم لكي تصبح قادرة ،األنثوي والتقليدي

  ).58ص  ،2008 بدوي،( لعالم الرجال تركتُف والعملية مال والتطلعات العلميةعاأل

ة، بمعنى أنها تجري في مؤسسات عملية مقصود هي جتماعيةويتضح مما سبق أن التنشئة اال

ا يحمله من منظومة القيم والعادات بم ،جتماعيبحتة، أوجدها المجتمع والنظام اال جتماعيةا

والتقاليد المتوارثة، للقيام بهذه العملية المتكاملة في كافة جوانبها التربوية والمعرفية والفكرية 

ترويح، ودور العبادة، وأماكن العمل، وأماكن ال ،ومروراً بالمدرسـة ،والثقافية، بدءاً من األسرة

جتماعية للفرد ودورها في إكسابه أهمية التنشئة اال ومما سبق تتضح. وانتهاء بوسائل اإلعالم

  .اً بيولوجياًبعد أن كان كائن اًجتماعياً اإنسانيته، بحيث يصبح إنسان

  دور المدرسة في التوعية بقضايا المرأة

مهمة نقل القيم بجتماعية التي أوجدها المجتمع للقيام إحدى مؤسسات التنشئة اال هي المدرسة

مهمة بارزة في لها أوكل و المعرفة، كسابهإو جيل،لى إوالتقاليد من جيل والمعارف والعادات 

ويقع على عاتقها  .جتماعيةاألسرة في عملية التنشئة اال مكملة لدور بالتالي هيعملية التنشئة، و

مداده بما يلزم من المعلومات إلى إباإلضافة  ،خالقيات فيهوزرع القيم واأل ،صقل شخصية الفرد

وهي  .دمه ويحقق مصالحه ومصالح المجتمعبما يخ، الزمة لهلتربوية الثقافية اوالمهارات ال

  .ومفاهيم ه من قيم وعاداتئبنارتضاه ألا تتولى نيابة عن المجتمع تنشئة األجيال الجديدة على ما

 لدى الفرد، ويساعده على إيجاد ذاته، روح البحث والتقصي يخلق التعلممما ال شك فيه أن و

القدرة و الجِد لديهم ،مواطنين صالحين أفراد المجتمعليخرج  لديه، النقاش والحواروتنمية ملكة 

 األفكار والمهارات والمعارففالتربية والتعليم وسيلة من وسائل نقل  .واإلبداع والحماس للعمل
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االتجاهات واآلراء لألفراد تؤثر تأثيراً واضحاً في تكوين  وكل هذه مجتمعة ،والتراث والخبرات

  .القضايا التي يواجهونها في حياتهم حول

والمفاهيم والمهارات  القيمهذه المعارف والمناهج الدراسية مرآة تعكس المقررات و تعتبرو

، التي ينوي المجتمع نقلها والحياتية قتصادية والسياسية والمهنيةجتماعية واالالثقافية واالالفكرية 

  .القادمة الناشئة لألجيال

ستخدامها، االمعلومات والمهارات الحياتية وتساب اكتحسين قدرة الفرد على لى إويؤدي التعليم 

، ويثرى عقله بتوسيع الخارجي المحيط بهالعالم مع البيئة من حوله وويعمق فهمه لنفسه وتفاعله 

، هاإشباعو ته هو وأسرتهحتياجاسد ا قدرته علىفاعليته وخبراته وتنميتها، ويعزز من مداركه و

ويعززها قدرته على تحقيق مستوى أعلى من المعيشة، كما يزيد من ثقته بنفسه ته وبزيادة إنتاجي

 ،2007 ،المهدي( بشكل كاملبقدراته بالصورة التي تنعكس على شخصيته ويزيد من إيمانه 

  ).9ص

ستخدمت اجتماعية التي حدى نظمها االأكانت المدرسة دوماً في المجتمعات التقليدية تمثل و"

 ،ويبرز ما فيه من سلبيات ،فقد كان لزاماً على المنهج أن يعكس الواقع .التغييرالمنهج إلحداث 

إال أننا نرى المدرسة تقوم بدور . وينمي شخصية المتعلم للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها

دون العمل على إيجاد  ،المرآة التي تعكس ما في المجتمع من صور ومفاهيم وأدوار كما هي

حيث  ،براز العلل، فيظل معها المجتمع سلطوياً يعكس الترتيب العمودي السلطويالحلول، أو إ

 .وهكذا ،بنيكون المعلم متسلطاً على المتعلم، والرجل متسلطاً على المرأة، واألب على اإل

فالمدرسة ليست هنا خارج حلبة الصراع بين التقليدية بما تحويه من سلطوية، والحداثة وما 
  ).1ص ،2004 العسالي،( "تحويه من تقليدية

 ألن الفرد ال ،على مستقبل الرأي العام داخل الدولةبالتأثير تجاهات السائدة في التعليم االتقوم و

،  ، والخطأ والصوابيستطيع في المرحلة األولى أن يستخدم عقله للتمييز بين الحق والباطل

 .العقيدةالتي بلغت في نفسه مبلغ التي يؤمن بها، و األفكارالفرد ومعه أنماط من السلوك و فيكبر
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وتعمل على  ،في عقول الشبابالسامية فالشعوب المتحضرة ترسخ القيم الدينية واألخالقية 

   ).130ص ،2004 تركي،( المتخلفة والتعصب األعمىالطائفية  محاربة النعرات

تقليدية ووفية وظلت المؤسسة التربوية، وعلى نقيض ما كان منتظراً منها، متمسكة بتوجهاتها ال"

مما جعله عاجزاً من  ،راً في القرن التاسع عشرفقد ظل النظام التربوي متسم. لجذورها العثمانية

فال زالت مثالً أركان النظام التربوي كما هي  .على أطفال القرن الحادي والعشرينالتأثير 

أن عالم الطفل  متحان، معمحددة بالمنهاج المحدد، والكتاب المقرر، والمعلم، والصف، واال

ألعلى ومصدره تعدى مثله او ،فقد تجاوزت معارفه الكتاب المقرر. أصبح أوسع من ذلك بكثير

  ).1ص ،2004 العسالي،( "للمعرفة المعلم فقط

القاعدة األساسية لقيم الطبقة المكون الرئيس، و لى ذلك أن المعلمين والمعلمات يشكلونإ ويضاف

وهكذا يكون الذكور  .بناء على تلك القيم لفصل بين الجنسينتجاهات ااوينغمسون في  ،الوسطى

 ،عانين من تدني مكانتهن الشخصيةيفالفتيات  .طريقة التربية التي ينشأون عليهاواإلناث ضحية ل

ألنهم  ويعاملون بطريقة أفضل ،بأنهم ذكور الكاملأما الفتيان فلديهم الشعور  .وتتقبلن هذا الوضع

 لى ترجيح كفة الذكورإفيميل، بطبيعة الحال، يم في معظم البالد العربية التعل أماو .يستحقونها

وتكون حكراً على الذكور  ،ناثترتادها اإل من التعليم نادراً ما اهناك أنواع أنكما  .على اإلناث

النمطية لى حد كبير بطبيعة المهام إكالتعليم المهني، حيث يرتبط تعليم المرأة العربية فقط، 

داخل  جتماعيوفقاً لعالقات النوع اال من قبل القيم المجتمعية األبوية ددت لهاالتي حالتقليدية 

  .)63ص ،2008 بدوي،( المجتمع

بما تقدمه من معلومات ومعارف لطلبتها من خالل المنهاج الدراسي الذي  ،نرى بأن المدرسةو

وتأتي  ،عادات والتقاليدتلتقي مع الموروث من ال ،جتماعيةيستمد تلك المعلومات من التنشئة اال

وخاصة فيما يتعلق بصورة  ،لقيم المجتمع ومعاييره بتجسيدها األمر ذاته في المنهاج امتدادا

في  ان هناك نقصأكما  .فة المجاالت التي تتعلق بقضاياهاوكا ،ها وحقوقهااردوأالمرأة ومكانتها و

التي تقدمها،  هج المدرسيةالدروس والمساقات والمناهذه جتماعي ضمن طرح  قضايا النوع اال

  .رجات التعليموهذا يؤثر سلباً على مخ
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فحينها  ،جتماعي مكمالً لما يقدمه معلم المادةلو وجد هناك منهاج دراسي حساس للنوع االف

، ولىته األأة منذ نشأللمدرسة دور كبير في توعية هذا الجيل الصغير بقضايا المر سيكون

وتبنيه األفكار الصحيحة  ،بالشكل الصحيح اًومعلوماتي اًوفكري اًيوثقاف اًجتماعيا رشاده وتوجيههإو

جتماعية حول حكام االوالرقي بمستوى األ ،هميتها في المجتمعأو هاحول مكانة المرأة وأدوار

ن أتقبل  ،كالصفحة البيضاء هي حيث أن هذه الفئة الصغيرة ،جتماعي مستقبالًشراكة النوع اال

ما تكون أقل حساسية تجاه القيود  اًفهي غالب .نحمله من أفكار ومالسفتنا قالم فأنخط عليها ب

  .وأكثر مرونة وقابلية للتعميم والتغيير والتوجيه ،تماعيةجاال

سياسات وزارة التربية والتعليم "بعنوان  )2011(كما جاء في دراسة عساف والفار وأبو عوف و

المدرسية وبرامج إعداد المعلمين  وانعكاسها في الكتب لعالي المرتبطة بالنوع االجتماعيا

وهذا ينتج عنه  ،تركت األمور للمدرسين أنفسهمأن مدارسنا  ،"هاءوأثناوالمعلمات قبل الخدمة 

جاهات المدرسين ولميولهم وثقافتهم الخاصة لتحديد سلوكهم تجاه النوع تترك األمور ال

واألدوار والمهن والقيم على قتصار صورة المرأة والرجل في السمات اجتماعي، مما أدى إلى اإل

النماذج التقليدية التي تنسجم وطبيعة محتوى الكتب المدرسية وميول المدرسين أنفسهم وثقافتهم 

ريخ والتراث تجاهات والتاتجاهاتهم، حيث أن العديد من الموضوعات مأخوذة من الثقافة واالاو

بقيت النصوص  ذاجتماعي إفمن الصعب إحداث توازن أكثر للنوع اال .المتحيز أصال للرجل

أوضحت بأن واقعنا فيه االجتماعية الدراسات  الكثير من نالحالية دون إضافات أو تعديل، أل

بل  ،عليها المنهاج والتي لم يركز ،"اإلنسان" المرأة قوم بهاتألوان وأطياف من األدوار التي 

في مجال طرح قضايا  اًجد قصورا واضحاهناك كما أن . دوار تقليديةأأظهرها وحصرها في 

فإنها  ،لو تم طرح بعض من تلك القضاياوحتى  ،جتماعي ضمن المساقات والمناهجالنوع اال

 ،تنميط صورة المرأة وحصرها بالمحاور التقليدية التي تصفها بالضعف والتبعيةعلى تقتصر 

أمام  اعائقوهذا يشكل  ،وقوة وسلطة اًمكانة تفوق المرأة شأنبوإبراز صورة الرجل أكثر عظمة و

يقودنا و .إلضافة موضوعات جديدة واستبدال بعض النصوص الحالية فهناك حاجة .تقدم المرأة

الرقي بالمنهاج وتحقيق مطالب التنمية من خالل تحقيق العدالة والمساواة العمل على ذلك إلى 
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لى مستقبل ع اًوالتي نطمح لها ضمن الشراكة المطلوبة التي ستنعكس إيجاب المنشودةجتماعية اال

  ).23، ص2011عساف وآخرون، ( األجيال القادمة

ألنها تستمد ما تقدمه من عادات  ،ن المناهج لها تأثير كبير على المتلقينأنرى ب ،ما سبقوم

وهي  ،جتماعية األسريةوتأتي مكملة للتنشئة اال ،جتماعيةالمجتمع وتقاليده ومعاييره وضوابطه اال

وإذا ما كانت تلك المعلومات تخدم المتلقي بالشكل األفضل  .ثاني أهم رافد لتلقي المعلومات

والمساهمة في  ،األسرة في بناء األجيال فهي تكون مكملة لدور ،ير والتقدميوتقوده نحو التغ

 ،جتماعيوتساعدهم على التفاعل الناجح مع محيطهم اال ،رائهم وشخصياتهم المستقبليةآل يتشك

وحل المشاكل التي يواجهونها والقدرة على التعامل  ،اتيةوتساعدهم في مواجهة المواقف الحي

 .المحاور التي  تقوده نحو األفضل شخصية ضمن معها من خالل تأسيس

تستقطب أعداداً كبيرة من الشباب والشابات الذين "، سيما العالي وال ،التعليم مؤسسات ونرى بأن

مواقع التي سيشكلونها بعد افة الك في والتوجيه تقع على عاتقهم مسؤولية التنشئة والتربية

قتصادية ل من معاول التنمية والتطور والرقي في كافة المجاالت االمعوفهم  .تخرجهم

 .اً وفكرياً وسلوكياًيأحسنا إعدادهم علم إذا ما ،الخ ...جتماعية والسياسية والتربوية والقانونيةواال

إذا لم تحسن هذه  ،نحرافاوقد يكونون في نفس الوقت عناصر هدم وتخريب وتخلف و
  .)136ص ،2012 الصقور،( "رييغجلة التنمية والتعالمؤسسات إعدادهم وتهيئتهم لقيادة 

أو  ،سواء األسرة ،جتماعيةفإن مؤسسات التنشئة في المجتمع قد تخطئ في عملية التنشئة االإذاً، 

ا ممه ،رسيخ الموروثبما تقدمه من معلومات وعادات وتقاليد عرفية قديمة، مهمتها ت ،المدرسة

ة في المجتمع أدون النظر فيه والتأكد منه، بما في ذلك مكانة وأدوار المر ،بلغت درجة صحته

نشاء المؤسسات والمراكز جتماعية، األمر الذي يتطلب تدخل المجتمع إلاال وقيمتها وصورتها

مع عدم  ،التنشئة وإعادة ،ولتصحيح األخطاء ،التي تعنى بقضايا المرأةتلك وخاصة  ،المجتمعية

تقاليد التي تؤمن نما تعزيز القيم والعادات والإبقاء القديم على قدمه من العادات والتقاليد، وإ

بما فيها  ،وتحقيق التنمية المجتمعية ،يقف في وجه التقدم والتطور ونبذ كل ما ،روبالتنمية والتط

 ،تها المجتمعية، وطرح قضاياهاالنهوض بمجال المرأة، وتوضيح مكانتها وأدوارها وقيمها ومكان
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. االجتماعيةنماط القتل على خلفية الشرف، بهدف تغيير بعض األووالتعليم،  ،والعمل ،الميراثك

اهج جتماعي في المندخال قضايا النوع االإسلوب حضاري يقوم على أويتم ذلك التغيير ب

 ،قتناعاة وتوضيح نابع عن يقدمه المعلم من حوار ومناقش مع ما الدراسية متماشياّ بخط متوازٍ

مات في كما أن المعلمين والمعل .وأنظمته المجتمعوليس عن التصادم والتناقض مع ظروف 

طالع على من الوعي والمعرفة والثقافة واال على قدر كاف ايكونو المدارس والجامعات يجب أن

  .مور فقطوميات األوليس على عم ،كافة األمور الحياتية التي تكسبهم الخبرات في مجال عملهم

  دور اإلعالم في التوعية بقضايا المرأة

عد السلطة الرابعة كونه ي ،والمجتمع ككل ،ماً في حياة األفراد بشكل خاصهمدوراً يلعب  عالماإل

و من المفترض أنفه .عية الهامة بعد األسرة والمدرسةعد من المؤسسات المجتمفي المجتمع، وي 

 جتماعية والمعاييرتنسجم مع التقاليد والقيم اال لسلوكيات التي المًأ في نبذ اهميلعب دوراً 

جتماعية جديدة تتوافق مع درجة الحداثة التي تمر بها االصحيحة، ويقوم بغرس قيم وسلوكيات 

  .وخاصة العربية ،المجتمعات

عالم في التأثير في حياة الناس، وتتباين الرؤى ويتكرر الحديث دائماً عن دور وسائل اإل"

 ما ،عالميين في الرفع من درجة الوعي بين شرائح المجتمع المختلفةوالمواقف حول دور اإل

مت هِتُا وكثيراً ما .داخله بالصورة الممكنة والمطلوبةيمكنها من تأدية دورها في عملية التنمية 

 ،حيانبل والتعتيم في بعض األ ،وعدم التوضيح ،قصيرتعالم المتعددة والمختلفة بالوسائل اإل

لى الوراء عند نكوصها عن تقديم كل شيء على حقيقته بما يلغي مسألة إتشد  ها كثيراً مانأو
  ).133ص ،2011 حبيب،( "يشياء لدى المتلقالجهل باأل

) واإللكترونية المقروءةو المرئيةو المسموعة(لوانها أعالمية بمختلف اإل المؤسسات ونرى بأن

لى دعم واضح يعينها على تحقيق إتحتاج التربية منها جتماعية التي من أكثر المؤسسات االهي 

زويدهم بما تفي بناء وتشكيل أفراد المجتمع، وجنباً الى جنب مع اإلعالم التربية وتسهم  .هدافهاأ

  .المختلفة ورهم الحياتيةأميلزمهم في 



77 

 

وار نتاج النموذج الثقافي لألدإليات معاودة آمن أهم  عالموسائل اإلتلك األنواع من  وتعد

في تكريس  تلك الوسائل على اختالفها المتغيرة للجنس حسب الذكورة واألنوثة، حيث تسهم

والتي تبدو أمراً  ،ئدة للمرأةساالنمطية الالتقليدية  لتزام بالصورةاألوضاع المتدنية من خالل اال

التأثير  عالم هذاحدث اإلوي .بسبب انتشارها في مختلف أرجاء العالم ثابتاً غير قابل للتغيير

سواء في أذهان  وتثبيتها، الصورة السائدة عن المرأة التابعةترسيخ السلبي عن طريق صياغة و

جتماعية السائدة عن المرأة التابعة، أو يديولوجية االيزلن خاضعات لأل الالتي ال أنفسهن، النساء

المؤمنة بسالمة  األجيالفتتابع  .لصورةهذه اوتبني  في أذهان األطفال الذين يتربون على تمثل

، سواء وإيمانهم بأن تغييرها اختراق لقدسية العادات والقيم المتوارثة هذه الصورة وصحتها

بقي على وضعهن المتردي، أو يي ذيديولوجيا التفوق الذكوري الأرجاالً يعيدون إنتاج  اأصبحو

  .)60ص ،2008 بدوي،(ككل جتماعي تخرجهن من منطقة الهامش اال يمارسون عادات ال

قد حققت إسهاما كبيرا  ، نجد أنهاوسيلة مهمة من وسائل اإلعالمومع انتشار الصحافة، كونها 
وقيم جديدة تقبل عمل  وعادات سلوكيات ،وبالذات في المجتمعات التقليدية ،في إكساب الناس

المتشددين من  لى حد أنإ ،المرأة خارج نطاق األسرة، أي مقابل أجر في سوق العمل

ا قد أصبحو ،المنزل بقصد العمل منالذين كانوا يرفضون عمل المرأة وخروجها والمحافظين، 

 لحاقهنإبما في ذلك الحياتية المختلفة،  نسائهم وبناتهم في كافة المجاالت يسعون إلى تشغيل
تنشره  قدرة ما ي ذلكيل" .المختلفة األمنيةلقوات المسلحة واألجهزة كا بأكثر المهن صعوبة،

ه أفالخبر الذي يقر .داخل المجتمع الذي تعمل في إطارهداث التغيير المطلوب الصحافة على إح

رهم، إذا تم من خالله تدعيم قدرتهم على إدراك ما يجري حولهم من أحداث، ومن األفراد قد يغي

بداء الرأي فيها وتوسيع معارفهم حول أسبابها ومسبباتها، وعالقات إثم قدرتهم على المشاركة و

حة تجاهها، وإصدار تخاذ المواقف الصحينهم وبينها، وبالصورة التي تجعلهم واعين الرتباط بياال

فبهذا تتحسن قدراتهم على التنبؤ بمجرى حركة األحداث في ضوء إرهاصات  .األحكام حولها
  ).45ص ،2007 المهدي،( "الواقع الذي أنبأ عنه الخبر

 ،وسلوكيات األسرقيم هم في تغيير سيمهما  ان للتلفاز دورفإ ،الصحافة دور لىإضافة وباإل

أي في  ،عملها خارج نطاق األسرةنحو و ،نحو تعليم المرأة تعليماً عالياًككل،  وبالتالي المجتمع
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بهذا  يجابيةإإلى اتجاهات وسلوكيات  فكان للتلفاز دور في تغيير االتجاهات السلبية. سوق العمل

تفوق في العديد من التخصصات  مثال،، ناث في الجامعات، بحيث أصبحت نسبة اإلالخصوص

متدنية مقارنة زالت النسبة  نسبة الذكور، كما زادت نسبة مشاركتها في سوق العمل، وإن ما

  .وبالذات في الدول العربية ،لى رفعإفي العديد من الدول وتحتاج  بنسبة العاملين من الرجال

بهدف زيادة  ،تبني مفهوم تمكين المرأة لىإفي الدعوة  التلفاز، فإن اإلذاعة تسهم لدور ضافةوباإل

للتمييز  من أجل العمل على تغيير هذا الواقع الذي تتعرض فيه ،وعيها وفهمها لواقعهاقدرتها و

 قيدها وحصرها في هالة الطاقة السلبية منذ أزمانالذي  والعنف وعدم المساواة واالضطهاد

تعمل،  ذاعةاإلف .عتماد على الذاتالقادرة على أخذ زمام المبادرة في ا ، وجعلها غيرطويلة

سواء كان  ،التي تحرم المرأة من حقها في الميراث الشرعيوالتقاليد على تغيير العادات  مثالً،

أو بالمقاطعة  ،و بتهديدها بالقتلأ والتنازل عنه، جل التفريط بحقهاأالحرمان بالتحايل عليها من 

  .)187ص ،2012 ،رالصقو( أو فكرت في ذلك إن هي طالبت بهذا الحق

وبذلك نرى بأن وسائل اإلعالم على اختالفها، مسموعة ومقروءة ومرئية، لها أثر بارز في 

جمهورها المتلقي، وخصوصاً بعد التطور السريع الذي يجتاح المجتمعات وتطور وسائل اإلعالم 

تغيير في الذي يعود الى تطور التكنولوجيا، التي هي من أهم العوامل القادرة على إحداث ال

وفي ظل . المجتمع، بما فيها الصحافة اإللكترونية التي يتم فيها النشر من خالل شبكة اإلنترنت

التطور التكنولوجي االتصالي في المرحلة اإللكترونية، فإن وسائل االتصال حققت قفزة نوعية 

ت من في مجاالتها المختلفة، وظهر ذلك من خالل اختراع وسائل اتصال وإعالم جديدة غير

وظائف الوسائل التقليدية القديمة التي تطرقنا لها سابقاً، حيث أن اإلعالم اإللكتروني يلعب دوراً 

كبيراً في إحداث التأثير في اتجاهات الشرائح المختلفة في أي مجتمع، وأصبحت ثورة االتصال 

عن ميالد عشرات  التي أحدثها اإلنترنت من أهم الوسائل التي تُستخدم في هذا التأثير، مما أسفر

  .المواقع اإللكترونية وتحولها إلى أدوات للتغيير وللتأثير ونقل المعرفة

أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية "في دراسته بعنوان ) 2011(وقد أشار أمين أبو وردة 

إلى أن التطورات التي حدثت منذ عقد الثمانينات " الفلسطينية على التوجه واإلنتماء السياسي
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ت نتيجة التطورات التكنولوجية التي أحدثتها ثورة المعلومات، وتطوير شبكة الهاتف، وإدخال كان

وسائل، مثل األلياف الصوتية والبصرية، واألقمار الصناعية، لتسريع بث المعلومات ونقلها 

وتلقيها، حيث حصل انتقال من مرحلة وسائل اإلعالم المتعارف عليها، الصحافة واإلذاعة 

، إلى مرحلة تكنولوجيا اإلعالم والمعلومة المتطورة، والمتمثلة في اإلنترنت، كوسيلة والتلفزة

أبو (إعالمية جماهيرية جديدة، بما فيها مواقع التواصل االجتماعي كافة على اختالفها وتنوعها 

  ).18، ص2011وردة، 

اآلراء  تقوم بدور فاعل في تكوين وتوجيه، عالموسائل اإلمختلف ومما سبق نالحظ بأن 

 المدرسة التي يقضي الطالبذلك كله لى جانب إ ،فراد في المجتمعتجاهات عند األالمواقف واالو

لى إوكذلك  .كون  أكثر من الوقت الذي يقضيه مع أسرتهتكاد  ت ،حياته من ةمهم مرحلة فيها

 ور كبيرالذي له د ،قتصادية والدينيةجتماعية واالسرية واالبجميع مؤسساته األ ،جانب المجتمع

تتحد ولهذا كله  .تجاهات الخاصة بكل فردواالواآلراء خر في مجال التوجيه وتكوين المواقف آ

واآلراء جميع المؤسسات مع المدرسة في هذه المهمة، مهمة التوجيه وتكوين المواقف  وتتكامل

اته بكافة مؤسس وعليها يقوم التكامل بين المدرسة والمجتمعالخاصة باألفراد، تجاهات واال

  .األخرى

المدرسة تقوم بمهمتها عن طريق الهيئة أنه إذا كانت ) 2004(وكما جاء في دراسة نصار  

س بشكل مباشر ن توجيه المجتمع يمارإ، فالتقليدية المعروفة التعليمية والكتاب ووسائل التعليم

 ،2004، نصار(عالم المختلفة والمنتشرة وغير مباشر على السواء عن طريق وسائل اإل

  ).9ص

وهذا " .جتماعيةبدور بارز في عملية التنشئة اإلوسائل اإلعالم في المجتمع الحديث وبهذا، تقوم 

جهات الحياة ر هذه الوسائل، وتطورها التقني واختراقها لنتشااالدور يزداد أهمية وتأثيراً ب

أن اإلعالم تبار وخاصة األطفال المراهقين والشباب، وباع ،المختلفة، وقبولها الفاعل بين األفراد

جتماعية وصقل الشخصية وتحديد ، لها دور في غرس القيم االجتماعيةووسائله تعتبر مؤسسة ا

  ).14ص ،2010 حلس،("المعايير الثقافية
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حترام المرأة ورفع الى إفي تعزيز السلوكيات التي تدعو  اًدورالمختلفة عالم ن لوسائل اإلأ كما

ميتها ًأزالة إوبالذات فيما يتعلق بوالثقافي،  والتعليمي الصحيو االجتماعي مستواهامكانتها و

الحياتية المختلفة،  وتمكنها من كافة النواحي واالجتماعية والقانوينة، القرائية والكتابية واللغوية

قتصادي النشاط االسوق العمل ووذلك بزيادة مشاركتها في  ،قتصاديةوبالذات من الناحية اال

   .والمجال المهني

 المجتمع سياسات ورسم ،الفلسطينية المرأة واقع بلورة في الفلسطيني عالماإل دور يبرز لي،وبالتا

 جهود خالل من والمستقبلي الحالي واقعهاو قضاياها تفاصيل عرض في يكمن والذي ها،هتجا

 عصرنا في كبراأل الدور عالمفلإل .وبهمومها بها الخاصة عالميةاإل البرامج رسم في عالمييناإل

 ذلك على تنص التي المواثيق وتعدد نساناإل وحقوق الحريات مبادئ تشاران مع خاصة ،ليالحا

  .)1ص ،2011 وشحة،(

علومات والحقائق والبيانات وتزويد الناس بالمالمعرفة كانت وسائل اإلعالم قادرة على نشر  إذاو

وعلى الجانب  ،يضاً، فإنها تستطيع أوتنميتها وتطوير قدراتهم فاقهم ومداركهمآالكفيلة بتوسيع 

ومن ثم تستطيع أن تفرض على  .وتخفي البعض اآلخر الحقائقبعض أن تزيف وتزور  ،خراآل

وقيم ومعايير ومضادة تماماً لما يتطلعون إليه من أهداف  ،مفاهيم متدنية المستوىآراء والناس 

  .)90ص  ،2011 ،الشهاب(جتماعية سامية ا

وبالذات في العالم الثالث بما فيه أهم الوسائل اإلعالمية،  كأحد ،يؤخذ على التلفاز ما نأفنالحظ 

، مع تمجيد الذات ناثعلى التمييز بين الذكور واإل أنه ينشئ األطفال منذ الصغر ،العالم العربي

من خالل إظهاره لألنثى بمظهر التبعية للذكور في كافة  ،الذكورية بإعطائهم األولوية واألفضلية

والتقاليد القديمة التي  والمعايير القيمالمفاهيم و ، األمر الذي يعززتلفةالحياتية المخ المناحي

ة في الكثير من أفصورة المر .والتمييز ضدهن منذ القدماضطهاد النساء وظلمهن  ستمرت فيا

السلع وأداة للجذب الجنسي وإمتاع البضائع و بأنها أداة لترويج التلفزة األحيان تبدو على شاشات

قيامها باألدوار المتكررة المتعلقة بصور ال، وضعف المرأةعن صورة  هم، فضألوإثارت الذكور

  .في األسرة والمجتمع التقليدية
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لكادر اإلعالمي العامل في اإلعالم النسائي في الدول العربية هو منتج ا"ومن هنا نرى بأن  

مون األساسي لذي يحدد المضالخطاب اإلعالمي الموجه الى المرأة العربية، ولكنه ليس هو ا

هم في استكماله، ويقوم بعملية عكسه، وتجسيده وتطويره في نتاج إعالمي إنه يس .للخطاب

 التي المترسخة المحددة الصورة يقدم ،يعه لم أم ذلك وعى وسواء ،وهو بذلك. مختلف ومتنوع

 نأ القول يمكن المعنى وبهذا .الموجودة الصورة قوة وزيادة لتعميق أو جديدة، صور توليد في همتس

 الى للصورة وناقل مجسد تقليدي عنصر كمجرد دوره يتجاوز )كمجموع أو كفرد( اإلعالمي الكادر

  ).70، ص1997خضور، ( "لها ومنتج مولد

 تقتضيه ما وفق إعالمياً المطروحة القضية صور مالمح يرسخ اإلعالمي بأن أيضاً نرى هنا ومن

 في وترسيخها ونشرها وتجسيدها القضايا تلك ورةببل ويقومون اإلعالمية، الوسيلة ستراتيجياتا

 وتصبح اإلعالمية، للرسالة المتلقي للجمهور  المعرفي الثقافي المخزون من جزءاً لتصبح األذهان

   .السائدة العامة بالثقافة مرتبطةو ،المجتمعي القيمي النسق في  ثرةمؤ سلوكيات

باعها اتمن خالل  ،شأنها مهمة كبيرة منم يقع على عاتقها فإن وسائل اإلعال ،وبناء على ذلك

جتماعي، وذلك من خالل إبراز الصورة عالقات النوع اإل ن تقوم بتغييرأستراتيجية إعالمية، ال

ومكانتها في المجتمع وأهمية دورها، وتغيير الصورة  الالئقوإبراز وضعها  ،يجابية للمرأةاإل

تلعبه  يفترض أن وهذا الدور الذي .تقليديالنمطي القالب بوتقة التضع المرأة في  السلبية التي

ويمكن من جهة  ،تجاهات من جهةعالم هو مسؤولية مزدوجة لها، فهي تملك تغيير االوسائل اإل

نصفة تناسب تجاهات إيجابية ماأخرى أن تمثل قوة مؤثرة ودافعة للمجتمعات وأفرادها نحو تبني 

  .الوضع الحالي الحقيقي للمرأة

مرأة جديدة، اشاعة صورة إصياغة و" عن طريق أيضاً ن تحقق ذلكأعالم ويمكن لوسائل اإل

قتصادي المجتمعي وفاعلية التأثير السياسي واال مساوية للرجل، وموازية له في قوة الحضور

وتبث تجلياتها  ،ويكون ذلك بالتركيز على الرسائل التي تدعم صورة هذه المرأة الجديدة .والثقافي

بما يعمل تدريجياً على تحول الوعي المجتمعي من  ،مكررة نماذجها ،ملحة عليها ،المتنوعة

وبذلك  .لى صورة المرأة الجديدة الفاعلة المستقلةإة التابعة يصورة المرأة القديمة البالية السلب
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وتتغير تصوراتهم  ،وتتغير أفكارهم التقليدية عن المرأة ،أذهان الرجال صورة مختلفةبتتمثل 

ويغدو الرجال مستعدين للتعامل المتكافئ مع المرأة من غير عقدة الهيمنة  ،السلبية عن حضورها

، 2008بدوي، " (والتفوق الموروثة من تقاليد جامدة، ويحدث األمر نفسه في عقليات النساء

  ).75ص

ن تقوم بدورها أو ير على كافة األصعدة الحياتية،ن تحدث هذا التغيأعالم يمكن لوسائل اإلكما 

 ،في المجاالت المختلفة ،والمرأة بشكل خاص ،في تثقيف وتوعية المجتمع بشكل عامعلى التمام 

نتخابات العامة والمشاركة خراط في العمل العام والعمل السياسي والترشيح لإلناال :مثل

ن يحقق لها أنه أليه من وعي وتحرر ذاتي من شإتصبو  تساعد المرأة بتحقيق ماوة، السياسي

يجابية ومكانتها براز صورتها اإلإن خالل تمثيل صوتها الحر عبر منابرها، والعدالة المجتمعية م

نجازاتها في يوم المرأة العالمي، إوتسليط الضوء على  همية دورها في المجتمع،أالحقيقية و

مثل مؤتمر نيروبي وكوبنهاجن ومؤتمرات  ،العالميةوالتذكير في توصيات مؤتمرات المرأة 

عالم لها تأثير كبير على جميع وسائل اإل كون. ةيوق المرأة الفلسطينبكين، وسيداو ووثيقة حق

تطوير الصحف والدوريات في  ، كما لها دور أيضاًرجاالً ونساء ،ختالفهمافئات المجتمع وعلى 

وإيصال وجهة  ،عن قضايا النساء وهمومهن تعبرلخبارية لالفصلية والمجالت والرسائل اإل

كما . مجتمعية، سياسية كانت أو اقتصادية أو ثقافية، للعالم بأسرهنظرهن إزاء جميع القضايا ال

عليها مساعدة النساء في محو شعورهن بالعزلة واالغتراب عن محيطهن االجتماعي، بما فيه 

من استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلثارة االهتمام بقضاياهن، ودعم حقوقهن، 

  .هن، للمشاركة على قدم المساواة في الحياة العامةوالدفاع عنها، ومحاربة التمييز ضد

 في سبيل دحر والًأفي عقليات النساء  الذي يقوده اإلعالم ن يبدأ التغييرأأيضاً ومن األهم 

 ،جتماعيةالصورة السلبية الراسخة في عقلهن الجمعي، والتي تحط من مستواهن ومكانتهن اال

ستعداداً لتقبل الصورة الجديدة بما تقدمه من اثر وتحط من مستوى قدراتهن الكامنة، فيصبحن أك

ن يتحقق لدى أقتصادي ال يمكن جتماعي والسياسي والثقافي واالتبعات، حيث أن الوعي اال

 والتي ال ،وألهلها ولمجتمعها فهل يمكن للمرأة التابعة لزوجها .المرأة دون تحقيق الوعي الذاتي

وأن تناضل معهن  ،تحرر األخريات من التبعية أن ،تملك أدنى وعي في القضايا التي تخصها



83 

 

والقهر  ضطهاد والتمييزاال نوتخلصهن من براث ،كاملةالمجتمعية جل نيل حقوقهن أمن 

فمن هنا تأتي أهمية التحرر الفردي  .حسب بعض المقوالت يعطيه اليء فاقد الش إن؟ والتهميش

  . ثانياً لعامجتماعي اوالً من أجل التحرر االأالذاتي  بالوعي الذاتي 

الحضاري العام للمجتمعات يساعد على تنفيذ وصايا الباحثين ومقررات المعرفي و رفع الوعيف

 وفي النمطية ير صورتها السلبية يالهادفة الى تغالفعالة وومساهمتها  ،المؤتمرات الخاصة بالمرأة

جتماعية مقدسة اوجية ديولأكوتبنيها  وتثبيتهاوتفضيلها  فرض الثقافة الذكوريةمواجهة محاولة 

  .ا أو البت فيهامجرد التفكير بنقدها أو تغيرهلمن الكفر 

مجال رفع مستوى المرأة ووعيها، والنهوض "عالم دوراً جوهرياً في ب وسائل اإلعلأن ت يمكنو

صحاب القرار في تلك كما يمكن أل .وتدعيم مكانتها، ورفع مستوى وعي المجتمع بقضاياها ،بها

 ،كالطباعة والبريد البطيء ،قدمعالم األستفادة من وسائل اإلاالعلى  ان يعملوأمية عالالمراكز اإل

إلقامة شبكات للتضامن حول القضايا النسائية، والتي يمكن أن تربط المنظمات النسائية  ،والهاتف

وتسهل مشاركة النساء، ال في السياسة المدنية المحلية والقومية  ،الشعبية بمراكز صنع القرار

جتماعية العابرة للحدود عتبارهن أعضاء في الحركات االاب ،سب، بل في القضايا العالميةفح

   ).76ص ،2008 بدوي،( "القومية

فيما يعرف  دوراً كبيراً، أن لوسائل اإلعالم واإلتصال )2004(أشار عبد الرحمن في دراسته و

عي والفهم المتبادل، كما أن بالتوزيع االجتماعي للمعرفة ومشاركتها الكبرى في العالم االجتما

وسائل االعالم تعتبر من أهم مصادر المعرفة الحديثة الفردية واالجتماعية، وبايجاز يمكن اعتبار 

وسائل االتصال الجماهيري واالعالمي من أهم الوسائل والمؤسسات التي تلعب دوراً أساسياً في 

و إال محصلة لكل من أفعال وعمليات عملية بناء المجتمع الحديث، وال سيما أن هذا البناء ماه

  ).178،ص2004عبد الرحمن،.(اإلتصال اإلنساني بصورة عامة

في  اًكبير اًعالم دورلإل ه على الرغم أننأب) 2010(كما أشارت المعايطة أيضاً في دراستها و

ن أ إال ،واألفكار التقليدية التي تحد من نشاط المرأةوالقيم  والعاداتواالتجاهات  تغيير المفاهيم

بما يقدمه من و المختلفة، بكافة وسائله ،عالمحيث أن اإلالتمني والتكهنات، هذا يبقى في سبيل 
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االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والتربوية،  البرامج المتنوعة في كافة مجاالت الحياة

مطلوب والكافي، ال قدم المعلومات المطلوبة لرفع مستوى وعي فئات المجتمع على القدري ال

زال غير قادر  العالمي ن الخطاب اإلأوخصوصاً في البرامج المتعلقة بقضايا المرأة، حيث 

والرفع من قدراتها  في تنمية المجتمعات البشرية وتوعيتها الفعلية والحقيقية على المشاركة

عي زال ضعيفاً في رفع و ن تأثيره ماأ، حيث ومستواها الفكري والسلوكي والنهوض بها

 ،، وكذلك الحال في مشاركته للقضاء على معوقات التنميةوقضاياها المجتمعات بحقوق المرأة

 ،2010 المعايطة،(األخرى المجاالت التنموية ووالسياسة  قتصادالصحة واالالتعليم و فيما يخص

  .)305ص

وبما أن  .طيةمجتمعنا بعاداته وتقاليده يحجم المرأة ويظهرها بالصورة النموأضافة الى  ذلك فإن 

وترسيخها  وتقوم بتجسيد الصورة النمطية ،جتماعية تستمد قيمها من معايير المجتمعالتنشئة اال

جتماعية وتقاليد للتنشئة اإل اًمتداداأتي ت المناهج التربويةوبما أن  عن طريق وسائل اإلعالم،

سرة عالم واألاإل :األطراف يقوم بتجسيد صورة المرأة النمطية لكل نه بدورهإف ،المجتمع

  .والمدرسة
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  وعي اإلعالميين بقضايا المرأة :ثانياً 

ا المرأة التوعية بقضايالم في توعية المجتمع بشكل عام، وسابقاً للحديث عن دور اإلع تطرقنا

 أو في، وتشكيل ثقافتهم المجتمعية في حياة األفراد دوره المهم على وجه الخصوص، سواء في

 في هدور إلى أشرنا كما .أو ترسيخهايير المفاهيم والعادات واألفكار التقليدية في تغ دوره الكبير

فكار التقليدية التي تحد تغيير المفاهيم واأل فيو ،اهتجاه المجتمع سياسات ورسم المرأة واقع بلورة

ونبذ الصورة  ،في المجتمع هاورسم صورة إيجابية عن ها أو تعمل على ترسيخهامن نشاط

يبقى و ،غير فعال في مجتمعاتنا اإلعالم هذا، كما يبدو، لكن دور .لنمطية السائدة فيها التقليدية

بحاث والدرسات التي تناولت هذا كما جاء في العديد من األ ،فإعالمنا .مجرد تمنيات وأحالم

لرفع مستوى وعي المعلومات المطلوبة  يقدم وال ،يقوم بهذا الدور بالشكل المرجو ال ،الموضوع

تغيير و، وخصوصاً في البرامج المتعلقة بقضايا المرأة ،الكافي والمطلوب القدربالمجتمع فئات 

  .وأدوارها المجتمعية هاالمفاهيم واألفكار التقليدية التي تحد من نشاط

ال بد من خلق شراكات فاعلة مع الجهات دور اإلعالم لخدمة قضايا المرأة، ف ومن أجل تفعيل

 .ثير فكريد إعالمية ذات مضمون أعمق، وذات تأتطوير موا المعنية من أجل التمكن من

الم لتشمل سائر الجهات الحكومية لوسائل اإلع التي يمكن أن تشكل شريكاً فعلياً وتتعدد الجهات

وهيئات المجتمع المدني والجهات  ،المعنية بتطوير برامج تخص المرأة واألسرة بوجه عام

  .في دراسة واقع المرأة وقضاياها األكاديمية ومراكز البحوث التي تنشط 

، فيها أو طرحها للنقاش حث، ومن الكفر مجرد البقضايا المرأة تبدو من المحرمات من كثيرو

، حتى وإن كان مقتنعاً مواجهتها طرح مثل تلك القضايا أو فيجد الصحفي نفسه غير قادر على

عشائرية، ألنه قد  وربما ،يةوسياسية ودينومهنية جتماعية فهو بحاجة إلى حماية ا. بعدالتها

وألنه من الصعب إيجاد حماية للصحفي على كافة . ألذى أو لمضايقة من أية جهة كانتيتعرض 

المستويات المذكورة سابقاً عند تطرقه لمناقشة تلك القضايا وطرحها إعالمياً، تبقى األمور في 

ى الحوادث نفسها وعلى عتماد علوقد يبدو من غير المنطق اال. مجرى التخبط والالشفافية

ذلك بد من  ، إال أنه الفي طرح تلك القضايا التجارب الشخصية وتجارب األصدقاء المحيطين
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 الدقاق،(القضايا الخاصة بالنساء خاصة في معرض الحديث عن  ،لتوضيح الصورةاالعتماد 

  .)15ص ،2008

إضافة إلى أن  أة إعالمياً،قضايا المرفي تفسير غياب من األسباب الكثيرة  وهذا قد يكون سبباً

من بعض المعايير  بعض وسائل اإلعالم تعمل على تكريس الصورة السلبية للمرأة، المستقاة

النمطية المأخوذة من العادات والتقاليد، أو أن تقوم تلك الوسائل، باسم الحداثة والتمدن، باستغالل 

  .في الدعايات الهابطة المرأة في الترفيه والمجون، واستخدام جسدها كسلعة للترويج

في ، يرى المختصون اإلعالمييون العاملون )2000(وحسب ما ورد في دراسة اليونيسف 

ون القيود المسائل المثيرة للجدل، ويخش ونيتجنب ينالفلسطيني يينعالمالقطاع األهلي أن اإل

رم النقاش ، ومن األمور التي يحجتماعية التي يعدها مسؤولو اإلعالم في نطاق المحظوراتاال

بعدم قدرة ارتباطاً وثيقاً تمام الضعيف من قبل اإلعالم بقضايا المرأة يرتبط فيها، وأن االه

الصحيح  المؤسسات األهلية النسائية على إيصال أهدافها وأنشطتها إلى اإلعالم بالشكل

 ال ما كثيراً تلك المؤسسات النسوية رسائل العديد من المختصين أيضاً إلى أن وأشار. والمناسب

يغامرون في طرح  الالصحفيين  أن كما. المجتمعية السائدةتكون منسجمة مع الثقافة والتقاليد 

ناك تحديات وممارسات وانتهاكات ضد قضايا المرأة، فهم يخافون من التقاليد المجتمعية، وأن ه

وقد . حدياتو راغبين في مواجهة هذه التالسياسات ليسو بقادرين أ وصناع ولكن اإلعالم .النساء

 والناس ال ،أن المجتمع مغلق مشكلة الصحفيين هي أفاد أحد الصحفيين في تلك الدراسة أن

نتهاكات ضد يرسل المراسل الصحفي التقارير عن حاالت االكيف يمكن أن ف .يريدون التكلم

 ايا؟ف يمكن الوصول الى هذه القضكيهم بتلك المشكلة؟ والنساء واألطفال إذا لم يتوجه الناس الي

لذلك فهم  .يه الكفاية على تغطية األحداث االجتماعيةمدربين بما ف اعن أن الصحفيين ليسو فضالً

  ).34ص ،2000 اليونيسف،( األحداث، ولكن نادراً ما يحللونها يغطون بعض

الحصة المخصصة لمناقشة قضايا المرأة النسبة والرسالة اإلعالمية تتقلص فيها  كما أن

من حيث خصائصها التعليمية أو  ،سلبية للمرأةتقليدية  دم في األغلب صورةوالتي تقوهمومها، 

مكانتها من حيث  ،جتماعي المتنوع للمرأةفضالً عن عدم اإلحاطة بالحضور اال ،الثقافية
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أدوارها ووظائفها، هذا إلى جانب ضعف التمثيل المتوازن لمختلف الفئات العمرية والطبقية و

وأوجه  هاحقوقو هاالكافية لقضاياالكاملة و عن ضعف التغطية ناهيك ،والجغرافية للمرأة

  .اًي تتعرض لها مجتمعيذالتمييز الاالضطهاد و

يكون  طالب المرأة والمجتمع بأن ال، الذي يوتعود بعض األسباب إلى تخلف الخطاب اإلعالمي"

ة من القيم قد يكون أهمها تركيز اإلعالم على مجموع ،ظالماً بحق المرأة لكثير من األسباب

باعتباره من األمور  ،جتماعي والثقافي بين الجنسينلتي تؤكد على مشروعية التمايز االالتراثية ا

والتي تتمثل في  ،وهنالك الكثير من الشواهد التي تقود إلى ذلك .تقبل الجدل الطبيعية التي ال

، باإلضافة إلى لسلبيةترسيخ الصورة السلبية عن المرأة ككائن جنسي يتسم باألنانية والتردد وا
 "حتى إن لم يكن لها عالقة بالسلع المعلن عنها ،ستخدامها كأداة وكرمز للجنس في اإلعالناتا
  ).107ص ،2011 حبيب،(

 تتحمل، تشير إلى أن الحركة النسائية )2000(اليونيسف، في دراستها في هذا الخصوص 

تشكلت  أنه، وبالمقام األول، ، حيثاعيةجتمم اإلعالم بالقضايا النسائية واالهتمامسؤولية نقص ا

الحركة  ،ثانياً .ومشاكلها المنظمات النسائية ألداء دور سياسي أكثر منها لمعاجلة قضايا المرأة

عارات تناقض نفسها وترفع ش وتدافع عن أهدافها ومطالبها، وإنما تخرج إلى الشارع النسائية ال

الصحفيين بتزويد على اختالفها،  ،م المنظمات النسائيةتقو نادراً ما وثالثاً،. تتعارض مع ما تفعله

، وال تقدم أي معلومات للجانب اإلعالمي بذلك تقوم ولكن ال ،تصالفهي تعد باال .بالمعلومات

إضافةَ الى ذلك، فإن اإلعالم  .لكي يتم مساعدتها في إيصال توجهاتها ومطالبها للمجتمع

إلى  العاملين فيه يرة، ويحتاج العديد من الصحفيينكثوتعديالت  إلى تحسيناتيحتاج الفلسطيني 

 وفي العادة .، وتدريب مستمر لرفع مستواهم المهني وتنمية قدراتهمتطوير متواصل لمهاراتهم

 ويفرضها الوضع السياسي ،جتماعيمنشأها ا( بفعل رقابة ذاتية ونيتقيدنرى بأن الصحفيين 

والمتابعة،  نقص في التدريبويعانون من  جتماعية،، ويخضعون لقيود ا)السائد في المنطقة

 من قبل رؤسائهم في العمل، وعدم القدرة على جمع المعلومات الكافية والتوجيه ونقص في الدعم

   ).36ص ،2000 اليونيسف،( وتمحيصها
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وفي نفس الوقت نجد أيضاً أن هناك الكثير من التحليالت الحديثة في مجال اإلتصال واإلعالم " 

عموماً بأنها أفعال تعبيرية، بمعنى أنها تحمل دوافع من قبل القائمين ) اإلتصاالت( والتي تفسر

على صناعتها وتوجيهها إلى الجمهور المستفيد منها، وإن كانت هذه الدوافع الموجهة من قبل 

القائمين على اإلتصال، يمكن إدراكها وفهمها بواسطة ليس فقط هؤالء المجموعة من األفراد 

التنظيمات أو الجماعات السياسية أو الحكومية الرسمية وغير الرسمية، بقدر  والمؤسسات أو

ماتحمل كثيراً من المعاني والدالالت لدى مستقبليها أيضاً الذين يكونون إدراكهم الخاص حول 

  ).178،ص2004عبد الرحمن،."(هذه المادة اإلتصالية

واإلعالم الفلسطيني بشكل  ،عامومن هنا تبرز أهمية إيجاد برنامج تحسينات لإلعالم بشكل 

كالجمع والنشر  ،ليات اإلعالميةالوسائل بما تتضمنه من تطوير اآل خاص، تشمل تطوير تلك

، والمراسلين والعرض والتحليل لقضية ما، والعمل على تطوير مهارة الصحفيين بشكل عام

التي تدور على وجه الخصوص، والعمل على رفع نسبة وعيهم بالقضايا المجتمعية  منهم،

ال اإلقناعي في تصباألخص القضايا المتعلقة بالمرأة، والعمل على إيجاد برنامج لالو ،حولهم

المتعلق بالنوع االجتماعي، موجه للجمهور المتلقي للقضاء على أشكال التمييز  وسائل اإلعالم

مل على والعوكسب المؤيدين والداعمين والمساندين لقضايا المرأة،  من خالل تضافر الجهود

هتمام اإلعالم القومي، باإلضافة إلى إحداث ترتيب تلك القضايا لتصبح في مقدمة أجندة أولويات ا

تغييرات جوهرية في الصور الذهنية والنمطية والتقليدية السائدة عن المرأة، والعمل على تشجيع 

جتماعي ع االلق بالنوعلى تناول القضايا التي تتع، وخاصة المراسلين الصحفيين، اإلعالميين

دون ضغوطات وقيود تفرضها الرقابة الذاتية أو القائمين على وسائل اإلعالم، مع توافر 

ستعداد الذاتي لدى اإلعالميين بشكل عام، والعملية والمهارات المناسبة واالالمؤهالت العلمية 

يكون صحفي أن  بد ألي الف. لمثل ذلك النوع من القضايا ،والمراسلين الصحفيين بشكل خاص

يتمكن من حتى التي يطرحها خلصاً للقضية والمهني المناسب، وأن يكون م ستعداد النفسيلديه اال

قد يدفع أكثر  في مجال عمله ، ألنه بال شك سيتعرض لمجموعة من الضغوطاتتناولها بشفافية

يتردد لها، األمر الذي يجعله يخشى التطرق للمواضيع التي تهدد أمن وظيفته، ومن وظيفته ثمناً 
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كثيراَ قبل اإلقدام على الكتابة في قضايا شائكة وعرضها إعالمياً، ويقنع نفسه بأنه محكوم عليه 

  .فيها بالخسارة المسبقة، فيتجنبها

بقضايا المرأة بالقدر الذي  نكافييالويبدو التحدي هنا في تزويد اإلعالميين بالمعرفة والوعي "

ويزودهم كذلك بحساسية إدراك  ،جتماعيالنوع اال م بحسويزوده ،يعمق لديهم ثقافة المساواة

ويمنحهم القدرة على إدراك الفرص المتاحة واستغاللها  ،المشكالت التي تعتري صورة المرأة

لمواجهة هذه الصورة السلبية وتغييرها، وذلك لدى صياغة الرسائل اإلعالمية التي يقدمونها 

، سلبي لتصورات ثقافية خاطئة عن المرأة نعكاستصير هذه الرسائل مجرد ا حتى ال ،للمجتمع

وتكون ثانياً دافعاً لتغيير  ،نعكاساً لواقع حقيقي تتعدد فيه أدوار المرأة وإسهاماتهابل تكون أوال ا
  ).23ص ،2010 مبارك،( "الخطأ وإرساء تصورات ثقافية رشيدة ومنصفة عن المرأة

كز المرأة العربية للتدريب أن مر )2011(جدير بالذكر، حسب ما جاء في دراسة حبيب و

تهدف ) جتماعي واإلعالمالنوع اال(دار وثيقة توجيهية حول بصدد إص) كوثر(والبحوث بتونس 

 ،أو تهميش ،تمييز ضدهناضطهاد وتواجهه النساء في اإلعالم العربي من  إلى القضاء على ما

بإيالء  بحقوقها ونصرتها،والمطالبة  وذلك من خالل الدفع إلى إنصاف المرأة إعالمياً ،أو إساءة

 عادلة ومكافئة لما يحصل عليه الرجالالئقة وقدراتها الفعلية المكانة التي تجدر بها بصورة 

على نقاط بالغة ) جتماعي واإلعالمالنوع اال(مسودة الوثيقة حتوت بنود وقد ا. داخل المجتمع

في صور المرأة العديدة كاختزاله  ،تمس قضايا جوهرية في موقف اإلعالم من المرأة األهمية

نثى األم والزوجة، أو المرأة األ، أي المرأة التقليدية: ثالث لهما ال ،في صورتينالمجتمع 

  .)142ص ،2011 حبيب،(، أي سلعة اإلثارة  والتجارة المغرية

مرأة وإبراز قضاياها في المجتمع على إعداد إعالم ال يتوقف النهوض بمستوى ال ،وفي الختام

فقط، بل يتوقف على مدى ترابط قضايا المرأة مع قضايا المجتمع ككل، وقيام  المرأة واع بقضايا

وسائل اإلعالم بمسؤوليتها كاملة تجاه تلك القضايا، حيث يقع على عاتق اإلعالم المجهود األكبر 

نتقاء إالقضايا إلى المجتمع بصورة واعية، سواء وعي بأساليب الطرح، ووعي ب تلكإلظهار 

امة، أو وعي بالتقديم والعرض إظهاره جلياً بالصورة اإليجابية الصحيحة للعالمضمون و
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عناية كافية  ، ال يولون في العادةسائل اإلعالمفالصحفيون، وكذلك و. ختيار والتحليلواال

من أجل تغيير  محاوالت كثيرةك وهنا. كما أشرنا ،أو بصورتها إعالمياً بالقضايا التي تهم المرأة

زالت  من الدول، إال أن هذه الصورة مالتي تعرضها وسائل اإلعالم في العديد صورة المرأة ا

ة لذلك يجب أن تقوم وسائل اإلعالم بمسؤوليتها كامل .، تركز على الدور اإلنجابي فقطتقليدية

، وإظهار دوره المرأة ، وإظهار تلك القضايا بالصورة الصحيحةتجاه قضايا المرأة بشكل متكامل

في رفع نسبة وعي  من شأنها أن تسهم، والتي مجتمع، وإبراز صورتها اإليجابيةالحقيقي في ال

  .، ومن بينهم اإلعالميين والنساء أنفسهنفئات المجتمع كافة حول القضايا التي تخص المرأة
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  الفصل الخامس

 المعالجات اإلحصائية لنتائج الدراسة
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  : المعالجة اإلحصائية

 ).SPSS( لبرنامج وفقاًومعالجتها إحصائيا نات االستبانات على الحاسوب، تم تفريغ بيا •

والجداول  التكرارات واألوزان والنسب المئوية التابعة لها والرسوم البيانيةوقد تم استخدام 

 .المتقاطعة مع نسبها المئوية وتكراراتها

جتمع البحث الدراسة بلغ عدد المستجيبين والمستجيبات ألسئلة استبانة البحث من أفراد م

مراسال ومراسلة صحفية يعملون في وسائل اإلعالم الفلسطينية الوطنية ) 224(المقصودة 

المسموعة والمقروءة والمرئية واإللكترونية التي تصدر داخل فلسطين، والمتواجدة في مناطق 

بة ونس%) 62.5(وبلغت نسبة الرجال من تلك العينة . شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية

  : موضحة في الرسم التالي%) 37.5(النساء 

  )1(رسم بياني 

  توزيع العنية وفقأ لمتغير النوع اإلجتماعي

  
 

توزيع نسبتي الرجال والنساء الذين استجابوا ألسئلة االستبانة البحثية ) 1(يوضح الرسم البياني

سط الضفة التي تهدف إلى تحقيق غرض الدراسة، موزعين على مناطق الشمال والجنوب وو

، %)62.5(ويمثل الرجال العاملون بوسائل اإلعالم كمراسلين صحفيين نسبة بلغت . الغربية

وهي أكثر من نسبة النساء العامالت كمراسالت صحفيات بوسائل اإلعالم الفلسطينية على 
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وهذه النسبة %) 37.5(تنوعها واختالفها مسموعة ومقروءة ومرئية والكترونية، والتي بلغت 

ة بالمقارنة مع الوضع الحالي الذي تحتله المرأة في مجتمعنا الفلسطيني، إذ مازالت المرأة منطقي

تحتل مساحة أقل من الرجل في مجال العمل، ولكن  لها وجود بارز يتجاوز الثلث هنا في هذا 

  .العمل 

  )2(رسم بياني 

  توزيع العنية وفقأ لمتغير لسن المراسل الصحفي

  

توزيع أفراد العينة حسب متغير السن، حيث بلغت نسبة ) 2(ي السابق يتضح من الرسم البيان

، ونسبة المراسلين الصحفيين %)25.9(عاما  25المراسلين الصحفيين الذي تقل أعمارهم عن 

 45–35، فيما بلغت نسبة المراسلين الصحفين ما بين سن %)51.3(بلغت  35–25ما بين سن 

%). 6.7(فأعلى فقد بلغت  45ين من الفئة العمرية ، أما نسبة المراسلين الصحفي%)16.1(

للمراسلين الصحفيين أفراد  35- 25ونالحظ من الرسم البياني بأن فئة األعمار الواقعة بين 

العينة هي من أكثر الفئات العمرية عدداً في الدراسة، وهي نسبة معقولة، حيث أن هذه الفئة 

راستهم الجامعية وانخرطوا في مجال العمل العمرية التي تمثل جيل الشباب الذين أنهوا د

  . الصحفي
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  .أما فيما يلي سيتم عرض جداول توزيع العينة حسب مكان عمل المراسلين الصحفيين ورواتبهم

  )2(جدول 

 توزيع العينة وفقاً لمكان العمل
 النسبة التكرار المحافظات

 %46.9 105 محافظة رام اهللا

  %21.0  47  محافظة الخليل

  %32.1  72  محافظة نابلس
  %100.0 224  المجموع

توزيع العينة وفقاً لمتغير مكان العمل، حيث بلغت نسبة المراسلين ) 2(يتضح من جدول 

، وبلغت نسبة من يعملون بمحافظة الخليل %)46.9(الصحفيين الذين يعملون بمحافظة رام اهللا 

ذا التوزيع منطقي ألن معظم ، وه%)32.1(، ونسبة من يعملون بمحافظة نابلس %)21.0(

المؤسسات الصحفية، فضالً عن األحداث، تتركز في رام اهللا، ولذا يتركز وجود الصحفيين في 

رام اهللا، فيما تمثل نابلس ثاني أكبر مدن الضفة، وفيها نشاط صحفي وأحداث تأتي بالمرحلة 

  . الثانية بعد رام اهللا، وبعد ذلك تأتي الخليل في الترتيب

 ) 3(جدول 
  توزيع العينة وفقاً للراتب 

 

 النسبة التكرار الراتب

 %29.5 66 2000أقل من 

2000-4000  131  58.5%  

4000-6000  26  11.6%  

  %0.4  1  فأعلى 6000
  %100.0  224  المجموع
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توزيع العينة وفقاً لمتغير الراتب، حيث بلغت نسبة المراسلين الصحفيين ) 3(يتضح من جدول 

، وبلغت نسبة من هم ذوي راتب من %)29.5(شيكل  2000ن راتب أقل من الذين هم يتقاضو

شيكل  6000- 4000، ونسبة من هم يتقاضون راتب من %)58.5(شيكل  2000-4000

، ونالحظ بأن نسبة %)0.4(فأعلى   6000وبلغت نسبة من هم ذوي راتب %) 11.6(

، وهي أعلى نسبة %)58.5(قد بلغت  3000-2000المراسلين الصحفيين ذوي الرواتب من 

بين نسب الرواتب للفئات األخرى ، وهذه نسبة معقولة حيث ان متوسط دخل الموظفين بالمجمل 

شيكل شهرياً في أي وظيفة كانت، فيما عدا أصحاب الرواتب  3000الى  2000يترواح  بين 

  .نصبوالمراكز في المهنة نفسها، فإنهم يزدادوا أجراً حسب سنوات الخبرة والكفاءة والم

يلي يتم عرض الجداول التي تبين اتجاهات المبحوثين حول معرفة المراسلين الصحفيين  وفيما

ولوياتهم في تغطية أبالمواثيق الدولية التي تخص المرأة، ومعرفتهم بقضايا المرأة وحقوقها و

، ومعرفتهم بالمصطلحات التي تخص قضايا المرأة، واهتمامهم بالمشاركة في دورات األخبار

  ...لنوع االجتماعي الخ ا

 )4(جدول 
  معرفة بالمواثيق الدوليةلتوزيع العينة وفقاً ل

  

 أعرف  أعرف إلى حد ما � أعرف  ا�تفاقيات والمواثيق الدولية

  النسبة  التكرار النسبة التكرار  النسبة  التكرار

وثيقة مؤتمر االمم المتحدة 
للمرأة المساواة والتنمية 

  م2000والسالم نيويورك 

120  53.6%  104  46.4%  0  0.0%  

االعالن العالمي لحقوق 
  االنسان

29 12.9% 81  36.2  114  50.9%  

  %26.8  60  %37.1  83  %36.2  81  م1979اتفاقية  سيداو عام 

  %54.9  123  %33.9  76  %11.2  25  وثيقة م1980كوبنهاجن 

 %4.9 11 %30.4 68 %64.7 145  م1985وثيقة نيروبي 
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والتنمية  وثيقة مؤتمر السكان
  م1994القاهرة 

1 0.4% 203 90.6% 20 8.9% 

 %69.6 156 %30.4 68 %0.0 0  1995وثيقة بكين 

وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية 
  م 2008

49 21.9% 89 39.7% 86 38.4% 

، حيث بلغت نسبة المراسلين لمتغير المعرفة بالمواثيق الدوليةتوزيع العينة وفقاً ) 4(يتضح من جدول 
 / لمساواة والتنمية والس-ممم المتحدة للمرأة لثيقة مؤتمر ا�بويين الذين ال يعرفون الصحف

، %)46.4(، أما نسبة الذين يعرفون الى حد ما بتلك الوثيقة فبلغت %)53.6( م2000نيويورك 
وبلغت نسبة المراسلين الصحفيين الذين ال . بتلك الوثيقةمن يعرفون  ولم يوجد بين أفراد العينة

، أما نسبة الذين  يعرفون الى حد ما %)12.9( ع-ن العالمي لحقوق ا5نسانا3ثيقة بورفون يع
 بالنسبةأما %). 50.9( ، ونسبة الذين يعرفون بتلك الوثيقة بلغت%)36.2( بتلك الوثيقة فبلغت

 ، ونسبة الذين يعرفون%)36.2(فقد بلغت نسبة الذين 5 يعرفون بھا  م1979سيداو عام  5تفاقية

كما يتضح من %). 26.8(، والذين يعرفون بتلك الوثيقة بلغت نسبتھم %)37.1(إلى حد ما 

، والذين يعرفون الى حد %)11.2( م1980 كوبنهاجن الجدول أن نسبة الذين 5 يعرفون بوثيقة

م 1985أما وثيقة نيروبي %). 54.9(، ونسبة الذين يعرفون بتلك الوثيقة %)33.9(ما نسبتھم 

، %)30.4(، والذين يعرفون إلى حد ما بتلك الوثيقة %)64.7(ن يعرفون بتلك الوثيقة فنسبة الذي

 م1994مؤتمر السكان والتنمية القاهرة  أما وثيقة ).%4.9(والذين  يعرفون بتلك الوثيقة فنسبتھم 
فمراسل واحد أجاب بأنه ليس على دراية كافية بتلك %) 0.4( فنسبة الذين ال يعرفون بها

، ونسبة الذين هم %)90.6( أما نسبة من يعرفون الى حد ما بتلك الوثيقة فبلغت نسبتهمالوثيقة، 
م فلم يكن من 1995أما وثيقة بكين عام %). 8.9(على دراية كاملة بتلك الوثيقة كانت 

المراسلين الصحفيين من ال يعرفون بتلك الوثيقة، وقد بلغت نسبة الذين يعرفون الى حد ما بها 
وبلغت نسبة الذين %). 69.6(بة الذين هم على دراية كاملة بتلك الوثيقة ، ونس%)30.4(

، ونسبة الذين يعرفون الى حد ما %)21.9( م2008 حقوق المرأة الفلسطينيةيعرفون بوثيقة 
، ونسبة الذين هم على دراية كاملة بتلك الوثيقة بلغت %)39.7(بتلك الوثيقة فقد بلغت نسبتهم 

انت عينة الدراسة أكثر دراية بوثيقة بكين، تليها وثيقة كوبنهاجن، ثم وقد ك%). 38.4(نسبتهم 
وقد يتبين  .م 2008وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية ، تليها نسانعالن العالمي لحقوق اإلاإلوثيقة 
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نسبة ال يستهان " ال أعرف"من النسب المدرجة أعاله بأن المراسلين الصحفيين الذين أجابوا بـ
الكلي للعينة، وهذا يتطلب المزيد من البحث والنظر في هذا الموضوع، حيث  بها من المجموع

أن الباحثة ترى أن هذه النسب مؤشر على وجود نقص واضح للوعي لدى الصحفيين بقضايا 
ربما أجابوا بمثل تلك اإلجابة " أعرف الى حد ما"المرأة، باإلضافة إلى أن نسبة من أجابوا بـ

هم بقضايا المرأة التي أصبحت من أهم قضايا العصر إلهتمام العديد بقصد إخفاء النقص في وعي
وقد أصبحت محور . من المؤسسات والمراكز الدولية بتلك القضايا وخاصة في البلدان النامية

الفئات المهمشة حديث الساحة التنموية منذ زمن ألنها جزء من المطالبات التحررية الحقوقية لكل 
في قضية 64.7%) (النساءـ، فمثالً بلغت نسبة من أجابوا بال أعرف  بالدول النامية وخصوصاً

، وهي نسبة عالية جداً، وبلغت نسبة المراسلين 1985معرفة المراسل الصحفي بوثيقة نيروبي 
بوثيقة  ، في قضية معرفة المراسل الصحفي)%90.6(الصحفيين الذين أجابوا بأعرف الى حد ما

من الذين  )(%0.0وهي نسبة عالية جداً، مقابل نسبة  م1994 مؤتمر السكان والتنمية القاهرة
مم المتحدة للمرأة المساواة والتنمية والسالم مؤتمر األأجابوا بأعرف حول درياتهم بوثيقة 

، وهذه نسبة الفتة للنظر تدعو الى المزيد من اإلهتمام والبحث في هذا م2000نيويورك 
  .الموضوع

  ) 5( دولج
  هتمام بقضايا المرأة وحقوقهالال توزيع العينة وفقاً

  

 إلى حد كبير  إلى حد ما أبداً   العبارة
 النسبة  التكرار النسبة التكرار  النسبة  التكرار

أتابع قضايا المرأة في 
  المجتمع

10 4.5% 127  56.7%  87  38.8% 

أحرص على طرح قضايا 
  المرأة إعالمياً

14  3.6% 120  6.53%  90  40.2%  

يبية شاركت في دورة تدر
حول  قضايا النوع 

  االجتماعي

54 24.1%  68  30.4%  102  45.5%  

لدي معرفة بالمواد المتعلقة 
  بقانون األحوال الشخصية

22 9.8%  127  56.7%  75  33.5%  

 %48.2 108 %43.3  97  %8.5 19أؤيد المعاهدات الدولية التي 



98 

 

 نصت على حرية المرأة

أهتم بالمشاركة في الدورات 
تناقش قضيا والندوات التي 

  المرأة

36 16.1%  107  47.8% 81 36.2% 

أرى ضرورة تنفيذ تدريب 
وتطوير معرفي عملي 

للمراسلين الصحفيين على 
اليات التعاطي مع قضايا 

  المرأة

13 5.8 %  72 32.1% 139 62.1% 

ادراج قضايا المرأة في 
المنهاج الدراسي يؤثر سلباً 

  على الطلبة

132  58.9% 57 25.4% 35 15.6% 

أهتم بمواكبة التطورات 
  المتعلقة بقضايا المرأة عالمياً

29 12.9% 60 26.8% 135 60.3% 

أهتم بقضايا المرأة التي 
  تتعلق بحقها في العمل 

10 4.5%  96 42.9% 118 52.7%  

أهتم بقضايا المرأة التي 
تتعلق بحقها في الزواج 

  واإلنجاب

15 6.7% 85  37.9%  124 55.4% 

رأة التي أهتم بقضايا الم
تتعلق بحقها في المشاركة 

  السياسية 

14 6.3% 188 83.9%  22 9.8% 

أهتم بقضايا المرأة التي 
  تتعلق بحقها في المساواة

18 8.0% 88 39.3% 118 52.7%  

أهتم بقضايا المرأة التي 
  تتعلق بما يسمى الشرف

13 5.8% 72 32.1% 139 62.1% 

اهتم بقضايا المرأة التي 
اد والعنف تتعلق باإلضطه

  بأنواعه

7 3.1%  65 29.0% 152 67.9% 

 %55.8 125 %38.8  87  %5.4 12أهتم بقضايا المرأة التي 
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تتعلق بحقها في تقرير 
  المصير الشخصي

أهتم بقضايا المرأة التي 
  تتعلق بحقها في التعلم

13  5.8%  44 19.6% 167 74.6% 

أهتم بقضايا المرأة التي 
  تتعلق بحقها في الميراث

15 6.7% 49 21.9% 160 71.4%  

لمتغير االهتمام بقضايا المرأة وحقوقها، حيث بلغت  توزيع العينة وفقاً) 5(يتضح من جدول 

، أما نسبة الذين %)4.5(نسبة المراسلين الصحفيين الذين ال يتابعون قضايا المرأة في المجتمع 

بعون قضايا المرأة بلغت ، ونسبة الذين يتا%)56.7(يتابعون تلك القضايا الى حد ما بلغت 

وبلغت نسبة المراسلين الصحفيين الذين ال يحرصون على طرح قضايا المرأة %). 38.8(

، أما نسبة الذين يحرصون على طرح قضايا المرأة إعالمياً الى حد ما فقد %)6.3(إعالمياً 

ت وبلغ%). 40.2(، ونسبة الذين يحرصون على طرح تلك القضايا إعالميا %)53.6(بلغت 

نسبة المشاركين من المراسلين الصحفيين عينة الدراسة في دورات تدريبية حول قضايا النوع 

بما معناه انهم اشتركوا في %) 30.4(، ونسبة المشاركين منهم الى حد ما %)45.5(االجتماعي 

دورات ولم يكملوها، لكنهم استفادوا منها في الموضوع المطروح حول القضايا الجندرية، أو قد 

كون مشاركتهم قليلة في مثل تلك الدورات التدريبية وهذا مؤشر على ضعف إهتمام المراسلين ت

الصحفيين بمثل تلك القضايا وحتى بالدورات التي تطرح تلك المواضيع المتعلقة بها، أما نسبة 

وبالنسبة للمراسلين الصحفيين الذين ليس %). 24.1(الذين ال يشاركون أبداً في هذه الدورات 

، ونسبة الذين %)9.8(يهم معرفة بالمواد المتعلقة بقانون األحوال الشخصية فبلغت نسبتهم لد

، والذين على دراية كاملة بهذا القانون فبلغت نسبتهم %)56.7(لديهم معرفة الى حد ما بذلك 

وبلغت نسبة الذين ال يؤيدون المعاهدات الدولية التي نصت على حرية المرأة %). 33.5(

، والذين يؤيدون تلك %)43.3(الذين يؤيدون ذلك الى حد ما بلغت نسبتهم ، و%)8.5(

أما نسبة من ال يهتمون بالمشاركة في الدورات والندوات %). 48.2(المعاهدات بلغت نسبتهم 

، ونسبة الذن يهتمون بالمشاركة بتلك الدورات الى حد ما %)16.1(التي تناقش قضايا المرأة 

تمون بالمشاركة في الدورات والندوات التي تناقش قضايا المرأة الى ، ونسبة الذين يه%)47.8(

ونسبة من ال يرون ضرورة تنفيذ تدريب وتطوير معرفي عملي للمراسلين %). 36.2(حد كبير 
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، ومن يرون ذلك الى حد ما نسبتهم %)5.8(الصحفيين على آليات التعاطي مع قضايا المرأة 

، وهذه نسبة عالية وهي مؤشر يدل %)62.1(بلغت  ، ونسبة من يرون ضرورة ذلك%)32.1(

على اتجاه المراسليين الصحفيين بعدم قناعتهم بما هو قائم في مجتمعنا حول تعامل اإلعالميين 

مع قضايا المرأة، فيروا ضرورة تنفيذ تدريب وتطوير معرفي عملي للمراسلين الصحفيين على 

عي والمعرفة  بذلك حسب وجهة نظر الصحفيين آليات التعاطي مع قضايا المرأة لعدم وجود الو

أما بالنسبة لرأي المراسلين . أنفسهم بما أنهم أدرى بطبيعة الوضع الذي يعايشونه يومياً

الصحفيين بأن إدراج قضايا المرأة في المنهاج الدراسي ال يؤثر سلباً على الطلبة بلغت نسبتهم 

، ونسبة %)25.4(لى حد ما بلغت نسبتهم ، ومن يرون أنه يؤثر سلباً على الطلبة ا%)58.9(

أما المراسلين الصحفيين %). 15.6(من يرون انه يؤثر سلباً على الطلبة الى حد كبير بلغت 

، والذين %)60.3(الذين يهتمون بمواكبة التطورات المتعلقة بقضايا المرأة عالمياً فبلغت نسبتهم 

ينما نسبة الذين يهتمون بمواكبة مثل تلك ب%) 12.9(ال يهتمون بمواكبة تلك التطورات نسبتهم 

وبلغت نسبة من ال يهتمون بقضايا المرأة التي تتعلق بحقها في %). 26.8(التطورات الى حد ما 

، ونسبة من %)42.9(، ونسبة من  يهتمون بتلك القضايا الى حد ما بلغت %)4.5(العمل 

هتمام بقضايا المرأة التي تتعلق وحول اال%). 52.7(يهتمون بتلك القضايا الى حد كبير بلغت 

، ونسبة من %)55.4(بحقها في الزواج واإلنجاب الى حد كبير فقد بلغت نسبة من يهتمون بذلك 

ونسبة من ال يهتمون أبداً بتلك القضايا فقد %) 37.9(يهتمون بتلك القضايا الى حد ما نسبتهم 

المرأة التي تتعلق بحقها في وقد بلغت نسبة من ال يهتمون بقضايا %). 6.7(بلغت نسبتهم 

وهذه %) 83.9(، ونسبة من يهتمون بتلك القضايا الى حد ما %)6.3(المشاركة السياسية بلغت 

نسبة عالية جداً تدل على عدم اهتمام المراسلين الصحفيين بالقضايا التي تتعلق بحقها في 

يقصدون بها انهم ال  المشاركة السياسية حيث أن إجابة الى حد ما قد تكون مجاملة للباحثة

أما نسبة %). 9.8(يهتمون  ابداً، ونسبة من يهتمون بتلك القضايا الى حد كبير نسبتهم 

المراسلين الصحفيين الذين ال يهتمون بقضايا المرأة التي تتعلق بحقها في المساواة فقد بلغت 

ذين يهتمون بتلك ، ونسبة ال%)39.3(، والذين يهتمون بتلك القضايا الى حد ما نسبتهم %)8.0(

وبلغت نسبة الذين يهتمون بقضايا المرأة التي تتعلق بما %). 52.7(القضايا الى حد كبير بلغت 

، ونسبة %)32.1(، مقابل نسبة الذين يهتمون الى حد ما بتلك القضايا %)62.1(يسمى الشرف 
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بقضايا المرأة التي وبلغت نسبة من ال يهتمون %). 5.8(الذين ال يهتمون بمثل تلك القضايا أبداً 

، ونسبة الذين يهتمون بتلك القضايا الى حد ما بلغت %)3.1(تتعلق باالضطهاد والعنف بأنواعه 

، ونسبة من يهتمون بمثل تلك القضايا الى حد كبير من مجتمع البحث بلغت %)29.0(

فقد أما من يهتمون بقضايا المرأة التي تتعلق بحقها في تقرير المصير الشخصي %). 67.9(

، %)38.8(، ومن يهتمون بتلك القضايا الى حد ما  فقد بلغت نسبتهم %)55.8(بلغت نسبتهم 

وبلغت نسبة من ال %). 5.4(ونسبة من ال يهتمون مطلقاً بمثل تلك القضايا بلغت نسبتهم 

، ونسبة الذين يهتمون بتلك القضايا %)5.8(يهتمون بقضايا المرأة التي تتعلق بحقها في التعلم 

أما أولئك %). 74.6(، ونسبة الذين يهتمون بتلك القضايا الى حد كبير %)19.6(حد ما  الى

، فيما %)6.7(الذين ال يهتمون بقضايا المرأة التي تتعلق بحقها في الميراث فقد بلغت نسبتهم 

، ونسبة من يهتمون الى حد كبير %)21.9(بلغت نسبة من من يهتمون الى حد ما بتلك القضايا 

  %).71.4(قضايا بلغت بتلك ال

نالحظ من األرقام المدرجة أعاله أن نسبة من ال يهتمون بقضايا المرأة التي تتعلق بحقها في 

، في حين بلغت نسبة من يهتمون بتلك القضايا الى حد ما %)6.3(المشاركة السياسية بلغت 

وقد يكون . قضيةوهي نسبة عالية جداً تشير إلى عدم حسم المبحوثين آراءهم بهذه ال%) 83.9(

. السبب في هذه النسبة المرتفعة تردد المبحوثين في القول أنهم ال يهتمون باألساس بهذه القضية

، وهذه نسبة  قليلة بالمقارنة %)9.8(فقد كانت نسبة من يهتمون بتلك القضايا الى حد كبير 

لمرأة التي تتعلق بما وبالنظر الى نسبة الذين يهتمون بقضايا ا. بنسبة من هم يهتمون الى حد ما

، نرى بأنها نسبة عالية بالمقارنة مع نسبة المراسلين %)32.1(يسمى الشرف الى حد ما وهي 

الصحفيين الذين يهتمون بتلك القضية فهذه النسبة تشكل نصف نسبة من يهتمون بقضية مايسمى 

ألنها أصبحت الشرف وهذا الفت للنظر، حيث أن تلك القضية جداً خطيرة وتهدد أمن النساء 

شماعة لكل المشاكل العائلية التي تقع بها النساء كالميراث مثالً أو الطالق وغيره وبالتالي 

أصبحت تهدد أمن المجتمع ككل، كون النساء يشكلن نصف المجتمع فمن الحري بنا أن ننظر 

ضايا المرأة أما بالنسبة لمن يهتمون بق. ملياً لتلك القضية  بمزيد من البحث والتقصي واإلهتمام

، كذلك نسبة من هم  يهتمون %)38.8(التي تتعلق بحقها في تقرير المصير الى حد ما وهي 

، وقضايا الميراث بنسبة اهتمام الى حد %)19.6(الى حد ما بقضايا التعليم التي تخص المرأة 
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ن ال ، وهذه كلها نسب مرتفعة نسبيا، ربما تشير إلى أن المراسلين الصحفيي%)21.9(ما بلغت 

يهتمون بمثل تلك القضايا باألساس كما أشرنا سابقاً، مما يعني وجود ضعف اهتمام بقضايا 

، "إلى حد كبير"فعدم حسم الصحفيين رأيهم من خالل خيار . المرأة من قبل المراسلين الصحفيين

بهذه  ، يضع عالمة من الشك واالستفهام الكبيرة على مستوى إدراكهم، أو اهتمامهم"أبدا"أو خيار 

  .القضايا

  ) 6(جدول 
  وفقاً لتحديد األولويات في تغطية الخبر حسب األهمية توزيع العينة 

  

 أولوية قصوى أولوية متوسطة أولوية ضعيفة  العبارة

  النسبة  التكرار النسبة التكرار  النسبة  التكرار

قتل فتاة على خلفية جرائم على 
يد  أحد  أقاربها في ظروف 

  غامضة

142  63.4%  31  13.8%  51 22.8 

%  

مسيرة لألحزاب السياسية 
للمطالبة بانهاء االنقسام وتفعيل 

  تفاهمات حكومة الوحدة

138  61.6%  58  25.9%  28  12.5%  

تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة 
العاملة في احد المؤسسات 

  الحكومية

135  60.3%  63  %28.1 26 11.6%  

تولي امرأة منصب رئاسة 
تاريخ الوزراء ألول مرة في 

  البلدان العربية

147  %65.6  48  21.4%  29 %12.9  

مظاهرات متوجهة 
للجدارالفاصل لالحتجاج على 
االعتداء على المزارعين اثناء 

 قطف الزيتون

139 62.1% 62 27.7% 23 10.3%  

تزايد ظاهرة تسرب الفتيات 
  بالصفوف االساسية من المدارس

118 52.7% 67 29.9% 39 17.4%  
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توزيع العينة وفقاً لمتغير تحديد األولويات في تغطية الخبر حسب األهمية، ) 6(ول يتضح من جد

حيث أن نسبة المراسلين الصحفيين الذين يهتمون بتغطية قضية قتل فتاة على خلفية جرائم على 

، ونسبة الذين يولون تغطية %)63.4(يد  أحد أقاربها في ظروف غامضة كأولوية ضعيفة بلغت 

، أما نسبة من يهم يولون تلك القضية اولوية %)13.8(ولوية متوسطة بلغت نسبة تلك القضية أ

أما قضية مسيرة لألحزاب السياسية للمطالبة بانهاء األنقسام %).  22.8(قصوى فبلغت نسبتهم 

وتفعيل تفاهمات حكومة الوحدة فقد بلغت نسبة من يولونها أهمية ضعيفة في التغطية اإلعالمية 

، ومن المراسلين الصحفيين %)25.9(ة من يولونها أولوية متوسطة بلغت ، ونسب%)61.6(

وقد بلغت نسبة المراسلين الصحفيين %). 12.5(عينة الدراسة من يولونها أهمية قصوى بنسبة 

الذين يولون قضية تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة العاملة في إحدى المؤسسات الحكومية أهمية 

، %)28.1(، ونسبة الذين يولونها أهمية متوسطة %)60.3(ية بلغت ضعيفة في التغطية اإلعالم

، وهذه النسب مؤشر واضح على عدم  اهتمام %)11.6(ونسبة من يولونها أهمية قصوى بلغت 

المراسلين الصحفين بظاهرة العنف ضد المرأة مما يتطلب المزيد من النظر والبحث بذلك 

وقد بلغت نسبة . ساء وأمنهم وكينونتهم اإلنسانيةالموضوع ألهميته، وتأثيره على مستقبل الن

المراسلين الصحفيين من أفراد العينة الذين يولون قضية تولي امرأة منصب رئاسة الوزراء 

، ونسبة )65.6%(ألول مرة في تاريخ البلدان العربية أهمية ضعيفة في التغطية اإلعالمية 

، يولونها أهمية قصوى في )12.9%(يولون تلك القضية أهمية متوسطة، ونسبة %) 21.4(

وبلغت نسبة المراسلين الصحفيين الذين يهتمون بتغطية قضية مظاهرات . التغطية اإلعالمية

متوجهة للجدار الفاصل لالحتجاج على االعتداء على المزارعين أثناء قطف الزيتون كأولوية 

، ونسبة من يولون %)27.7(، ونسبة من يولون تلك القضية أهمية متوسطة %)62.1(ضعيفة 

وبلغت نسبة المراسلين الصحفيين الذين يولون قضية %). 10.3(تلك القضية أهمية قصوى 

، ونسبة %)52.7(تزايد ظاهرة تسرب الفتيات بالصفوف األساسية من المدارس أولوية ضعيفة 

، ونسبة من يولون تلك القضية أولوية قصوى %)29.9(من يولون تلك القضية أهمية متوسطة 

  %).17.4(في التغطية اإلعالمية بلغت 

و نالحظ من الجدول السابق أن أكثر قضية تأخذ أعلى نسبة إهتمام كأولوية قصوى من قبل 

على خلفية المراسلين الصحفيين في سلم أولويات تغطية الخبر حسب األهمية هي قضية قتل فتاة 
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في حين أن أقل قضية تأخذ ، )% 22.8(بنسبة جرائم على يد  أحد  أقاربھا في ظروف غامضة

نسبة إهتمام كأولوية ضعيفة من قبل المراسلين الصحفيين في سلم أولويات تغطية الخبر حسب 

، بنسبة تولي امرأة منصب رئاسة الوزراء �ول مرة في تاريخ البلدان العربية األهمية هي قضية

ون بتغطية مثل تلك أن نسبة المراسلين الصحفيين الذين ال يهتم ، ون-حظ أيضاً )%65.6(

القضايا الهامة نسبتهم عالية جداً بالمقارنة مع نسبة المراسلين الصحفيين الذين يهتمون بتغطية 

ونالحظ من . تلك القضايا كأولوية قصوى، مما يتطلب المزيد من تسليط الضوء على ذلك

ط، أيضاً عالية األرقام السابقة أيضاً بأن نسبة من يولون اإلهتمام بتلك القضايا بشكل متوس

مقارنة مع من يولونها األهمية القصوى، وقد تكون تلك اإلجابة على سبيل مجاملة الباحثة ال 

أكثر،أو إخفاء لنقص معرفتهم واهتمامهم بمثل تلك القضايا الهامة، وهذا إن دل على شيء فانه 

على الرغم من  يدل على عدم اهتمام المراسلين الصحفيين بتغطية مثل تلك القضايا إعالمياً،

من القاء الضوء على تلك  أهميتها القصوى على الساحة المحلية والعالمية، وهذا يتطلب المزيد

  .الظاهرة

   )7(جدول 

  1أولوية تغطية القضايا إعالمياً 
متوسط   الفقرة

  اإلجابة
  الوزن  القيمة

في  قتل فتاة على خلفية جرائم على يد احد اقاربها
  ظروف غامضة

7.50  2.25  75  

سام قنهاء االنإحزاب السياسية للمطالبة بمسيرة لأل
  الوحدة وتفعيل تفاهمات حكومة

7.18  2.154 71.8 

تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة  العاملة في احد 
  المؤسسات الحكومية

7.14  2.142 71.4 

                                                           

1
، مقسومة 3هو القيمة مضروبة في  :ةومتوسط اإلجاب. هي مجموع اإلجابات مقسومة على عددها :بالقيمة المقصود  

. هو مستوى السؤال المعطى في االستبانة 10و. هو مقياس االختبار الثالثي المستخدم في السؤال المطروح 3و. 10على 
  .3مقسومة على  100هو عبارة عن ناتج متوسط اإلجابة مضروبة في  :والوزن
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تولي امرأة منصب رئاسة الوزراء ألول مرة في 
  تاريخ البلدان العربية

7.65  2.295 76.5 

ظاهرات متوجهة للجدار الفاصل لالحتجاج على م
  االعتداء على المزارعين اثناء قطف الزيتون

7.26  2.178  72.6  

تزايد ظاهرة تسرب الفتيات بالصفوف االساسية 
  من المدارس

6.47  1.941  64.7  

المراسلين الصحفيين قد  لدىإلى أن أولوية تغطية القضايا إعالمياً  ،)7( يشير الجدول رقم

 طيت لقضية تولي امرأة منصب رئاسة الوزراء ألول مرة في تاريخ البلدان العربية بمعدلُأع

 حد اقاربهايد أ يليها قضية قتل فتاة على خلفية جرائم على ، وجاءت في الترتيب األول،)76.5(

سام قننهاء اإلإمسيرة لالحزاب السياسية للمطالبة بثم قضية  ،)75( بمعدل في ظروف غامضة

العنف ضد المرأة العاملة  وقضية تزايد ظاهرة ،)71.8( بمعدل الوحدة تفاهمات حكومةوتفعيل 

مظاهرات متوجهة للجدار الفاصل يليها قضية  ،)71.4( المؤسسات الحكومية بمعدلفي احدى 

وأخيراً قضية  ،)72.6( بمعدل ثناء قطف الزيتونأعتداء على المزارعين لالحتجاج على اال

، ونالحظ من )64.7( لفتيات بالصفوف األساسية من المدارس بمعدلتزايد ظاهرة تسرب ا

األرقام المدرجة أعاله أن المراسلين الصحفيين يهتمون بشكل معقول بقضايا المرأة قياساً 

بالقضايا األخرى، و نالحظ أن نسب تغطيتهم اإلعالمية للقضايا السابقة متقاربة، فهم يهتمون 

  .القضايا اإلجتماعية وقضايا المرأةبتغطية القضايا السياسية كما 

 ) 8( جدول

  توزيع العينة وفقاً لتغطية المراسلين الصحفيين لقضايا المرأة إعالمياً
  

  

سبق وقمت  بتغطية إع!مية لقضايا 
  تخص المرأة

 نعم كثيراً  نادراً  � لم أقم

  النسبة  التكرار النسبة التكرار  النسبة  التكرار

37  16.5% 77  34.4%  110  49.1%  
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توزيع العينة وفقاً لمتغير تغطية المراسلين الصحفيين لقضايا المرأة ) 8(يتضح من جدول 

إعالمياً، حيث بلغت نسبة المراسلين الصحفيين الذين لم يقوموا بتغطية إعالمية لقضايا تخص 

من ، ونسبة %)34.4(، ونسبة من لم يقوموا مطلقاً بتغطية مثل تلك القضايا %)16.5(المرأة 

  %). 49.1(قاموا كثيراً بتغطية مثل تلك القضايا بلغت 

 )9( جدول

  النوع االجتماعي مصطلحالمبحوث بمعرفة توزيع العينة وفقاً ل

 

  

بالنسبة لك 
النوع 

ا�جتماعي  
 يعني

مكانة وادوار المرأة  الجنس  التنشئة ا�جتماعية
  والرجل في المجتمع

  � أعرف

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار ةالنسب التكرار  النسبة  التكرار

  27  12.1%  39 17.4%  146  65.2%  8  3.6%  

 

توزيع العينة وفقاً لمعرفة المراسل الصحفي بمصطلح النوع االجتماعي، ) 9(يتضح من جدول 

حيث بلغت نسبة المراسلين الصحفيين الذين يعتقدون بأن النوع االجتماعي يعني التنشئة 

، %)17.4(غت نسبة الذين يرون بأن النوع االجتماعي يعني الجنس ، وبل%)12.1(االجتماعية 

فيما بلغت نسبة من يرى  بأن النوع االجتماعي يعني مكانة وأدوار المرأة والرجل في المجتمع 

، ونالحظ من %)3.6(، وبلغت نسبة من ال يعرفون بمصطلح النوع االجتماعي %)65.2(

من المراسلين الصحفيين ال يدركون معنى النوع األرقام السابقة بأن  نسبة ال بأس بها 

اإلجتماعي، فقد يعتقدون انه التنشئة اإلجتماعية، أو الجنس ومنهم من ال يعرفونه مطلقاً، وقد 

تكون البعض من إجابة المراسلين الصحفيين بأن النوع اإلجتماعي يعني مكانة وأدوار الرجل 

صادفة، ونحن إن تكلمنا فإنما نتكلم عن شريحة والمرأة في المجتمع، على سبيل التخبط أو الم

مثقفة مسؤولة عن منابر الصوت الحر بما فيها من برامج تعليمية وتثقيفية ومعلوماتية وإخبارية، 

مسؤولة عن توصيل الحقيقة والمعرفة للمواطن المتلقي، فمن الحري أن تكون هذه الفئة على 

  .ي تمس البنى المعرفية لكافة فئات المجتمعدراية أكثر بتلك األمور والقضايا الهامة الت
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 ) 10( جدول

  توزيع العينة وفقاً لمعرفة الصحفيين بالمصطلحات التي تخص قضايا المرأة
 

  

  المحاور

  معرفة كبيرة  معرفة متوسطة معرفة ضئيلة  ليس لدي معرفة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة التكرار  النسبة  التكرار

  %61.2  137  %8.22  51   %11.6  26 %5.4 10  تمكين المرأة

الصحة 
  ا5نجابية

12  5.4%  31 13.8% 71  31.7% 110 49.1% 

العنف 
 ا5سري

7 3.1%  23 10.3% 49 %21.9 145 64.7%  

المساواة 
 ا5جتماعية

8 3.6%  24 %10.7 53 23.7%  139 %62.1 

العدالة 
  ا5جتماعية

10 4.5%  21 %9.4 62 27.7% 131 58.5% 

 %64.7 145 24.1% 54  %7.6 17  %3.6 8  المرأةعمل 

  %55.8 125  %24.6 55 %10.3 23  %9.4 21  الكوتا

توزيع العينة وفقاً لمعرفة مصطلحات تخص قضايا المرأة، حيث بلغت ) 10(يتضح من جدول 

، وبلغت نسبة الذين %)4.5(نسبة المراسلين الصحفيين الذين ليس لديهم معرفة بتمكين المرأة 

، ونسبة الذين على معرفة متوسطة بذلك المصطلح %)11.6(معرفة ضئيلة بالمصطلح  يعرفون

  %).61.2(ونسبة من هم على معرفة كبيرة بمصطلح تمكين المرأة %)  22.8(

من %) 5.4(أما فيما يتعلق بمصطلح الصحة اإلنجابية فبلغت نسبة من ليس لديهم معرفة به 

، كما كانت نسبة من هم %)13.8(رفة ضئيلة بذلك عينة الدراسة، وبلغت نسبة من لديهم مع

وبلغت نسبة من هم على دراية كاملة بموضوع %). 31.7(على معرفة متوسطة بذلك أيضاً 

وفي موضوع العنف األسري بلغت نسبة من ليس لديهم معرفة به %). 49.1(الصحة اإلنجابية 

نسبة من لديهم معرفة متوسطة ، و%)10.3(، بينما كانت نسبة من لديهم معرفة ضئيلة %)3.1(

أما %). 64.7(، ومن هم على دراية كاملة بلغت نسبتهم %)21.9(عن ذلك الموضوع بلغت 

، وبلغت نسبة من هم على %)3.6(نسبة من ليس لديهم معرفة بموضوع المساواة االجتماعية 
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، وبلغت نسبة من هم على معرفة متوسطة بذلك الموضوع %)10.7(معرفة ضئيلة به 

وقد بلغت نسبة من ليس %). 62.1(، أما من هم على دراية كبيرة فبلغت نسبتهم %)23.7(

، ونسبة من هم على دراية ضئيلة بذلك %)4.5(لديهم معرفة بموضوع العدالة االجتماعية 

، أما من %)27.7(، ومن هم على معرفة متوسطة بذلك بلغت نسبتهم %)9.4(الموضوع بلغت 

وبلغت نسبة من ليس لديهم معرفة عن موضوع %). 58.5(ت نسبتهم لديهم معرفة كبيرة فبلغ

، وبلغت %)7.6(، ونسبة من هم على معرفة ضئيلة بذلك الموضوع بلغت %)3.6(عمل المرأة 

، ونسبة من لديهم معرفة كبيرة عن ذلك الموضوع %)24.1(نسبة من هم على معرفة متوسطة 

ينة الدراسة والذين ليس لديهم معرفة عن أما نسبة المراسلين الصحفيين من ع%). 64.7(

، %)10.3(، وبلغت نسبة من لديهم معرفة ضئيلة بهذا الموضوع %)9.4(الكوتا النسائية فبلغت 

، ونسبة من لديهم معرفة كبيرة بذلك %)24.6(وبلغت نسبة من لديهم معرفة متوسطة 

  %).55.8(الموضوع بلغت 

اسة يمتلكون معرفة الى حد ما بتلك المواضيع وليس ونالحظ أن المراسلين الصحفيين عينة الدر

دراية كاملة، ونالحظ ايضاً من األرقام المدرجة أعاله بأن المراسلين الصحفيين  الذين أجابوا 

على الغالب ال يدركون تلك المصطلحات التي تخص " أعرف معرفة متوسطة او ضئيلة"بـ

ني أننا بحاجة للمزيد من إلقاء الضوء على قضايا المرأة وال يمتلكون المعرفة حولها، مما يع

ذلك، سواء في األبحاث أو في تكثيف الدورات والندوات و التدريبات المتعلقة بتلك القضايا، 

والتي تستهدف تلك الشريحة الهامة والمؤثرة في الجمهور المتلقي بشكل كبير، بما فيه من تأثير 

  .فاهيمهم االجتماعيةعلى أفكارهم وتوجهاتهم، و القدرة على تغيير م
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  )11( جدول

 معرفة المراسلين الصحفيين بالمحاور التي تخص قضايا المرأة
متوسط   المحاور

  اإلجابة
  الوزن  القيمة

  24.1  0.723  2.41  ) اجتماعي/سياسي/اقتصادي(تمكين المرأة 

 22.5 0.675  2.25  الصحة االنجابية

 24.8  0.744  2.48  العنف االسري

 24.4 0.732  2.44  جتماعيةالمساواة اال

  24  0.72  2.40  العدالة االجتماعية

  25  0.75  2.50  عمل المرأة

  22.7  0.681  2.27  الكوتا

أن معرفة المراسلين الصحفيين بمحاور تخص قضايا المرأة كانت بالشكل ) 11(يوضح الجدول 

 سري بمعدليليها موضوع العنف األ ،)25( بمعدل كبر قد ُأعطيت لموضوع عمل المرأةاأل

 وموضوع تمكين المرأة ،)24.4( ثم موضوع المساواة االجتماعية بمعدل ،)24.8(

يليه  ،)24( جتماعية بمعدلاالوموضوع العدالة  ،)24.1( بمعدل) اجتماعي/سياسي/اقتصادي(

ونالحظ بأن  ،)22.5( وأخيراً موضوع الصحة اإلنجابية بمعدل ،)22.7( موضوع الكوتا بمعدل

على الرغم من أن  قياساً مع المستوى العام،سلين الصحفيين بتلك القضايا ضئيلة معرفة المرا

 أعلى معرفة انحصرت بقضية عمل المرأة، وأضعف معرفة كانت بموضوع الصحة اإلنجابية

هو والمقصود بالمعدل  .حيث يظهر ذلك من المعدالت المدرجة أعاله بالرغم من أهميتها،

معدالت تترواح بين بأن تلك ال ونرى. فيين مقسومة على عددهامجموع إجابات المراسلين الصح

أي نسبة معرفة المراسلين الصحفيين بالمصطلحات الخاصة بقضايا  فقط من مئة، 25الى  22

الصحفيين بهذه القضايا الخاصة بالمرأة،  يندم وعي معرفي للمراسلالمرأة ضئيلة، وهذا يعكس ع

وكونها قضايا يجهلونها من باب أولى لو تم اإلهتمام هم بها، هتمام بتطوير معرفتوعدم اإل
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للوصول الى التطوير المعرفي بهذه القضايا الهامة والمطروحة بكثرة األن على الساحة العالمية، 

  .ليست المحلية فقط

 ) 12( جدول

  توزيع العينة وفقاً للمشاركة في تدريبات النوع االجتماعي
 

المشاركة في تدريبات 
 عيالنوع ا�جتما

 �  نعم

 النسبة التكرار  النسبة  التكرار

  89  39.7%  135  60.3%  

توزيع العينة وفقاً لمتغير المشاركة في تدريبات النوع االجتماعي، ) 12(يتضح من الجدول 

من المراسلين الصحفيين يشاركون في تلك التدريبات، ونسبة %) 39.7(حيث بلغت نسبة 

ة الدراسة ال يشاركون في التدريبات المتعلقة بالنوع من المراسلين الصحفيين عين%) 60.3(

ونالحظ بأن نسبة الذين ال يشاركون في تدريبات النوع االجتماعي كبيرة، وهي . االجتماعي

تفوق بكثير نسبة من هم يشاركون بتلك التدريبات، وهذا يمكن أن يعكس المستوى المتدني لعدم 

فمن . تخص النوع االجتماعي بما فيها قضايا المرأة اهتمام المراسلين الصحفيين بالقضايا التي

الواضح أنه ال يوجد اهتمام لدى غالبية الصحفيين بالمشاركة في الدورات واللقاءات التدريبة 

التي تتعلق بالنوع االجتماعي، مما يعني أنها ال تمثل أولوية بالنسبة لهم ضمن القضايا التي 

  .يهتمون بها

 ) 13( جدول

  وفقاً لطبيعة التدريب الخاص بالنوع االجتماعي توزيع العينة
 

  

  نوع التدريب

تدريب داخل   تدريب جامعي
 المؤسسة ا�ع!مية

  دورات وورشات عمل

  النسبة  التكرار النسبة التكرار  النسبة  التكرار

  11  49.5%  12  5.4%  101  44.6 %  

النوع االجتماعي والذي توزيع العينة وفقاً لطبيعة التدريب الخاص ب) 13(يتضح من الجدول 

يعكس مستواه ومكان إجرائه، حيث بلغت نسبة المراسلين الصحفيين الذين تلقوا تدريبا جامعيا 
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، %)5.4(، ونسبة الذين تلقوا تدريبا داخل المؤسسة اإلعالمية %)49.5(حول النوع االجتماعي 

ونالحظ من النسب  ).%44.6( تلقوا تدريباً عن طريق الدورات وورشات العملالذين  ونسبة

 التي تنظمهاهي  في تلقي التدريبات حول النوع االجتماعي المدرجة أعاله أن النسبة األقل

م اهتمام تلك المؤسسات بمثل تلك الدورات لى عدوربما يعود ذلك إ. المؤسسات اإلعالمية

التي  ، أو قد  يعود إلى عدم اهتمام المراسلين الصحفيين بالدورات والندواتوورشات العمل

ويالحظ بأن النسبة األكبر من  .المية حول قضايا النوع االجتماعيتعقدها المؤسسات اإلع

جباري في الجامعة، وقد يكون هذا بشكل إ الصحفيين قد تلقوا هذا النوع من التدريب المراسلين

شخصية نحو  بالضرورة نتيجة توجهات حسب مساقات التخصصات او متطلبات الجامعة، وليس

 .، خاصة وأن الجامعات تنظم مثل تلك الدورات في الغالبة لطلبتها بشكل رئيسلموضوعهذا ا

أما نسبة الصحفيين الذين يشاركون في دورات في غير الجامعات والمؤسسات الصحفية فقد 

كانت مرتفعة إلى حد ما، مما يعني أن الصحفيين يشاركون في دورات تدريبية في مؤسسات 

  .نسوية والمؤسسات المجتمعيةأخرى، مثل المؤسسات ال

 ) 14( جدول

  توزيع العينة وفقاً لتطوير المعرفة بقضايا المرأة
 

تطوير 
المعرفة  
بقضايا 
  المرأة

الندوات والدورات   القراءة الذاتية
 التدريبية

متابعة وسائل  
  ا�ع!م

 عدم ا�ھتمام

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة التكرار  النسبة  التكرار

  44  19.6%  65  29.0%  108  48.2%  7 3.1% 

توزيع العينة وفقاً لمتغير تطوير المعرفة بقضايا المرأة، حيث بلغت ) 14( يتضح من الجدول

 يطورون معرفتهم بقضايا المرأة عن طريق القراءة الذاتية الذين المراسلين الصحفيين نسبة

 طريق الندوات والدورات التدريبية يطورون معرفتهم بتلك القضايا عنالذين  ، ونسبة)19.6%(

يطورون معرفتهم بتلك القضايا عن طريق متابعة وسائل الذين  نسبة، فيما بلغت )29.0%(

فقد بلغت  بتطوير معرفتهم بتلك القضايا يهتمون أبداً الالذين  نسبة، أما )%48.2( اإلعالم

ألغلب يطورون معرفتهم ، ونالحظ من األرقام أعاله بأن المراسلين الصحفيين في ا)3.1%(
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وهي نسبة مرتفعة، فلو فرضنا أن %) 48.2(بقضايا المرأة عن طريق وسائل اإلعالم بنسبة

وسائل اإلعالم نفسها ال تهتم بقضايا المرأة وال تعرضها بالشكل اإلعالمي الصحيح المبني على 

ين الصحفيين المعنيين الدراية والمعرفة، أو ال توفيها حقها وتهمشها، فكيف لها أن تقدم للمراسل

  . بذلك، تطوير معرفي سليم بما يخص قضايا المرأة

 ) 15( جدول

  توزيع العينة وفقاً للمسؤولية عن تحديد سياسة تغطية األخبار والقضايا
 

تحديد 
السياسة 
  ا8ع!مية

المراسل الصحفي   أجندة خارجية المؤسسة ا�ع!مية  المراسل نفسه
با�ضافة الى 
المؤسسة 

 ميةا�ع!

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة التكرار  النسبة  التكرار

  18  8.0%  70  31.3%  14  6.3%  122 54.5% 

توزيع العينة وفقاً لمتغير المسؤولية عن تحديد سياسة تغطية المتعلق ب) 15( يتضح من الجدول

ة أجابوا بأن المراسل من المراسلين الصحفيين عينة الدراس) %8.0( نسبة أناألخبار والقضايا، 

من ) %31.3( يحدد سياسة تغطية األخبار والقضايا المطروحة إعالمياً، ونسبة هو الذينفسه 

أجابت  هممن) %54.5( ، ونسبةتلك السياسةأجابوا بأن المؤسسة اإلعالمية هي التي تحدد  منهم

 .تلك السياسةتحديد ن عن ا المسؤوالبأن المراسل الصحفي باإلضافة الى المؤسسة اإلعالمية هم

كبيرة  يةالمراسل الصحفي مسؤول المؤسسة اإلعالمية تتحمل بالشراكة مع أن ويتضح من ذلك

ويبدو أن الصحفي ال يرغب في يضع تلك المسؤولية على  .إعالمياًتحديد تغطية تلك القضايا  في

تي يعمل بها في هذا عاتقه بشكل منفرد، بل يلجأ إلى اقتسام المسؤولية مع المؤسسة اإلعالمية ال

 .الصدد

العالقة بين مكان عمل المراسل الصحفي ومعرفته بالوثائق والمعاهدات الدولية، سيداو،  - 1

  2008كوبنهاجن، نيروبي، وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية لعام 
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المعاهدات بالمواثيق و المراسل الصحفي ةمكان العمل على معرفتبين الجداول التالية تأثير 

 : التالية الدولية

 وثيقة سيداو 

 وثيقة كوبنهاجن

  وثيقة نيروبي

  2008لعام  ةه الفلسطينيأحقوق المروثيقة 

  :وهي تجيب عن سؤال الدراسة

ما مدى وعي مراسلي وسائل اإلعالم الفلسطينية بقضايا المرأة؟ وتبين الجداول التالية مدى  -1

  .ن قضايا المرأةوعيهم بالمواثيق والمعاهدات التي تطرقت في نصوصها للعديد م

  ) 16( جدول
  تأثير مكان العمل على معرفه المراسل الصحفي بوثيقة سيداو

 
   وثيقة سيداو  

 المجموع  أعرف ال  أعرف إلى حد ما  أعرف

 النسبة التكرار  النسبة  التكرار النسبة التكرار  النسبة  التكرار  المحافظة

 %100.0 105  %33.3  35  %41.9  44  %24.8 26  رام اهللا

 %100.0 47  38.3%  18  %25.5  12  %36.2 17  خليلال

 %100.0 72  %38.9  28  37.5%  27  %23.6  17  نابلس

مكان العمل على معرفة المراسل الصحفي بوثيقة   مدى تأثيرحول ) 16(من الجدول  يتضح

، وثيقةتلك اليعرفون ب) %24.8( الذين يعملون في محافظة رام اهللا بنسبةالمبحوثين سيداو، أن 

والذين يعرفون بتلك  )%36.2( ا بلغت نسبة الذين يعرفون بهذه الوثيقة في محافظة الخليلبينم

في حين بلغت نسبة المراسلين الصحفيين  .)%23.6( الوثيقة في محافظة نابلس بلغت نسبتهم



114 

 

وبلغت ) %41.9( الذين يعرفون بوثيقة سيداو الى حد ما والذين يعملون في محافظة رام اهللا

وبلغت  .)37.5%( في محافظة نابلس بلغت نسبتهم فيما ،)%25.5( محافظة الخليلفي  تهمنسب

في محافظة  نسبتهماما  ،)%33.3( نسبة الذين ال يعرفون بوثيقة  سيداو في محافظة رام اهللا

  .)%38.9(في محافظة نابلس  فيما بلغت نسبتهم) 38.3%(بلغت فقد الخليل 

فيين العاملين في محافظة الخليل هم على دراية أكثر المراسلين الصح نسبة ومن ذلك نرى بأن

س وكانت أقل من النسبة في نابلورام اهللا  تيفي محافظ فيما تقاربت النسبة ،بوثيقة سيداو

، الخليلونابلس  حافظتيفي منسبة من ال يعرفون بتلك الوثيقة  كما تقاربت .محافظة الخليل

يعرفون الى حد ما بتلك  أن نسبة الذين لفت هولكن الم .رام اهللاوكانت أكثر من النسبة في 

بشكل كبير مقارنة بالنسبة في محافظتي نابلس  مرتفعة كانتالوثيقة في محافظة رام اهللا 

كانت مرتفعة في المحافظات الثالث، كما يشير " أعرف إلى حد ما"وبالعموم، فإن نسب . والخليل

معلومات قليلة عن هذه االتفاقية، أو أنهم ال الجدول، األمر الذي يشير إلى أن الصحفيين لديهم 

وفي كال الحالتين، فإن ذلك يمكن أن يعد مؤشرا على نقص . يرغبون في القول أنهم ال يعرفون

الوعي وعدم االهتمام بقضايا المرأة، والتي من أبرز معالمها على الصعيد الدولي اتفاقية سيداو، 

هرب من قبل المراسل الصحفي عن اإلجابة بعدم حيث أن إجابة أعرف الى حد ما قد تعتبر ت

المعرفة وهي مخرجه في ذلك، فلو كان على دراية بذلك ألجاب بمعرفته بشكل واضح، كما أن 

هناك أسئلة في اإلستبانة مباشرة وغير مباشرة وجهت للمراسليين الصحفيين، وتبين من خاللها 

تعلقة بالنوع اإلجتماعي، وعلى الرغم عدم معرفة البعض باألمور والقضايا محور البحث والم

من أن الجدول السابق قد أظهر  بأن مدينة الخليل أعلى نسبة في معرفة المراسليين الصحفيين 

، وأن مدينة  رام اهللا أعلى نسبة في معرفة المراسلين الصحفيين %)36.2(بوثيقة سيداو بنسبة 

مربع كاي بيرسون ال يظهر ذلك حيث ، الى أن أن %)41.9(في تلك الوثيقة إلى حد ما بنسبة 

أنه ال يرى معنى في اختالف النسب بين الفئات فهو  يجدها غير ملموسة إحصائياً وليست ذات 

داللة إحصائية، حيث اعتبر الفروق في النسب السابقة في اجابات المبحوثين متقاربة والفروق 

مكان بين ة أنه ال يوجد عالقة بينها ناتجة عن تغير عشوائي وغير منتظم، لذلك كانت النتيج

  ).17(، كما هو مبين  في جدول بوثيقة سيداو معرفه المراسل الصحفيوالعمل 
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 ) 17( جدول
        مربع كاي بيرسون

 .Asymp. Sigدرجة الحرية القيمة 
(2-sided) 

 312. 4   4.771 مربع كاي بيرسون

:Ho عرفته بوثيقة سيداوال يوجد عالقة بين مكان عمل المراسل الصحفي وم.   

Ha :يوجد عالقة بين مكان عمل المراسل الصحفي ومعرفته بوثيقة سيداو.  

من قيمة  وهي أكبر 0.312تساوي ) Significance(ونالحظ أن قيمة مستوى الداللة 

)α=0.05 .( عدم رفض للنظرية الصفرية وينتج عن ذلكHo  السابقة، وذلك يعني أنه ال يوجد

?<=> 57;:9ان 34567ن 01  ،بوثيقة سيداو معرفه المراسل الصحفيولعمل مكان ابين عالقة 

<=>@AB.  
  ) 18( جدول

  بوثيقة كوبنهاجن المراسل الصحفي ةثير مكان العمل على معرفأت 

   

في مدى تأثير مكان العمل على معرفة المراسل الصحفي بوثيقة  ،)18(ويتضح حسب الجدول 

الذين يعرفون بتلك الوثيقة بلغت  يعملون في محافظة رام اهللالذين أن المبحوثين كوبنهاجن، 

يعرفون بتلك  أما الذين%) 57.4( في محافظة الخليل تهم، بينما بلغت نسب)%55.2( تهمبنسب

بلغت نسبة المراسلين الصحفيين الذين و .)%52.8( بلغت نسبتهمفنابلس  محافظةالوثيقة في 

 تهموبلغت نسب ،)%3.33( ن يعملون في محافظة رام اهللاإلى حد ما والذي بتلك الوثيقةيعرفون 

اما من  .)%37.5(نابلس  فيما بلغت النسبة في محافظة ،)%29.8( في محافظة الخليل

 فقد المراسلين الصحفيين الذين يعملون في محافظة رام اهللا والذين ال يعرفون بوثيقة كوبنهاجن

  وثيقة كوبنھاجن  

  المجموع  � أعرف  أعرف إلى حد ما  أعرف

  النسبة  تكرارال  النسبة  التكرار  النسبة التكرار  النسبة  التكرار  المحافظة

T 100.0  105 11.4%  12  %3.33  35  %55.2  58  رام%  

  %100.0  47  %12.8  6  %29.8  14 %57.4  27  الخليل

  %100.0  72  %9.7  7  %37.5 27  %52.8  38  نابلس
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في  فيما بلغت النسبة ،)%12.8(الخليل  وبلغت النسبة في محافظة ،)11.4%( بلغت نسبتهم

   .ين الذين يعملون في نفس المحافظةمن مجموع المراسلين الصحفي) %9.7( محافظة نابلس

المراسلين الصحفيين العاملين في محافظة الخليل هم على دراية أكثر  نسبة ومن ذلك نرى بأن

وأخيراً نابلس، رغم  ،ة رام اهللالمراسلين الصحفيين في محافظ نسبة ويليها ،بوثيقة كوبنهاجن

كذلك المحافظة األكثر نسبة من المراسلين الصحفيين الذين ال يعرفون بتلك الوثيقة  كانت أنها

  .يليها رام اهللا ونابلس

في المحافظات الثالث، " أعرف إلى حد ما"أيضا هنا تبرز مسألة ارتفاع نسب الذين اختاروا 

لمبحوثين وعدم ميلهم إلى التصريح بأنهم ال يعرفون عن هذه األمر الذي يثير الشك في إجابات ا

الوثيقة، أو أنهم سمعوا عنها ولكنهم ال يمتلكون معلومات كافية، وأنها ال تمثل أولوية بالنسبة 

  . لهم، وهو ما يصب في مسألة نقص الوعي لدى الصحفيين في هذه القضايا

 ) 19( جدول
         مربع كاي بيرسون 

 .Asymp. Sigجة الحريةدر القيمة 
(2-sided) 

 .927 4 .885 مربع كاي بيرسون 
  

: Ho ال يوجد عالقة بين مكان عمل المراسل الصحفي ومعرفته بوثيقة كوبنهاجن.   

Ha :يوجد عالقة بين مكان عمل المراسل الصحفي ومعرفته بوثيقة كوبنهاجن.   

 =α(من قيمة  وهي أكبر 0.927تساوي ) Significance(ونالحظ أن قيمة مستوى الداللة 

بين ، وذلك يعني أنه ال يوجد عالقة  Hoعدم رفض للنظرية الصفريةوينتج عن ذلك ). 0.05

  .?<=> 57;:9ان 34567ن AB 01@<=> كوبنهاجن،بوثيقة  معرفه المراسل الصحفيومكان العمل 
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 ) 20( جدول
  روبيبوثيقة ني المراسل الصحفي ةثير مكان العمل على معرفأت

   1985وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة نيروبي   

 المجموع  أعرف �  أعرف إلى حد ما  أعرف

 النسبة التكرار  النسبة  التكرار  النسبة التكرار  النسبة  التكرار  المحافظة

T 100.0 105  %62.9  66  %32.4  34  %4.8  5  رام% 

 %100.0 47  %70.2  33  %23.4  11  %6.4  3  الخليل

 %100.0 72  %63.9  46  31.9%  23  %4.2  3  نابلس

تأثير مكان العمل على معرفة المراسل الصحفي بوثيقة في مجال ) 20(ويتضح من الجدول 

لديهم معرفة بهذه الوثيقة من الذين يعملون في محافظة رام الذين أن نسبة المبحوثين نيروبي، 

فيما بلغت  ،)%6.4( خليل، بينما بلغت نسبة الذين يعملون في محافظة ال)%4.8(اهللا بلغت 

بلغت نسبة المراسلين الصحفيين الذين يعرفون و .)%4.2(محافظة نابلس  نسبة الذين يعملون في

الذين وبلغت نسبة  ،)%32.4( رام اهللالذين يعملون في محافظة من  بهذه الوثيقةالى حد ما 

محافظة نابلس بلغت في  فيما بلغت نسبة الذين يعملون ،)%23.4( في محافظة الخليل يعملون

من الصحفيين الذين  يعرفون بوثيقة نيروبي أما المراسلين الصحفيين الذين ال .)%31.9(

محافظة  يعملون فيونسبة الذين  ،)%62.9( يعملون في محافظة رام اهللا فقد بلغت نسبتهم

من في محافظة نابلس  يعملونونسبة الذين  ،)%70.2(وال يمتلكون الدراية بذلك الخليل

ومن األرقام المدرجة .)%63.9(المراسلين الصحفيين وال يمتلكون المعرفة حول وثيقة نيروبي

أعاله نالحظ بأن النسب معرفة المراسلين الصحفيين بهذه الوثيقة متدنية جداً في كل المحافظات، 

ونسبة المراسلين الصحفيين الذين ال يعرفون أو يعرفون الى حد ما عالية في كل المحافظات 

يضاً، وهذا يشير الى نقص في الوعي المعرفي للمراسل الصحفي بالمواثيق والمعاهدات الدولية أ

  .  التي تخص المرأة
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 ) 21( جدول
      مربع كاي بيرسون 

درجة  القيمة 
 الحرية

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

 822. 4   1.526 مربع كاي بيرسون 

:Hoحفي ومعرفته بوثيقة نيروبيال يوجد عالقة بين مكان عمل المراسل الص . 

Ha :يوجد عالقة بين مكان عمل المراسل الصحفي ومعرفته بوثيقة نيروبي.   

 = α(قيمةوهي أكبر من  0.822تساوي ) Significance( ونالحظ أن قيمة مستوى الداللة

، حيث أنه ال يوجد عالقة بين مكان  Hoعدم رفض للنظرية الصفريةوينتج عن ذلك ) . 0.05

  .فهما متغيران مستقالن عن بعضهما ،ل ومعرفة المراسل الصحفي بوثيقة نيروبيالعم
  ) 22( جدول

  2008لعام  ةالفلسطيني أةحقوق المربوثيقة  المراسل الصحفي ةثير مكان العمل على معرفأت

عرفة المراسل الصحفي تأثير مكان العمل على مب فيما يتعلق ،)22( ويتضح حسب الجدول رقم

ويعرفون الذين يعملون في محافظة رام اهللا فإن ، 2008بوثيقة حقوق المرأة الفلسطينية لعام 

 الذين يعملون في محافظة الخليل تهم منبينما بلغت نسب ،)%37.1( تهمبنسب بهذه الوثيقة، بلغت

بلغت نسبة  وقد .)%7.41(في محافظة نابلس  يعملونالذين فيما بلغت نسبتهم من  ،)36.2%(

والذين  2008المراسلين الصحفيين الذين يعرفون الى حد ما بوثيقة حقوق المرأة الفلسطينية لعام 

 محافظة الخليل يعملون فيبينما بلغت نسبة الذين  ،)%39.0( يعملون في محافظة رام اهللا

صحفيين الذين أما المراسلين ال .)%7.41( في محافظة نابلس يعملونونسبة الذين  ،)42.6%(

  2008وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية لعام   

 المجموع  � أعرف  أعرف إلى حد ما  أعرف

 النسبة التكرار  النسبة  التكرار  النسبة التكرار  النسبة  كرارالت  المحافظة

T 100.0 105  %8.23  25  %39.0  41  %37.1  39  رام% 

 %100.0 47  %3.21  10  %42.6  20  %36.2  17  الخليل

 %100.0 72  %19.4  14  %38.9  28  %7.41  30  نابلس
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فقد  2008الذين ال يعرفون بوثيقة حقوق المرأة الفلسطينية لعام ويعملون في محافظة رام اهللا 

بينما بلغت نسبة  ،)%3.21( في محافظة الخليل الذين يعلمونونسبة  ،)%8.23(بلغت نسبتهم 

   .)%19.4( يعملون في محافظة نابلسالذين 

ن في محافظة نابلس هم على دراية أكثر بوثيقة حقوق ونرى بأن المراسلين الصحفيين العاملي

 ويليها المراسلين الصحفيين في محافظة رام اهللا وأخيراً الخليل 2008المرأة الفلسطينية لعام 

بنسب معقولة نسبياً، لكن نسبة من ال يعرفون، ويعرفون الى حد ما، كانت أكثر وهي نسبة عالية 

  .جداً في كل المحافظات

 ) 23( جدول

  مربع كاي بيرسون
 .Asymp. Sigدرجة الحرية القيمة 

(2-sided) 
 938. 4   805. مربع كاي بيرسون 

  

Ho : ال يوجد عالقة بين مكان عمل المراسل الصحفي ومعرفته بوثيقة حقوق المرأة الفلسطينية

  . 2008لعام 

Ha :أة الفلسطينية لعام يوجد عالقة بين مكان عمل المراسل الصحفي ومعرفته بوثيقة حقوق المر

2008.   

 = α( وهي أكبر من قيمة 0.938تساوي ) Significance( ونالحظ أن قيمة مستوى الداللة

، حيث أنه ال يوجد عالقة بين مكان  Hoلنظرية الصفريةاعدم رفض ذلك وينتج عن ). 0.05

متغيران  فهما ،2008العمل ومعرفة المراسل الصحفي بوثيقة حقوق المرأة الفلسطينية لعام 

  .مستقالن عن بعضهما

ونستنتج مما سبق أنه ال يوجد عالقة بين مكان العمل ومعرفة المراسل الصحفي بالمواثيق 

سيدوا، كوبنهاجن، نيروبي، وثيقة حقوق المرأة ( والمعاهدات الدولية التي تخص المرأة

رام اهللا على والخليل  ن فييالعاملرغم أن المراسلين الصحفيين  ،)2008الفلسطينية لعام 

، كانت نابلس 2008لعام  ةه الفلسطينيأحقوق المر ماعدا وثيقة بالوثائق السابقة،أكثر دراية 
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في المعرفة بين  هذا الفرقلكن . أعلى نسبة معرفة بين المراسلين الصحفيين عينة الدراسة

  .المحافظات غير ملموس إحصائياً

  .الفلسطينيين بقضايا المرأةال يوجد وعي لدى المراسلين الصحفيين : الفرضية

بصحة الفرضية، ) 23( إلى جدول) 16( وهذا ما أكدت عليه الجداول السابقة من جدول

  .وبالتالي قبولها

للمراسل الصحفي ومتابعته لقضايا المرأة في المجتمع، والحرص العالقة بين النوع اإلجتماعي  - 2

 ،النوع االجتماعيريبية حول قضايا في دورات تدعلى طرح قضايا المرأة إعالمياً، والمشاركة 

وتأييد المعاهدات الدولية التي نصت على حرية المرأة، ورأيه بأن إدراج قضايا المرأة في 

  .المنهاج الدراسي يؤثر سلباً على الطلبة

 : للمراسل الصحفي على األمور التالية الجداول التالية تأثير النوع االجتماعي تبين

  :سةوهي تجيب عن سؤال الدرا

مدى سعي المراسل الصحفي الفلسطيني لتطوير معرفته وإلمامه بقضايا المرأة؟ وتبين  ما - 1

 .الجداول التالية مدى اهتمامه بتطوير معرفته وإلمامه بالقضايا التي تخص المرأة

  ) 24( جدول

 في المجتمع أةقضايا المرل تأثير النوع االجتماعي للمراسل الصحفي على متابعته
   ضايا المرأة في المجتمعمتابعة ق  

 المجموع  أبداً   إلى حد ما  إلى حد كبير  

النوع 
  ا�جتماعي

 النسبة التكرار  النسبة  التكرار  النسبة التكرار النسبة  التكرار

 %100.0 84  %8.4  4  %6.53  45 %7.41  35  إمرأة

 %100.0 140  %34.  6  %6.58  82  %37.1  52  رجل
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االجتماعي للمراسل الصحفي على متابعته لقضايا المرأة في  إلى تأثير النوع) 24(يشير الجدول 

المجتمع، حيث بلغت نسبة المراسالت الصحفيات اللواتي يتابعن قضايا المرأة في المجتمع إلى 

، فيما بلغت نسبة الرجال من المراسلين الصحفيين الذين يتابعون قضايا )%7.41(حد كبير 

، أما المراسالت الصحفيات اللواتي يتابعن قضايا )%37.1(المرأة في المجتمع إلى حد كبير

، ونسبة المراسلين الصحفيين الذين )%6.53(المرأة في المجتمع إلى حد ما فبلغت نسبتهن 

، ونسبة المراسالت الصحفيات اللواتي ال )%6.58(يتابعون قضايا المرأة الى حد ما بلغت 

، بينما بلغت نسبة المراسلين الصحفيين )%8.4(يتابعن قضايا المرأة في المجتمع بشكل مطلق 

، ونرى بأن المراسالت %)34.(من الرجال الذين ال يتابعون قضايا المرأة في المجتمع 

المراسلين من الصحفيات اللواتي يتابعن بشكل كبير قضايا المرأة في المجتمع أكثر نسبة متابعة 

يتابعون قضايا المرأة أو يتابعونها إلى ، وبينت األرقام الواردة أعاله بأن نسبة من ال الصحفيين

حد ما عالية جداً مقارنة بمن يتابعون إلى حد كبير، وهذا داللة على ضعف نسبي في اإلهتمام 
  .في المجتمع أةقضايا المر بمتابعة

  ) 25( جدول
  مربع كاي بيرسون

  
 .Asymp. Sigدرجة الحرية  القيمة 

(2-sided) 
 765. 2 535. مربع كاي بيرسون

Ho :للمراسل الصحفي و متابعته لقضايا المرأة في المجتمع النوع االجتماعييوجد عالقة بين  ال  

Ha:  للمراسل الصحفي ومتابعته لقضايا المرأة في المجتمع النوع االجتماعييوجد عالقة بين.   

 = α( وهي أكبر من قيمة 0.765 تساوي) Significance( نالحظ أن قيمة مستوى الداللةو

النوع ، حيث أنه ال يوجد عالقة بين  Hoعدم رفض للنظرية الصفريةوينتج عن ذلك ). 0.05

57;:9ان 34567ن 01  >?<= ،متابعته لقضايا المرأة في المجتمعاالجتماعي للمراسل الصحفي و

<=>@AB.  
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  ) 26(جدول 

 اًميعالإ أةحرص على طرح قضايا المرلثير النوع االجتماعي للمراسل الصحفي على اأت
  

  

  إعالمياً أةحرص على طرح قضايا المرلا

 المجموع  أبداً   إلى حد ما  إلى حد كبير

النوع 
  ا�جتماعي

 النسبة التكرار  النسبة  التكرار  النسبة التكرار النسبة  التكرار

 %100.0 84  %7.1  6  %46.4 39 %46.4 39  إمرأة

 %100.0 140  %5.7  8  %57.9  81  %36.4  51  رجل

تأثير النوع االجتماعي للمراسل الصحفي على الحرص الذي يتعلق ب) 26(ول يتضح من الجد

على طرح قضايا المرأة إعالمياً، بأن المراسالت الصحفيات يحرصن على طرح قضايا المرأة 

، ونسبة من يحرصون على طرح قضايا المرأة إعالمياً )%46.4(إعالمياً إلى حد كبير بنسبة 

من المراسالت ) %46.4(، بينما نسبة )%36.4(لصحفيينإلى حد كبير من المراسلين ا

) %57.9(الصحفيات اللواتي يحرصن على طرح تلك القضايا إعالمياً إلى حد ما، يقابلها نسبة 

من المراسلين الصحفيين الذين يحرصون على طرح قضايا المرأة إعالمياً إلى حد ما، ونسبة 

مياً بشكل مطلق من المراسالت الصحفيات  اللواتي ال يحرصن على طرح قضايا المرأة إعال

، بينما بلغت نسبة المراسلين الصحفيين من الرجال الذين ال يحرصون أبداً على )%7.1(بلغت 

، ونرى بأن نسبة المراسالت الصحفيات هن األكثر نسبة )%5.7(طرح قضايا المرأة إعالمياً 

الذين يحرصون الرجال الصحفين  في الحرص على طرح  قضايا المرأة إعالمياً من المراسلين

المراسلين الصحفيين الذين كال الجنسين من على طرح تلك القضايا، ونرى أيضاً بأن نسبة 

، وقد تكون هذه اإلجابة  جداً ةعالييحرصون على طرح قضايا المرأة إعالمياً الى حد ما نسبة 

حرص على طرح لا عدم أحرص بعض الشيء أو الى حد ما مجاملة للباحثة ال أكثر، او إخفاء

اً، حيث تبلغ نسبتهم عندما نضيفها لمجموع عدم الحرص مطلقاً نسبة كبيرة عالميإ أةقضايا المر

بالنسبة للرجال، وهذه نسبة جداً %) 63.6(بالنسبة للنساء، و%) 53.5(يستهان بها تصل الى ال

  .األمر موضع الشكالفتة للنظر في عدم طرح قضايا المرأة إعالمياً، وهي تضع وعيهم بهذا 
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 ) 27( جدول
 مربع كاي بيرسون

 .Asymp. Sigدرجة الحرية القيمة 
(2-sided) 

  252. 2 2  758. مربع كاي بيرسون

Ho: الحرص على طرح قضايا المرأة وللمراسل الصحفي  النوع االجتماعييوجد عالقة بين  ال

  .إعالمياً
 Ha : الصحفي والحرص على طرح قضايا المرأة للمراسل  النوع االجتماعييوجد عالقة بين

  .إعالمياً

 = α( وهي أكبر من قيمة 0.252 تساوي) Significance( نالحظ أن قيمة مستوى الداللةو

النوع ، حيث أنه ال يوجد عالقة بين Ho النظرية الصفرية رفض وينتج عن ذلك عدم. )0.05

57;:9ان 34567ن  >?<= إعالمياً، الحرص على طرح قضايا المرأةوللمراسل الصحفي  االجتماعي

<=>@AB 01.  

ورغم أن هناك فرق في االهتمام بين الجنسين بخصوص طرح تلك القضايا إعالمياً لكن هذا 

  . الفرق غير ملموس إحصائياً

  ) 28(جدول 

 جتماعيحول قضايا النوع اإل ةتدريبي اتفي دور المشاركةثير النوع االجتماعي للمراسل الصحفي على أت
  لمشاركة في دورات تدريبية حول قضايا النوع االجتماعيا  

 المجموع  أبداً  إلى حد ما  إلى حد كبير  

النوع 
 ا�جتماعي

 النسبة التكرار  النسبة  التكرار  النسبة التكرار  النسبة  التكرار

 %100.0 84  %3.8  7  %6.47  40 %0.44  37  إمرأة

 %100.0 140  %7.20  29  %9.47  67  %4.31  44  رجل

حول مدى تأثير النوع االجتماعي للمراسل الصحفي على ) 28(ضح حسب الجدول رقم ويت

الحرص على المشاركة في دورات تدريبية حول قضايا النوع االجتماعي، بأن المراسالت 

الصحفيات يشاركن في دورات تدريبية تخص قضايا النوع االجتماعي إلى حد كبير بنسبة 
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ل من المراسلين الصحفيين الذين يحرصون على  المشاركة ، بينما بلغت نسبة الرجا)0.44%(

، وبلغت نسبة )%4.31(في دورات تدريبية تخص قضايا النوع االجتماعي إلى حد كبير

المراسالت الصحفيات اللواتي يشاركن إلى حد ما في دورات تدريبية تخص قضايا النوع 

حد ما في دورات تدريبية تخص  ، بينما نسبة الرجال الذين يشاركون إلى)%6.47(االجتماعي 

، ونسبة اللواتي اليشاركن في دورات تدريبية تخص )%9.47(قضايا النوع االجتماعي بلغت 

سبة المراسلين الصحفيين من ن ، بينما بلغت)%3.8(قضايا النوع اإلجتماعي بشكل مطلق 

، )%7.20(أ الرجال الذين ال يشاركون في دورات تدريبية تخص قضايا النوع االجتماعي ابد

ونرى بأن نسبة المراسالت الصحفيات اللواتي يحرصن إلى حد كبير على المشاركة في 

الدورات التدريبية التي تخص قضايا المرأة أعلى من نسبة المراسلين الصحفين الذين يحرصون 

، على المشاركة في مثل تلك الدورات إلى حد كبير، كما يتساوون في نسبة اإلهتمام الى حد ما

وتدل على وجود  وقد تكون هذه النسبة هي عدم اهتمام من قبلهم باألصل، هي نسبة مرتفعة،و

ونسبة الرجال الذين ال يهتمون مطلقاً بالمشاركة في مثل تلك  نقص ملحوظ في اإلهتمام،

يشاركن في دورات تدريبية تخص قضايا النوع ال  الدورات أعلى بكثير من نسبة النساء اللواتي

وهذا يعكس عدم اهتمامهم بالدورات التي تطرح مثل تلك المواضيع والقضايا التي  االجتماعي،

  .تخص المرأة

 ) 29( جدول
    مربع كاي بيرسون    

 .Asymp. Sigدرجة الحرية القيمة 
(2-sided)  

  5760. 2 1.104 مربع كاي بيرسون

Ho :ة في دورات تدريبية حول المشاركوللمراسل الصحفي  النوع االجتماعييوجد عالقة بين  ال

  .النوع االجتماعيقضايا 

:Ha  للمراسل الصحفي والمشاركة في دورات تدريبية حول  النوع االجتماعييوجد عالقة بين

  .النوع االجتماعيقضايا 
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 = α( وهي أكبر من قيمة 0.576 تساوي) Significance( نالحظ أن قيمة مستوى الداللةو

النوع ، حيث أنه ال يوجد عالقة بين  Hoض للنظرية الصفريةرف عدمذلك ينتج عن  و).0.05

 >?<= ،ات تدريبية حول قضايا النوع االجتماعيالمشاركة في دوراالجتماعي للمراسل الصحفي و

<=>@AB 01 57;:9ان 34567ن.  

 ) 30( جدول

 ةيالتي نصت على حر ةالمعاهدات الدولي تأييدثير النوع االجتماعي للمراسل الصحفي على أت

   أةالمر
  تأييد المعاهدات الدولية التي نصت على حرية المرأة  

 المجموع  أبداً   إلى حد ما  إلى حد كبير

النوع 
  ا�جتماعي

 النسبة التكرار  النسبة  التكرار  النسبة التكرار  النسبة  التكرار

 %100.0 84  %8.3  7  %39.3  33  %52.4  44  إمرأة

 %100.0 140  %8.6  12  45.7%  64  %45.7  64  رجل

مدى تأثير النوع اإلجتماعي للمراسل الصحفي على تأييد ) 30(ويتضح من الجدول رقم 

المعاهدات الدولية التي نصت على حرية المرأة، فنرى أن المراسالت الصحفيات يؤيدن 

، بينما بلغت نسبة %)52.4(المعاهدات الدولية التي نصت على حرية المرأة إلى حد كبير بنسبة 

الصحفيين الذين يؤيدون المعاهدات الدولية التي نصت على حرية المرأة إلى حد كبير المراسلين 

، في حين كانت نسبة المراسالت الصحفيات اللواتي يؤيدن إلى حد ما المعاهدات %)45.7(

من الرجال )  45.7%(، تقابلها نسبة %)39.3(الدولية التي نصت على حرية المرأة كانت 

رية المرأة ح ونسبة اللواتي ال يؤيدن المعاهدات الدولية التي نصت على يؤيدون تلك المعاهدات،

، بينما بلغت نسبة المراسلين الصحفيين من الرجال الذين ال يؤيدون %)8.3(بشكل مطلق كانت 

، ونرى بأن نسبة النساء من %)8.6(أبداً المعاهدات الدولية التي نصت على حرية المرأة 

تي يؤيدن المعاهدات الدولية التي نصت على حرية المرأة أكثر من المراسالت الصحفيات اللوا

نسبة الرجال الذين يؤيدون مثل تلك المعاهدات، بينما تتقارب النسب بين من هم اليؤيدون مثل 

  .تلك المعاهدات من كال الجنسين
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 ) 31( جدول
     مربع كاي بيرسون   

 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 
(2-sided) 

  6100. 2 988. ع كاي بيرسونمرب

Ho :الحرص على تأييده للمعاهدات وللمراسل الصحفي  ال يوجد عالقة بين النوع االجتماعي

  . الدولية التي نصت على حرية المرأة

  :Haللمراسل الصحفي و الحرص على تأييده للمعاهدات  يوجد عالقة بين النوع االجتماعي

  ..الدولية التي نصت على حرية المرأة

 = α( وهي أكبر من قيمة 0.610تساوي ) Significance( ونالحظ أن قيمة مستوى الداللة

النوع ، حيث أنه ال يوجد عالقة بين  Hoرفض للنظرية الصفريةينتج عن ذلك عدم و). 0.05

الحرص على تأييده للمعاهدات الدولية التي نصت على حرية االجتماعي للمراسل الصحفي و

  .;:9ان 34567ن AB 01@<=>57 >?<= المرأة،

  ) 32( جدول

في المنهاج  أةدراج قضايا المرعلى رأيه بأن إثير النوع االجتماعي للمراسل الصحفي أت

   ةعلى الطلب اًالدراسي يؤثر سلب
في المنهاج الدراسي  أةدراج قضايا المررأي المراسل الصحفي بأن إ   

 ةعلى الطلب اًيؤثر سلب

 

 المجموع  أبداً   اإلى حد م  إلى حد كبير

النوع 
  ا�جتماعي

 النسبة التكرار   النسبة  التكرار  النسبة التكرار  النسبة  التكرار

 %100.0 84  %64.3  54  %20.2  17 %15.5  13  إمرأة

 %100.0 140  %55.7  78  %28.6  40  %15.7  22  رجل

الصحفي على  ، مدى تأثير النوع االجتماعي للمراسل)32(بينت النتائج الواردة في الجدول رقم 

رأيه بأن إدراج قضايا المرأة في المنهاج الدراسي يؤثر سلباً على الطلبة، فنرى أن نسبة 

المراسالت الصحفيات اللواتي يرين بأن إدراج مثل تلك القضايا في المنهاج الدراسي يؤثر سلباً 
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الصحفيين ، بينما بلغت نسبة الرجال من المراسلين %)15.5(إلى حد كبير على الطلبة بلغت 

الذين يرون بأن إدراج مثل تلك القضايا في المنهاج الدراسي يؤثر سلباً على الطلبة إلى حد كبير 

،بينما كانت نسبة المراسالت الصحفيات اللواتي اخترن بأن إدراج مثل تلك القضايا %)15.7(

ة الرجال الذين ، بينما كانت نسب%)20.2(في المنهاج الدراسي يؤثر سلباً على الطلبة إلى حدا ما

،  أما نسبة اللواتي ال يعتقدن أبداً بأن إدراج مثل تلك القضايا %)28.6(يرون ذللك الى حد ما

، بينما بلغت نسبة المراسلين الصحفيين %)64.3(في المنهاج الدراسي يؤثر سلباً على الطلبة 

لمطلق ال يؤثر سلباً من الرجال الذين يرون بأن إدراج مثل تلك القضايا في المنهاج الدراسي با

، ونرى بأن نسبة الرجال من المراسلين الصحفين الذين يرون بأن إدراج %)55.7(على الطلبة 

قضايا المرأة في المنهاج الدراسي يؤثر سلباً على الطلبة إلى حد كبير توازي الى حد ما نسبة 

ن أن إدراج قضايا المرأة المراسالت الصحفيات اللواتي يرين ذلك، بينما نسبة النساء اللواتي يري

في المنهاج الدراسي ال يؤثر أبداً بشكل سلبي على الطلبة أعلى من نسبة الرجال الذين يرون 

ذاتها، وهذا يشير الى اإلهتمام بحقوق المرأة من جهة، أو إشارة الى اإلهتمام بشكل غير القضية 

  .حقيقي بسبب محاولة إخفاء الموقف الحقيقي أمام الباحثة

 ) 33( جدول
  مربع كاي بيرسون    

    
 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 

(2-sided) 
  352. 2 2.089 مربع كاي بيرسون

Ho :في  أةدراج قضايا المررأيه بأن إوللمراسل الصحفي  النوع االجتماعييوجد عالقة بين  ال

  . ةعلى الطلب اًالمنهاج الدراسي يؤثر سلب

Ha:  في  أةدراج قضايا المررأيه بأن إوللمراسل الصحفي  جتماعيالنوع االيوجد عالقة بين

  .ةعلى الطلب اًالمنهاج الدراسي يؤثر سلب

 وهي أكبر من قيمة 0.352تساوي ) Significance( نالحظ أن قيمة مستوى الداللةو

)α=0.05 .(ذلك عدم رفض للنظرية الصفريةينتج عن وHo  حيث أنه ال يوجد عالقة بين ،
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في المنهاج الدراسي يؤثر  أةدراج قضايا المررأيه بأن إوللمراسل الصحفي  اعيالنوع االجتم

  .57;:9ان 34567ن AB 01@<=> >?<= ،ةعلى الطلب اًسلب

ونستنتج مما سبق أنه ال يوجد عالقة بين النوع االجتماعي ومتابعة المراسل الصحفي لقضايا 

ة بين النوع االجتماعي وحرص المراسل المرأة في المجتمع أو طرحها إعالمياً، وال يوجد عالق

الصحفي على المشاركة في دورات تدريبية حول قضايا النوع االجتماعي، أو تأييده للمعاهدات 

وال يوجد تأثير لنوع المراسل الصحفي على رأيه بأن . الدولية التي نصت على حرية المرأة

، رغم أن نسبة المراسالت طلبةإدراج قضايا المرأة في المنهاج الدراسي يؤثر سلباً على ال

الصحفيات اللواتي يتابعن قضايا المرأة هي أعلى من نسبة المراسلين الصحفيين، كما ورد في 

كذلك فإن نسبة من يحرصن منهن على طرح قضايا المرأة إعالمياً، ويشاركن . الجداول السابقة

. اسلين الصحفيين الرجالفي دورات تدريبية حول قضايا النوع االجتماعي أعلى من نسبة المر

أيضا، نجد أن نسبة من يؤيدن المعاهدات الدولية التي نصت على حرية المرأة أعلى من نسبة 

  .لكن هذا الفرق في هذه المواضيع بين النوع االجتماعي غير ملموس إحصائياً. الرجال

  .ال يسعى المراسل الصحفي الفلسطيني لتطوير معرفته بقضايا المرأة: الفرضية

بعدم صحة الفرضية، وبالتالي ) 33(إلى جدول ) 24(قد اتضح من الجداول السابقة من جدول و

فقد تبين بأن المراسلين الصحفيين من كال الجنسين رجال ونساء يسعون ويهتمون إلى . رفضها

بتطوير معرفتهم بقضايا المرأة سواء من خالل متابعتهم لتلك القضايا أو المشاركة إلى ) حد ما(

ا أيضاً بالدورات وورشات العمل التي تناقش تلك القضايا، مع أن نسبة النساء المهتمات حد م

  .بمتابعة قضايا المرأة في المجتمع أكثر من نسبة الرجال

  لمراسل الصحفي وأولوية تغطية قضايا المرأةاا العالقة بين عمر -3

  :يلي القضايا كماأولوية تغطية  علىالمراسل الصحفي عمر  ثيرأتالجداول التالية  تبين

 .حد اقاربها في ظروف غامضةأقتل فتاة على خلفية جرائم على يد  - 

  .ةنهاء االنقسام وتفعيل تفاهمات حكومة الوحدإحزاب السياسية للمطالبة بمسيرة لأل  - 

 .لحكوميةحد المؤسسات اأتزايد ظاهرة العنف ضد المرأة العاملة في   - 

  .ول مرة في تاريخ البلدان العربيةتولي امرأة منصب رئاسة الوزراء أل - 
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مظاهرات متوجهة للجدار الفاصل لإلحتجاج على اإلعتداء على المزارعين أثناء قطف   - 

   .الزيتون

  .تزايد ظاهرة تسرب الفتيات بالصفوف األساسية من المدارس  - 

  : تاليراسة الوهي تجيب عن سؤال الد

وما  ؟ائل اإلعالم الفلسطينية في الضفة الغربيةما أولويات قضايا المرأة ضمن أجندة مراسلي وس -1

وتبين الجداول التالية  الصحفييون الفلسطينيون؟ طبيعة تلك القضايا التي يهتم بها المراسلون

 .القضايا التي تشكل األولوية عند المراسلين الصحفيين، وطبيعة تلك القضايا التي يهتمون بها

 ) 34(جدول 
على يد أحد أولوية تغطية قضية قتل فتاة على خلفية جرائم  علىعمر المراسل الصحفي ثير أت

  أقاربها في ظروف غامضة

تأثير عمر المراسل الصحفي على أولوية تغطية ، مدى )34(تشير النتائج الواردة في الجدول 

قضية قتل فتاة على خلفية جرائم على يد أحد أقاربها في ظروف غامضة، بأن المراسلين 

عاماً منهم من يهتمون بتغطية تلك القضية كأولوية  25الصحفيين الذين تقل أعمارهم عن 

فمنهم من   35- 25م بين ، أما المراسلين الصحفيين الواقع أعماره)29.3%(قصوى بنسبة 

يولون تغطية قضية قتل فتاة على خلفية جرائم على يد أحد أقاربها في ظروف غامضة أولوية 

ة على خلفية جرائم على يد أحد أقاربها أولوية تغطية قضية قتل فتا  

 في ظروف غامضة

   

  

الفئة 
  العمرية

    المجموع  أولوية  ضعيفة  أولوية متوسطة  أولوية  قصوى

  النسبة التكرار النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار

   %100.0  58  %60.3  35  %10.3  6  29.3% 17  25أقل من 

25 -35 27  %23.5  18  15.7%  70  %60.9 115  100.0%  

35 -45  5  13.9%  4  11.1%  27  75.0%  36  100.0%  

  %100.0  15  %66.7  10  %20.0  3  %13.3  2  فأعلى 45
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، بينما تشير نتائج الجدول السابق أيضاً بأن من المراسلين الصحفيين )23.5%(قصوى بنسبة 

، أما %)13.9(يولون تغطية تلك القضية أهمية قصوى بنسبة  45-35الواقع أعمارهم  بين 

وأكثر فمنهم من يولون تغطية تلك القضية أهمية  45المراسلين الصحفيين البالغ أعمارهم من 

   .%)13.3(قصوى بنسبة 

عاماً يهتمون بتغطية تلك القضية كأولوية  25ومن المراسلين الصحفيين الذين تقل أعمارهم عن 

فمنهم من  35-25ارهم بين حفيين الواقع أعم، أما المراسلين الص%)10.3(متوسطة بنسبة 

يولون تغطية قضية قتل فتاة على خلفية جرائم على يد أحد أقاربها في ظروف غامضة أولوية 

يولون  45- 35بين  مراسلين الصحفيين الواقع أعمارهم، بينما نسبة ال)15.7%(متوسطة بنسبة 

لصحفيين البالغ ، وتبلغ نسبة المراسلين ا%)11.1(تغطية تلك القضية أهمية متوسطة بنسبة 

، أما بالنسبة  %)20.0(وأكثر الذين يولون تغطية تلك القضية أهمية متوسطة  45أعمارهم من 

عاماً، والذين يولون تغطية قضية  25للفئة العمرية للمراسلين الصحفيين البالغ أعمارهم أقل من 

نسيتهم  بلغتفة فقتل فتاة على خلفية جرائم على يد أحد أقاربها في ظروف غامضة أولوية ضعي

فمنهم من يولون تغطية  35- 25صحفيين الواقع أعمارهم بين ، أما المراسلين ال%)60.3(

قضية قتل فتاة على خلفية جرائم على يد أحد أقاربها في ظروف غامضة أولوية بدرجة ضعيفة 

ن يولو 45-35، بينما بلغت نسبة المراسلين الصحفيين الواقعة أعمارهم بين )60.9%(بنسبة 

، في حين تبلغ نسبة المراسلين الصحفيين %)75.0(تغطية تلك القضية أهمية ضعيفة بنسبة 

  .%)66.7(الذين يولون تغطية تلك القضية أهمية ثانوية ضعيفة ووأكثر  45البالغ أعمارهم من 

الفئة  يه 25أقل من الفئة العمرية أن أنه على الرغم من  السابق ونالحظ من خالل الجدول

هتماماً بتغطية قضية قتل فتاة على خلفية جرائم على يد أحد أقاربها في ظروف غامضة، ااألكثر 

كافة الفئات  المراسلين الصحفيين منإال أن ).29.3%( حيث يولونها أهمية قصوى بنسبة

قضية قتل فتاة على خلفية جرائم على يد أحد أقاربها في  العمرية كانت نسبة إهتمامهم بتغطية

متدنية إذا ماقورنت بنسب عدم اإلهتمام الواردة في الجدول، وكانت أيضاً الفئة ، ظروف غامضة

، هي أعلى نسبة عدم اهتمام وأكثر 45من العمرية من المراسلين الصحفيين الواقعة أعمارهم 

  .بتغطية تلك القضية بشكل الفت للنظر
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 هتمام بتغطيةابأنهم على  ونالحظ من المجاميع الكلية أن العدد الكلي للمبحوثين والذين أجابوا

ت كأولوية  قصوى بلغ قضية قتل فتاة على خلفية جرائم على يد أحد أقاربها في ظروف غامضة

قضية قتل فتاة على عدد المستجيبين الذين يهتمون بتغطية  ت نسبةفيما بلغ ،%)22.7(نسبتهم 

وهذا يعني أن ، )%63.3( كأولوية ضعيفة خلفية جرائم على يد أحد أقاربها في ظروف غامضة

األمر بحاجة للنظر فيه من أجل رفع مستوى وعي المراسلين الصحفيين بتلك القضايا ألهميتها، 

عن طريق الدورات وورشات العمل التي تطرح ذلك الموضوع، كون الشريحة المبحوثة هامة 

  .بعة المؤثرة في الرأي العامافي المجتمع وتحتل منابر السلطة الر

 ) 35( جدول
   مربع كاي بيرسون    

    
 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 

(2-sided) 
  502. 2 5.330 مربع كاي بيرسون

  

Ho : أولوية تغطية قضية قتل فتاة على خلفية جرائموالصحفي  عمر المراسلال يوجد عالقة بين 

   .على يد أحد أقاربها في ظروف غامضة مايسمى الشرف

:Ha ما  أولوية تغطية قضية قتل فتاة على خلفية جرائموالصحفي  سليوجد عالقة بين عمر المرا

  .على يد أحد أقاربها في ظروف غامضة يسمى الشرف

 = α( وهي أكبر من قيمة 0.502 تساوي) Significance( نالحظ أن قيمة مستوى الداللةو

ر عم، حيث أنه ال يوجد عالقة بين  Hoرفض للنظرية الصفرية عدمذلك ينتج عن و). 0.05

على يد أحد  ما يسمى الشرف أولوية تغطية قضية قتل فتاة على خلفية جرائموالمراسل الصحفي 

  .34567ن AB 01@<=> ?<=> 57;:9ان ،أقاربها في ظروف غامضة
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  ) 36( جدول

حزاب السياسية للمطالبة مسيرة لألأولوية تغطية قضية  علىعمر المراسل الصحفي ثير أت

 ةل تفاهمات حكومة الوحدنهاء االنقسام وتفعيإب
نهاء االنقسام وتفعيل تفاهمات إحزاب السياسية للمطالبة بمسيرة لألأولوية تغطية   

 ةحكومة الوحد

  

الفئة 
  العمرية

  المجموع  أولوية  ضعيفة  أولوية متوسطة  أولوية  قصوى

 النسبة التكرر النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار

  %100.0  58  %56.9  33  %29.3  17 %8.13  8  25أقل من 

25 -35 17  14.8%  25  21.7%  73  63.5%  115  100.0%  

 35-45  3 3.8%  14  38.9%  19  52.8%  36  100.0%  

  %100.0  15  %86.7  13  %13.3  2  %0.0 0  فأعلى 45

المراسل الصحفي على  عمر، المتعلقة بمدى تأثير )36(النتائج الواردة في الجدول رقم  تشير

طية قضية مسيرة لألحزاب السياسية للمطالبة بإنهاء اإلنقسام وتفعيل تفاهمات حكومة أولوية تغ

عاماً منهم من يهتمون بتغطية تلك  25الوحدة، بأن المراسلين الصحفيين الذين تقل أعمارهم عن 

- 25، بينما المراسلين الصحفيين الواقع أعمارهم بين )%8.13(القضية كأولوية قصوى بنسبة 

من يولون تغطية قضية مسيرة لألحزاب السياسية للمطالبة بإنهاء اإلنقسام وتفعيل منهم   35

، بينما تشير النتائج بأن من المراسلين %)14.8(تفاهمات حكومة الوحدة، أولوية قصوى بنسبة 

يولون تغطية تلك القضية أهمية قصوى بنسبة  45- 35الصحفيين الواقع أعمارهم  بين 

وأكثر من يولون تغطية  45لمراسلين الصحفيين البالغ أعمارهم من ، وال يوجد من ا%)3.8(

  . تلك القضية أهمية قصوى

عاماً يهتمون  25وكما أشارت النتائج أن من المراسلين الصحفيين الذين تقل أعمارهم عن 

 ةحفيين الواقع، أما المراسلين الص%)29.3(بتغطية تلك القضية كأولوية متوسطة بنسبة 

فمنهم من يولون تغطية قضية مسيرة لألحزاب السياسية للمطالبة بإنهاء  35- 25أعمارهم بين 

، بينما نسبة المراسلين %)14.8(أولوية متوسطة بنسبة  سام وتفعيل تفاهمات حكومة الوحدةاإلنق
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يولون تغطية تلك القضية أهمية متوسطة بنسبة  45- 35بين  أعمارهم ةلواقعالصحفيين ا

وأكثر والذين يولون  45أعمارهم من  ةلمراسلين الصحفيين البالغ، وتبلغ نسبة ا%)38.9(

، أما بالنسبة للفئة العمرية للمراسلين الصحفيين %)13.3(تغطية تلك القضية أهمية متوسطة 

عاماً، والذين يولون تغطية قضية مسيرة لألحزاب السياسية للمطالبة  25البالغة أعمارهم أقل من 

، أما %)56.9(فاهمات حكومة الوحدة، أولوية ضعيفة فبلغت نسبتهم بإنهاء اإلنقسام وتفعيل ت

فمنهم من يولون تغطية تلك القضية أولوية  35- 25أعمارهم بين  ةالمراسلين الصحفيين الواقع

، بينما بلغت نسبة المراسلين الصحفيين الواقعة أعمارهم بين %)63.5(بدرجة ضعيفة بنسبة 

، في حين تبلغ نسبة %)52.8(لقضية أهمية ضعيفة بنسبة والذين يولون تغطية تلك ا 45- 35

وأكثر والذين يولون تغطية تلك القضية أهمية  45أعمارهم من  ةالمراسلين الصحفيين البالغ

  %).86.7(ثانوية ضعيفة 

هم الفئة  35-25أن المراسلين الصحفيين من الفئة العمرية  السابق ونالحظ من خالل الجدول 

تغطية قضية مسيرة لألحزاب السياسية للمطالبة بإنهاء اإلنقسام وتفعيل تفاهمات هتماماً بااألكثر 

فأعلى هي  45، والفئة العمرية من )%60.7( حكومة الوحدة، حيث يولونها أهمية قصوى بنسبة

بتغطية قضية مسيرة لألحزاب السياسية للمطالبة بإنهاء الفئة األكثر نسبة في عدم اإلهتمام 

، وهي نسبة عالية جداً بشكل الفت %)86.7(بنسبة  تفاهمات حكومة الوحدة، اإلنقسام وتفعيل

 .للنظر

 نالحظ من المجاميع الكلية أن العدد الكلي للمبحوثين والذين أجابوا بأنهم على اهتمام بتغطيةو

كأولوية   ةنقسام وتفعيل تفاهمات حكومة الوحدنهاء اإلإحزاب السياسية للمطالبة بمسيرة لألقضية 

تلك  يهتمون بتغطيةال المستجيبين الذين  ت نسبة، فيما بلغ%)12.5( ت نسبتهموى بلغقص

هذا يعني أن هناك ضعف ونقص في اإلهتمام من قبل المراسلين و  ،%)61.6( القضية

الصحفيين، لذلك فاألمر بحاجة للنظر فيه من أجل رفع مستوى وعي المراسلين الصحفيين بتلك 

يق الدورات وورشات العمل التي تطرح ذلك الموضوع، كون القضايا ألهميتها، عن طر

الشريحة المبحوثة هامة في المجتمع وتحتل منابر السلطة الربعة المؤثرة في الرأي العام، بغض 

  .النظر أن تلك القضية ليست من قضايا المرأة، لكنها مؤثرة جداً على أمن أفراد المجتمع ككل
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  ) 37( جدول 
      مربع كاي بيرسون  

   
 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 

(2-sided)  
  1480. 6 9.481 مربع كاي بيرسون

Ho: حزاب مسيرة لألأولوية تغطية قضية قضية ويوجد عالقة بين سن المراسل الصحفي  ال

  . ةنهاء االنقسام وتفعيل تفاهمات حكومة الوحدإالسياسية للمطالبة ب

:Ha حزاب مسيرة لألأولوية تغطية قضية قضية وفي يوجد عالقة بين سن المراسل الصح

  .ةنهاء االنقسام وتفعيل تفاهمات حكومة الوحدإالسياسية للمطالبة ب

 وهي أكبر من قيمة 0.148 تساوي) Significance( نالحظ أن قيمة مستوى الداللةو

)α=0.05 .(رفض للنظرية الصفرية ينتج عن ذلك عدموHo  سن، حيث أنه ال يوجد عالقة بين 

نقسام نهاء اإلإحزاب السياسية للمطالبة بمسيرة لألأولوية تغطية قضية قضية والمراسل الصحفي 

  .34567ن AB 01@<=> ?<=> 57;:9ان ة،وتفعيل تفاهمات حكومة الوحد

 ) 38( جدول

تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة العاملة  أولوية تغطية قضية علىعمر المراسل الصحفي ثير أت

 سات الحكوميةالمؤس ىحدإفي 
حد أتزايد ظاهرة العنف ضد المرأة العاملة في  أولوية تغطية  

 المؤسسات الحكومية

 

  

الفئة 
  العمرية

 المجموع  أولوية  ضعيفة  أولوية متوسطة  أولوية  قصوى

 النسبة التكرار النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة التكرار

 %100.0 58  %65.5  38 %22.4  13  %12.1  7  25أقل من 

25 -35 15  13.0%  38  33.0%  62  53.9%  115 100.0% 

 35-45  4  11.1%  10  27.8%  22  61.1%  36 100.0% 

 %100.0 15  %86.7  13  %13.3  2  0.0  0  فأعلى 45
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، مدى تأثير عمر المراسل الصحفي علـى أولويـة   )38(بينت النتائج الواردة في الجدول رقم 

مرأة العاملة في أحد المؤسسات الحكومية، بأن المراسلين تغطية قضية تزايد ظاهرة العنف ضد ال

عاماً منهم من يهتمون بتغطية تلـك القضـية كأولويـة     25الصحفيين الذين تقل أعمارهم عن 

مـنهم مـن    35-25حفيين الواقع أعمارهم بين ، بينما المراسلين الص%)12.1(قصوى بنسبة 

، بينما تشير النتائج بأن من المراسلين %)13.0(يولون تغطية هذه القضية أولوية قصوى بنسبة 

يولون تغطية تلـك القضـية أهميـة قصـوى بنسـبة       45-35الصحفيين الواقع أعمارهم بين 

وأكثر من يولون تغطية  45، وال يوجد من المراسلين الصحفيين البالغ أعمارهم من %)11.1(

  . تلك القضية أهمية قصوى

عاماً يهتمون  25الصحفيين الذين تقل أعمارهم عن  النتائج أيضاً أن من المراسلين وتشير

، أما المراسلين الصحفيين الواقع أعمارهم %)22.4(بتغطية تلك القضية كأولوية متوسطة بنسبة 

فمنهم من يولون تغطية قضية تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة العاملة في أحد   35-25بين 

، بينما نسبة المراسلين الصحفيين الواقع %)33.0(المؤسسات الحكومية ، أولوية متوسطة بنسبة 

، وتبلغ نسبة %)27.8(يولون تغطية تلك القضية أهمية متوسطة بنسبة  45- 35أعمارهم  بين 

وأكثر والذين يولون تغطية تلك القضية أهمية  45المراسلين الصحفيين البالغ أعمارهم من 

 25ن الصحفيين البالغة أعمارهم أقل من ، أما بالنسبة للفئة العمرية للمراسلي%)13.3(متوسطة 

عاماً، والذين يولون تغطية قضية تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة العاملة في أحد المؤسسات 

، أما المراسلين الصحفيين الواقع أعمارهم %)65.5(الحكومية، أولوية ضعيفة فبلغت نسبتهم 

، بينما %)53.9(جة ضعيفة بنسبة فمنهم من يولون تغطية تلك القضية أولوية بدر  35- 25بين 

والذين يولون تغطية تلك القضية   45- 35بلغت نسبة المراسلين الصحفيين الواقعة أعمارهم بين 

 45، في حين تبلغ نسبة المراسلين الصحفيين البالغ أعمارهم من %)61.1(أهمية ضعيفة بنسبة 

ونالحظ من خالل %). 86.7(وأكثر والذين يولون تغطية تلك القضية أهمية ثانوية ضعيفة 

يشكلون الفئة األكثر اهتماماً بتغطية  35-25الجدول أن المراسلين الصحفيين من الفئة العمرية 

قضية تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة العاملة في إحدى المؤسسات الحكومية، حيث يولونها 

 45الغ أعمارهم من ، في حين تبلغ نسبة المراسلين الصحفيين الب%)13.0(أهمية قصوى بنسبة 
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وهي أعلى نسبة عدم %) 86.7(وأكثر والذين يولون تغطية تلك القضية أهمية ثانوية ضعيفة 

  .إهتمام بتغطية تلك القضية بشكل الفت للنظر

قضية  ونالحظ من المجاميع الكلية أن العدد الكلي للمبحوثين والذين أجابوا بأنهم يهتمون بتغطية

كأولوية قصوى بلغت  أة العاملة في إحدى المؤسسات الحكوميةتزايد ظاهرة العنف ضد المر

قضية تزايد ظاهرة العنف ، فيما بلغت نسبة المستجيبين الذين يهتمون بتغطية %)11.6(نسبتهم 

، وهذا يعني أن هناك %)60.2(كأولوية ضعيفة  ضد المرأة العاملة في أحد المؤسسات الحكومية

تغطية اإلعالمية لتلك القضية من قبل المراسلين ضعف ونقص في اإلهتمام وقصور في ال

ال تشكل أولوية ضمن أجندة مراسلي قضايا المرأة بأن الصحفيين، وهذا يدعم فرضية الدراسة 

، وهذا مابينه الجدول السابق حيث تبين وجود عدم إهتمام كافة  الفئات وسائل اإلعالم الفلسطيني

هتمام الموجودة إعاله كانت جداً ضئيلة مقارنة مع العمرية لتغطية تلك القضية، وحتى نسب اإل

من أجل رفع مستوى وعي نسب عدم اإلهتمام، وهذا األمر يتطلب المزيد من البحث والتقصي 

المراسلين الصحفيين بتلك القضايا ألهميتها، عن طريق الدورات والندوات وورشات العمل التي 

  .، وعلى المجتمع بشكل عامليهاتطرح موضوع العنف ضد المرأة ألهميته وتأثيره ع

  ) 39( جدول
     مربع كاي بيرسون    

 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 
(2-sided) 

  271. 6 7.569 مربع كاي بيرسون

Ho  : تزايد ظاهرة العنف ضد  أولوية تغطية قضيةوال يوجد عالقة بين سن المراسل الصحفي

  . حد المؤسسات الحكوميةأالمرأة العاملة في 

Ha : تزايد ظاهرة العنف ضد  أولوية تغطية قضيةويوجد عالقة بين سن المراسل الصحفي

  .حد المؤسسات الحكوميةأالمرأة العاملة في 

 وهي أكبر من قيمة 0.271 تساوي) Significance( نالحظ أن قيمة مستوى الداللةو

)α=0.05 .(عدم رفض للنظرية الصفريةينتج عن ذلك وHo سن يوجد عالقة بين  ، حيث أنه ال
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حد أتزايد ظاهرة العنف ضد المرأة العاملة في  أولوية تغطية قضيةوالمراسل الصحفي 

  .34567ن AB 01@<=> ?<=> 57;:9ان ،المؤسسات الحكومية

 ) 40( جدول

تولي امرأة منصب رئاسة الوزراء ألول  أولوية تغطية قضية علىعمر المراسل الصحفي ثير أت

 لدان العربيةمرة في تاريخ الب
تولي امرأة منصب رئاسة الوزراء ألول مرة قضية  أولوية تغطية  

 في تاريخ البلدان العربية

 

الفئة 
  العمرية

 المجموع  أولوية  ضعيفة  أولوية متوسطة  أولوية  قصوى

 النسبة التكرار النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 %100.0 58  %69.0  40  %19.0  11 % 12.1  7  25أقل من

25 -35 16  13.9 %  28  24.3%   71  61.7%  115 100.0% 

 35-45  4  11.1%  5  13.9%   27  75.0 %  36 100.0% 

 %100.0 15   %60.0  9   %26.7  4  %13.3  2  فأعلى 45

، المتعلقة بمدى تأثير عمر المراسل الصحفي على )40(أشارت النتائج الواردة في الجدول رقم 

تولي امرأة منصب رئاسة الوزراء ألول مرة في تاريخ البلدان العربية، بأن أولوية تغطية قضية 

عاماً منهم من يهتمون بتغطية تلك القضية  25المراسلين الصحفيين الذين تقل أعمارهم عن 

  35- 25، بينما المراسلين الصحفيين الواقع أعمارهم بين %) 12.1(كأولوية قصوى بنسبة 

، بينما كان من المراسلين %)13.9(لقضية أولوية قصوى بنسبة منهم من يولون تغطية هذه ا

من هم يولون تغطية تلك القضية أهمية قصوى بنسبة  45- 35الصحفيين الواقع أعمارهم بين 

وأكثر من يولون تغطية تلك  45، أما نسبة المراسلين الصحفيين البالغ أعمارهم من %)11.1(

الجدول السابق أيضاً أن من المراسلين الصحفيين  بينو%). 13.3(القضية أهمية قصوى فكانت 

عاماً يهتمون بتغطية تلك القضية كأولوية متوسطة بنسبة  25الذين تقل أعمارهم عن 

فمنهم من يولون تغطية  35- 25حفيين الواقع أعمارهم بين ، أما المراسلين الص%)19.0(

لدان العربية ، أولوية متوسطة قضية تولي امرأة منصب رئاسة الوزراء ألول مرة في تاريخ الب

يولون تغطية  45- 35، بينما نسبة المراسلين الصحفيين الواقع أعمارهم  بين %)24.3(بنسبة 
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، وتبلغ نسبة المراسلين الصحفيين البالغ أعمارهم %)13.9(تلك القضية أهمية متوسطة بنسبة 

، أما بالنسبة %)26.7(وأكثر والذين يولون تغطية تلك القضية أهمية متوسطة  45من 

عاماً، والذين يولون تغطية قضية تولي امرأة  25للمراسلين الصحفيين البالغة أعمارهم أقل من 

منصب رئاسة الوزراء ألول مرة في تاريخ البلدان العربية، أولوية ضعيفة فبلغت نسبتهم 

تغطية تلك فمنهم من يولون   35- 25، أما المراسلين الصحفيين الواقع أعمارهم بين %)69.0(

، بينما بلغت نسبة المراسلين الصحفيين الواقعة %)61.7(القضية أولوية بدرجة ضعيفة بنسبة 

، في %) 75.0(والذين يولون تغطية تلك القضية أهمية ضعيفة بنسبة   45- 35أعمارهم بين 

 وأكثر والذين يولون تغطية تلك 45حين تبلغ نسبة المراسلين الصحفيين البالغ أعمارهم من 

، ونالحظ من خالل النسب الواردة في الجدول السابق أن %)60.0(القضية أهمية ثانوية ضعيفة 

هي  35- 25نسب اهتمام المراسلين الصحفيين بتغطية تلك القضية متقاربة جداً، الفئة العمرية

ان الفئة األكثر إهتماماً بتغطية قضية تولي امرأة منصب رئاسة الوزراء ألول مرة في تاريخ البلد

- 35كما أن الفئة العمرية %).  13.9(العربية، بفارق بسيط حيث يولونها أهمية قصوى بنسبة 

هم الفئة األقل إهتماماً بتغطية قضية تولي امرأة منصب رئاسة الوزراء ألول مرة في تاريخ  45

مع  ، وهي نسبة عالية جداً قياساً%) 75.0(البلدان العربية، حيث يولونها أهمية ضعيفة بنسبة 

  .نسبة اإلهتمام الواردة  في الجدول

، ونسبة %)12.9(ونالحظ أيضاً أن نسبة الذين يولون تغطية تلك القضية كأولوية قصوى بلغت 

وهذا يعني أن هناك ضـعف  ، %)65.6(الذين يولون تغطية تلك القضية أولوية ضعيفة كانت 

ة لتلك القضية من قبـل  ونقص واضح في اإلهتمام وقصور في الحرص على التغطية اإلعالمي

ال تشكل أولوية ضمن أجندة قضايا المرأة المراسلين الصحفيين، وهذا يدعم فرضية الدراسة بأن 

، وهذا ماأوردته نتائج الجدول السابق حيث بينت عدم وجود مراسلي وسائل اإلعالم الفلسطيني

لموجودة في الجدول أعاله إهتمام كافة الفئات العمرية لتغطية تلك القضية، وحتى نسب اإلهتمام ا

كانت ضئيلة جداً قياساً بنسب عدم اإلهتمام، مما يتطلب هذا الموضـوع المزيـد مـن البحـث     

من أجل رفع مستوى وعي المراسلين الصحفيين بقضايا المـرأة  والتقصي من قبل المختصين، 

  .ألهميتها
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  )41( جدول
  مربع كاي بيرسون

  
 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 

(2-sided) 
  8210. 6 2.899 مربع كاي بيرسون

Ho : تزايد ظاهرة العنف ضد  أولوية تغطية قضيةوال يوجد عالقة بين سن المراسل الصحفي

  . حد المؤسسات الحكوميةأالمرأة العاملة في 

Ha : تزايد ظاهرة العنف ضد  أولوية تغطية قضيةويوجد عالقة بين سن المراسل الصحفي

  .حد المؤسسات الحكوميةأالمرأة العاملة في 

 وهي أكبر من قيمة 0.821تساوي ) Significance( نالحظ أن قيمة مستوى الداللةو

)α=0.05 .(ذلك عدم رفض للنظرية الصفريةينتج عن وHo  ال يوجد عالقة بين سن ، حيث أنه

خ تولي امرأة منصب رئاسة الوزراء ألول مرة في تاري أولوية تغطية قضيةوالمراسل الصحفي 

  .34567ن AB 01@<=> ?<=> 57;:9ان ،البلدان العربية

 ) 42( جدول
مظاهرات متوجهة للجدار الفاصل  أولوية تغطية قضية علىعمر المراسل الصحفي  ثيرأت

  لإلحتجاج على اإلعتداء على المزارعين أثناء قطف الزيتون
 

قضية مظاهرات متوجهة للجدار الفاصل لالحتجاج على  أولوية تغطية  
 عتداء على المزارعين أثناء قطف الزيتوناال

 

  

الفئة 
  العمرية

 المجموع  أولوية  ضعيفة  أولوية متوسطة  أولوية  قصوى

 النسبة التكرار النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار

 %100.0 58  %60.3  35  %32.8   19 %6.9  4  25أقل من

25 -35 18   15.7%  33   28.7%  64   55.7%  115 100.0% 

 35-45  1   2.8%  7   19.4%  28   77.8%  36 100.0% 

 %100.0 15  %80.0   12  %20.0   3  %0.0   0 فأعلى 45
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، في مدى تأثير عمر المراسل الصحفي على أولوية )42(أشارت النتائج الواردة في الجدول رقم 

رعين أثنـاء  تغطية قضية مظاهرات متوجهة للجدار الفاصل لالحتجاج على االعتداء على المزا

عاماً منهم مـن يهتمـون    25قطف الزيتون، بأن المراسلين الصحفيين الذين تقل أعمارهم عن 

حفيين الواقع أعمارهم ، بينما المراسلين الص%)6.9(بتغطية تلك القضية كأولوية قصوى بنسبة 

، بينمـا المراسـلين   %)15.7(يولون تغطية هذه القضية أولوية قصوى بنسـبة   35-25بين 

منهم من هم يولون تغطية تلك القضية أهمية قصـوى   45-35حفيين الواقع أعمارهم بين الص

وأكثر فال يوجد منهم من  45، أما نسبة المراسلين الصحفيين البالغ أعمارهم من %)2.8(بنسبة 

بين الجدول السابق أيضاً أن و%). 0.0(مية قصوى فكانت النسبة يولون تغطية تلك  القضية أه

عاماً يهتمون بتغطية تلك القضية كأولوية  25ين الصحفيين الذين تقل أعمارهم عن من المراسل

فمنهم مـن    35-25، أما المراسلين الصحفيين الواقع أعمارهم بين %)32.8(متوسطة بنسبة 

يولون تغطية قضية مظاهرات متوجهة للجدار الفاصل لالحتجاج على االعتداء على المزارعين 

، بينما نسبة المراسلين الصحفيين الواقـع  %)28.7(أولوية متوسطة بنسبة أثناء قطف الزيتون، 

، وتبلغ نسبة %)19.4(يولون تغطية تلك القضية أهمية متوسطة بنسبة  45-35أعمارهم  بين 

وأكثر والذين يولون تغطية تلـك القضـية أهميـة     45المراسلين الصحفيين البالغ أعمارهم من 

عاماً، والذين  25للمراسلين الصحفيين البالغة أعمارهم أقل من  ، أما بالنسبة%)20.0(متوسطة 

يولون تغطية قضية مظاهرات متوجهة للجدار الفاصل لالحتجاج على االعتداء على المزارعين 

، أما المراسلين الصحفيين الواقـع  %)60.3(أثناء قطف الزيتون، أولوية ضعيفة فبلغت نسبتهم 

لون تغطية تلك القضية أولويـة بدرجـة ضـعيفة بنسـبة     فمنهم من يو  35-25أعمارهم بين 

والذين يولون   45-35، بينما بلغت نسبة المراسلين الصحفيين الواقعة أعمارهم بين %)55.7(

، في حين تبلغ نسبة المراسـلين الصـحفيين   %)77.8(تغطية تلك القضية أهمية ضعيفة بنسبة 

، %)80.0(تلك القضية أهمية ثانوية ضعيفة وأكثر والذين يولون تغطية  45البالغ أعمارهم من 

هم الفئة األكثـر   35- 25ونالحظ من خالل الجدول أن المراسلين الصحفيين من الفئة العمرية 

إهتماماً تغطية قضية مظاهرات متوجهة للجدار الفاصل لالحتجاج على االعتداء على المزارعين 

وأكثر  45والفئة العمرية من ، )%15.7(أثناء قطف الزيتون، حيث يولونها أهمية قصوى بنسبة 

قضية مظاهرات متوجهة للجدار الفاصل لالحتجاج على االعتداء  هم الفئة األقل اهتماماً بتغطية
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ونالحظ بأن تلك القضية مهمة لما لها أثـر علـى أمـن     ،على المزارعين أثناء قطف الزيتون

لكنها تحتاج للمزيد من االهتمام من  المواطن بغض النظر أنها ليست من قضايا المرأة المباشرة،

، %)10.3(قبل المراسلين حيث كانت نسبة المهتمين كأولوية قصوى بتغطية تلك القضية بلغت 

  %).62.05(ونسبة الذين يولون تلك القضية أولوية ضعيفة 

  )43( جدول
  مربع كاي بيرسون

  
 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 

(2-sided) 
  0580. 6 12.181 مربع كاي بيرسون

  

Ho :مظاهرات متوجهة للجدار  تغطية قضية وأولويةيوجد عالقة بين سن المراسل الصحفي  ال

  . عتداء على المزارعين أثناء قطف الزيتونلفاصل لالحتجاج على االا

:Ha  مظاهرات متوجهة للجدار  تغطية قضية وأولويةيوجد عالقة بين سن المراسل الصحفي

  .عتداء على المزارعين أثناء قطف الزيتونلى االالفاصل لالحتجاج ع

 قيمة وهي تساوي 0.058تساوي ) Significance( أن قيمة مستوى الداللة ونالحظ

)α=0.05 .(رفض للنظرية الصفرية ينتج عن ذلك عدموHo  حيث أنه ال يوجد عالقة بين سن ،

صل لالحتجاج على مظاهرات متوجهة للجدار الفا تغطية قضية وأولويةالمراسل الصحفي 

  .34567ن AB 01@<=> ?<=> 57;:9ان عتداء على المزارعين أثناء قطف الزيتون،اال

 ) 44( جدول

تزايد ظاهرة تسرب الفتيات بالصفوف  أولوية تغطية قضية علىعمر المراسل الصحفي ثير أت

 األساسية من المدارس
 ساسية من المدارسقضية تزايد ظاهرة تسرب الفتيات بالصفوف األ أولوية تغطية  

  

الفئة 
  العمرية

  المجموع  أولوية  ضعيفة  أولوية متوسطة  أولوية  قصوى

 التكرار النسبة النسبة  التكرار  النسبة  التكرار النسبة  التكرار
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  %100.0  58  %50.0 29  %32.8 19  %17.2  10  25أقل من 

25 -35 24 20.9%  37  32.2%  54  47.0%  115  100.0%  

 35-45  4  11.1%  10  27.8%  22  61.1%  36  100.0%  

  %100.0  15  %86.7  13  %6.7  1  %6.7  1  فأعلى 45

، فيما يتعلق بمدى تأثير عمر المراسل الصـحفي  )44(أوضحت النتائج الواردة في الجدول رقم 

على أولوية تغطية قضية تزايد ظاهرة تسرب الفتيات بالصفوف األساسية من المـدارس، بـأن   

عاماً منهم من يهتمون بتغطية تلـك القضـية    25تقل أعمارهم عن  المراسلين الصحفيين الذين

  35-25، بينما المراسلين الصحفيين الواقع أعمـارهم بـين   %)17.2(كأولوية قصوى بنسبة 

، بينما المراسلين الصحفيين الواقـع  %)20.9(يولون تغطية هذه القضية أولوية قصوى بنسبة 

، %)11.1(طية تلك القضية أهمية قصوى بنسـبة  منهم من هم يولون تغ 45-35أعمارهم بين 

يولون تغطية تلك القضية أهمية قصـوى   45أما نسبة المراسلين الصحفيين البالغ أعمارهم من 

  %).6.7(بنسبة

عاماً يهتمون  25تشير النتائج أيضاً أن من المراسلين الصحفيين الذين تقل أعمارهم عن و

حفيين الواقع أعمارهم ، أما المراسلين الص%)32.8(ة بتغطية تلك القضية كأولوية متوسطة بنسب

فمنهم من يولون تغطية قضية تزايد ظاهرة تسرب الفتيات بالصفوف األساسية من  35- 25بين 

 مراسلين الصحفيين الواقع أعمارهم، بينما نسبة ال%)32.2(المدارس، أولوية متوسطة بنسبة 

، وتبلغ نسبة المراسلين %)27.8(طة بنسبة يولون تغطية تلك القضية أهمية متوس 45-35بين 

وأكثر والذين يولون تغطية تلك القضية أهمية متوسطة  45الصحفيين البالغ أعمارهم من 

عاماً، والذين يولون  25، أما بالنسبة للمراسلين الصحفيين البالغة أعمارهم أقل من %)6.7(

من المدارس، أولوية ضعيفة تغطية قضية تزايد ظاهرة تسرب الفتيات بالصفوف األساسية 

فمنهم من  35- 25حفيين الواقع أعمارهم بين ، أما المراسلين الص%)50.0(فبلغت نسبتهم 

، بينما بلغت نسبة المراسلين %)47.0(يولون تغطية تلك القضية أولوية بدرجة ضعيفة بنسبة 

ة ضعيفة بنسبة والذين يولون تغطية تلك القضية أهمي 45- 35فيين الواقعة أعمارهم بين الصح

وأكثر والذين يولون  45، في حين تبلغ نسبة المراسلين الصحفيين البالغ أعمارهم من %)61.1(



143 

 

، ونالحظ من خالل الجدول أن المراسلين %)86.7(تغطية تلك القضية أهمية ثانوية ضعيفة 

هرة تسرب هم الفئة األكثر إهتماماً بتغطية قضية تزايد ظا 35- 25الصحفيين من الفئة العمرية 

والفئة ، )%20.9(الفتيات بالصفوف األساسية من المدارس، حيث يولونها أهمية قصوى بنسبة 

  ).%86.7( فاعلى هي الفئة األقل اهتماماً بتغطية تلك القضية  بنسبة  بلغت 45العمرية من 

بتغطيـة   ونالحظ من المجاميع الكلية أن العدد الكلي للمبحوثين والذين أجابوا بأنهم على إهتمام

ـ    قضية تزايد ظاهرة تسرب الفتيات بالصفوف األساسية من المدارس ت كأولويـة قصـوى بلغ

كأولويـة  ذات القضية المستجيبين الذين يهتمون بتغطية  نسبة ت نسبةفيما بلغ%) 17.0( نسبتهم

   .%)52.5( أي بما يساوي، 224من أصل  118 ضعيفة

على التغطيـة اإلعالميـة    صور في الحرصوهذا يعني أن هناك نقص واضح في اإلهتمام وق 

ال قضـايا المـرأة   لتلك القضية من قبل المراسلين الصحفيين، وهذا يدعم فرضية الدراسة بأن 

، وهذا ماأوردته نتـائج الجـدول   تشكل أولوية ضمن أجندة مراسلي وسائل اإلعالم الفلسطيني

ة تلك القضـية، وحتـى نسـب    السابق حيث بينت عدم وجود إهتمام كافة الفئات العمرية لتغطي

اإلهتمام الموجودة في الجدول أعاله كانت ضئيلة جداً قياساً بنسب عدم اإلهتمام، مما يتطلب هذا 

من أجل رفع مستوى وعي المراسلين الموضوع المزيد من البحث والتقصي من قبل المختصين، 

  .الصحفيين بقضايا المرأة ألهميتها

  )45(جدول 
  مربع كاي بيرسون

     
 .Asymp. Sig درجة الحرية  القيمة 

(2-sided)  
  113. 6 10.294 مربع كاي بيرسون

Ho :تزايد ظاهرة تسرب  تغطية قضية وأولوية يوجد عالقة بين سن المراسل الصحفي ال

  .الفتيات بالصفوف األساسية من المدارس

Ha : تسرب الفتيات تزايد ظاهرة  تغطية قضية وأولويةيوجد عالقة بين سن المراسل الصحفي

  .بالصفوف األساسية من المدارس
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 قيمة وهي أكبر من (0.113)تساوي ) Significance( أن قيمة مستوى الداللة ونالحظ

)α=0.05 .(رفض للنظرية الصفرية عدمذلك ينتج عن وHo  ال يوجد عالقة بين سن ، حيث أنه

بالصفوف األساسية من تزايد ظاهرة تسرب الفتيات  تغطية قضية وأولويةالمراسل الصحفي 

  .34567ن AB 01@<=> ?<=> 57;:9ان ،المدارس

أنه ال يوجد عالقة بين عمر المراسل الصحفي وأولويته لتغطية قضايا تخص : ويتبين مما سبق

هي الفئة األكثر اهتماماً بتغطية القضايا  35- 25المرأة، ونالحظ بأن الفئة العمرية الواقعة بين 

وأعلى هي األقل اهتماماً بتغطية  45والفئة العمرية من  ،)%20.9( التي تخص المرأة بنسبة

، لكن هذا الفرق في االهتمام بهذه المواضيع بين الفئات العمرية )%86.7(تلك القضايا بنسبة 

  .غير ملموس إحصائياً

ي كما أن المجموع الكلي للمهتمين بتلك القضايا وتغطيتها كأولوية قليل جداً مقارنة بالعدد الكل

مراسل ومراسلة يعملون في وسائل اإلعالم الفلسطينية المحلية، ) 224(للمبحوثين البالغ عددهم 

على الرغم من أهمية تلك القضايا التي يغفلون عنها وشدة تأثيرها على المجتمع، وهذا  يشير 

الى نقص في الوعي، األمر الذي يتطلب البحث في أهمية رفع مستوى الوعي لدى الصحفيين 

  .أشرنا سابقاً كما

  .ال تشكل قضايا المرأة أولوية ضمن أجندة مراسلي وسائل اإلعالم الفلسطيني: الفرضية

من صحة ) 45(إلى جدول ) 34(وهذا ما أكدت عليه النتائج في الجداول السابقة من جدول 

  .الفرضية وبالتالي قبولها

صادياً، وسياسياً واجتماعياً، اقت(بتمكين المرأة العالقة بين خبرة المراسل الصحفي ومعرفته  -4
وتأثيرها على معرفته بالصحة اإلنجابية والعنف األسري والمساواة والعدالة االجتماعية وعمل 

  المرأة والكوتا

اقتصادياً، ( تمكين المرأةتبين الجداول التالية تأثير خبرة المراسل الصحفي على معرفته ب
نجابية والعنف األسري والمساواة والعدالة الصحة اإلمعرفته ب وسياسياً واجتماعياً، وتأثيرها على

  : جتماعية وعمل المرأة والكوتااال
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ما مدى وعي مراسلي وسائل اإلعالم الفلسطينية بقضايا : وهي تجيب عن سؤال الدراسة أيضاً
  .المرأة؟ حيث تبين الجداول التالية مدى وعيهم ومعرفتهم بمحاور وقضايا تخص المرأة

 ) 46( جدول
 )اقتصادياً، وسياسياً واجتماعياً(ير خبرة المراسل الصحفي على معرفته بتمكين المرأة تأث
  

بتمكين  حول مدى تأثير خبرة المراسل الصحفي على معرفته) 46(يتضح من الجدول رقم 

، بأن المراسلين الصحفيين الذين تقل سنوات خبرتهم عن )اقتصادياً، وسياسياً، واجتماعياً(المرأة 

بنسبة ) اقتصادياً، وسياسياً واجتماعياً(العشر سنوات، منهم ال يعرفون عن تمكين المرأة 

ن سنة تبلغ نسبة م 20-10، بينما المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من )5.3%(

، وال يوجد من )%2.2( )اقتصادياً، وسياسياً، واجتماعياً( اليعرفون منهم عن تميكن المرأة

فاعلى من هم ال يعرفون عن تمكين المرأة  20المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من 

سنوات فتبلغ نسبة  10، أما المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة األقل من %)0.0(بنسبة 

، بينما )%13.6( )اقتصادياً، وسياسياً، واجتماعياً( م معرفة ضئيلة عن تمكين المرأةمن لديه

نسبة المراسلين الصحفيين الذين يعرفون عن تمكين المرأة معرفة ضئيلة من ذوي سنوات الخبرة 

، ونسبة المراسلين الصحفيين الذين يعرفون عن تمكين المرأة )%4.4( سنة تبلغ 20-10من 

، في حين بلغت نسبة %)10.0( فاعلى  بلغت 20ن ذوي سنوات الخبرة نسبة ضئيلة م

سنوات والذين  يعرفون عن قضية  10المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة األقل من 

، بينما نسبة المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة )%21.9( تمكين المرأة معرفة متوسطة

في حين ) %24.4( مكين المرأة معرفة متوسطةعام بلغت نسبة من يعرفون عن ت 20- 10من 

  ) إقتصادياً، وسياسياً واجتماعياً(تمكين المرأة   

  

  الخبرة 

  لدي معرفة ليس

 

 المجموع معرفة كبيرة معرفة متوسطة معرفة ضئيلة 

  النسبة  التكرار  لنسبةا التكرار  النسبة  التكرار  النسبة التكرار  النسبة  التكرار

 10أقل من 

 سنوات
9 5.3% 

23 

 

13.6% 37 21.9% 100 59.2% 169 100.0% 

10 -20 1 2.2% 2 4.4% 11 24.4% 31 68.9% 45 100.0% 

  فأعلى 20

  
0 0.0% 

1  10.0% 3 30.0% 6 60.0% 10 100.0% 
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فأعلى والذين يعرفون عن تمكين  20نسبة المراسلين الصحفيين من هم ذوي سنوات الخبرة من 

، بينما بلغت نسبة المراسلين الصحفيين ذوي )%30.0( المرأة معرفة متوسطة كانت نسبتهم

، )%59.2( المرأة معرفة كبيرةيعرفون عن تمكين  والذينسنوات  10سنوات الخبرة األقل من 

هم على دراية كاملة والذين  20- 10بلغت نسبة من هم ذوي سنوات الخبرة من في حين 

 20، بينما نسبة المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من )%68.9(تمكين المرأة  بموضوع

  .)%60.0( فأعلى فبلغت نسبة من  يعرفون منهم عن تمكين المرأة معرفة كبيرة

هم سنة  20-10 بأن المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من ابقةونالحظ من األرقام الس 

سنوات أعلى  10كما من أن فئة الخبرة األقل من  ،)%68.9( بتمكين المرأة بنسبة األكثر معرفة

، و تبين من ، مقارنة بالفئات األخرى)%5.3( نسبة في عدم معرفتهم بهذا الموضوع بنسبة

السابقة بأن معرفة وادراك كافة فئات ذوي الخبرات على اختالفها هي معرفة كبيرة في النتائج 

موضوع تمكين المرأة، وهو امر الفت للنظر ويعكس اهتمام المراسلين الصحفيين بهذا 

الموضوع، أو قد  يكون عدم صراحة اإلجابة عن تساؤالت اإلستبانة أو اخفاء عدم األهتمام هو 

  .بهذا النحوماجعل النسب تسير 

  ) 47(جدول 
     مربع كاي بيرسون

 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 
(2-sided) 

  5800. 6 4.722 مربع كاي بيرسون
  

Ho: اقتصادياً، وسياسياً ( تمكين المرأةومعرفته ب المراسل الصحفي خبرةيوجد عالقة بين  ال

  ).واجتماعياً

Ha : اقتصادياً، وسياسياً ( تمكين المرأةعرفته بومالمراسل الصحفي  خبرةيوجد عالقة بين

من  أكبر وهي 0.580تساوي ) Significance( أن قيمة مستوى الداللة ونالحظ ).واجتماعياً

ال يوجد عالقة ، حيث أنه  Hoرفض للنظرية الصفرية عدمذلك ينتج عن و). α = 0.05( قيمة
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?<=>  ،)اً، وسياسياً واجتماعياًاقتصادي( تمكين المرأةومعرفته بخبرة المراسل الصحفي بين 

 .34567ن AB 01@<=> 57;:9ان

 ) 48( جدول

 تأثير خبرة المراسل الصحفي على معرفته بالصحة اإلنجابية

 الصحة اإلنجابية  

  

  الخبرة

  لدي معرفة ليس

 

 معرفة كبيرة معرفة متوسطة معرفة ضئيلة

 

 المجموع

    النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 10أقل من 

 سنوات
9 5.3% 

27 

 

16.0% 59 34.9% 74 43.8% 169 100.0% 

10 -20 1 2.2% 4 8.9% 10 22.2% 30  66.7% 45 100.0% 

  فأعلى 20

  
2 20.0% 

0 0.0% 2 20.0% 6 60.0% 10 100.0% 

اسل الصحفي على معرفته مدى تأثير خبرة المر) 48(بينت النتائج الواردة في الجدول رقم 
بالصحة اإلنجابية، بأن المراسلين الصحفيين الذين تقل سنوات خبرتهم عن العشر سنوات، منهم 

، بينما المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة )%5.3(ال يعرفون عن الصحة اإلنجابية بنسبة 
، أما نسبة )%8.9(سنة تبلغ نسبة من ال يعرفون منهم عن الصحة اإلنجابية  20-10من 

فاعلى والذين ال يعرفون عن الصحة اإلنجابية  20المراسلين الصحفيين ذوي فئات الخبرة من 
سنوات فتبلغ  10، أما المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة األقل من )%20.0( تبلغ نسبتهم

الصحفيين ، بينما نسبة المراسلين )%16.0( نسبة من لديهم معرفة ضئيلة عن الصحة اإلنجابية
 سنة تبلغ 20- 10الذين يعرفون عن الصحة اإلنجابية معرفة ضئيلة من ذوي سنوات الخبرة من 

فاعلى من هم ال  20، وال يوجد من المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من )34.9%(
في حين بلغت نسبة المراسلين الصحفيين  ،صحة اإلنجابية معرفة ضئيلة بنسبةيعرفون عن ال

سنوات والذين يعرفون عن موضوع الصحة اإلنجابية معرفة  10وات الخبرة األقل من ذوي سن
عام  20- 10، بينما نسبة المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من )%34.9( متوسطة

في حين نسبة المراسلين ) %22.2( بلغت نسبة من يعرفون عن هذا الموضوع معرفة متوسطة
فأعلى والذين يعرفون عن الصحة اإلنجابية  20برة من الصحفيين من هم ذوي سنوات الخ

، بينما بلغت نسبة المراسلين الصحفيين ذوي سنوات )%20.0( معرفة متوسطة كانت نسبتهم
، في )%43.8( سنوات والذين يعرفون عن هذا الموضوع معرفة كبيرة 10الخبرة األقل من 

ين هم على دراية كاملة بموضوع والذ 20- 10حين بلغت نسبة من هم ذوي سنوات الخبرة من 
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فأعلى  20، بينما نسبة المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من )%66.7(الصحة اإلنجابية 
، ونالحظ بأن هناك )%60.0( فبلغت نسبة من يعرفون منهم عن الصحة اإلنجابية معرفة كبيرة

لدى من هم أقل من  لمعرفة سنوات، ونقص في ا  10معرفة جيدة لمن كانت خبرتهم فوق ال 
  . ذلك

 ) 49( جدول
  مربع كاي بيرسون

 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 
2-sided) ( 

  031. 6 13.865 مربع كاي بيرسون

Ho :خبرة المراسل الصحفي مستقلة عن معرفته بالصحة اإلنجابية 

Ha : خبرة المراسل الصحفي ليست مستقلة عن معرفته بالصحة اإلنجابية  
 قيمة أصغر منوهي  0.031تساوي ) Significance( ن قيمة مستوى الداللةنالحظ أو
)α=0.05 .(رفض النظرية الصفرية  وينتج عن ذلكHo خبرة المراسل الصحفي  أن مما يعني

خبرة المراسل الصحفي يوجد عالقة بين  حيث ليست مستقلة عن معرفته بالصحة اإلنجابية،
  .ومعرفته بالصحة اإلنجابية

 ) 50( جدول
  معرفته بالعنف األسري تأثير خبرة المراسل الصحفي على

    

مدى تأثير خبرة المراسل الصحفي على معرفته ) 50(بينت النتائج الواردة في الجدول رقم 

يين الذين تقل سنوات خبرتهم عن بالعنف األسري، حيث أشارت الى  أن المراسلين الصحف

، بينما المراسلين الصحفيين )%3.6(العشر سنوات، منهم ال يعرفون عن العنف األسري بنسبة 

  العنف األسري  

  

  الخبرة

  لدي معرفة ليس

 

 المجموع معرفة كبيرة معرفة متوسطة معرفة ضئيلة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة التكرار  النسبة  التكرار

 10أقل من 

 سنوات
6 3.6% 

19  

 

11.2% 37 21.9% 107  63.3% 169 100.0% 

10 -20 1 2.2% 3 6.7% 10  22.2% 31 68.9% 45 100.0% 

  فأعلى 20

  
0 0.0% 

1  10.0% 2  20.2% 7  70.0% 10 100.0% 
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سنة تبلغ نسبة من ال يعرفون منهم عن العنف األسري  20- 10ذوي سنوات الخبرة من 

ن هم ال فاعلى م 20، وال يوجد من المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من )2.2%(

، أما المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة األقل %)0.0(يعرفون عن العنف األسري بنسبة 

، بينما نسبة )%11.2(سنوات فتبلغ نسبة من لديهم معرفة ضئيلة عن العنف األسري  10من 

المراسلين الصحفيين الذين يعرفون عن العنف األسري معرفة ضئيلة من ذوي سنوات الخبرة 

فاعلى  20، ونسبة المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من )%6.7( سنة تبلغ 20- 10من 

، في حين بلغت نسبة المراسلين الصحفيين ذوي %)10.0(والذين يعرفون عن هذا الموضوع 

سنوات والذين يعرفون عن موضوع العنف األسري معرفة  10سنوات الخبرة األقل من 

عام  20- 10راسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من ، بينما نسبة الم)%21.9( متوسطة

في حين نسبة المراسلين ) %22.2( بلغت نسبة من يعرفون عن هذا الموضوع معرفة متوسطة

فأعلى والذين يعرفون عن العنف األسري معرفة  20الصحفيين من هم ذوي سنوات الخبرة من 

ن الصحفيين ذوي سنوات الخبرة ، بينما بلغت نسبة المراسلي)%20.2( متوسطة كانت نسبتهم

، في حين )%63.3( سنوات والذين يعرفون عن هذا الموضوع معرفة كبيرة 10األقل من 

والذين هم على دراية كاملة بموضوع  20-10بلغت نسبة من هم ذوي سنوات الخبرة من 

لى فأع 20، بينما نسبة المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من )%68.9( العنف األسري

، ونالحظ بأن )%70.0( معرفة كبيرة العنف األسريفبلغت نسبة من يعرفون منهم عن 

المراسلين الصحفيين بكافة فئات سنوات الخبرة، كانت معرفتهم مرتفعة بهذا الموضوع فكانت 

فأعلى من بينهم أكبر نسبة في معرفتهم بالعنف األسري بنسبة  20ذوي سنوات الخبرة من 

سنوات من بينهم أيضاً أعلى نسبة في عدم معرفتهم بهذا  10لفئة أقل من ، كما أن ا)70.0%(

  .، من بين الفئات األخرى)%3.6(الموضوع بنسبة 

  ) 51(جدول 
    مربع كاي بيرسون    

 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 
(2-sided)  

  960. 6 1.487 مربع كاي بيرسون
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Ho :ومعرفته بالعنف األسري صحفيالمراسل ال خبرةيوجد عالقة بين  ال.  

Ha:  ومعرفته بالعنف األسريالمراسل الصحفي  خبرةيوجد عالقة بين.  

 = α( قيمة أكبروهي  0.960تساوي ) Significance( أن قيمة مستوى الداللة ونالحظ

خبرة ال يوجد عالقة بين ، حيث أنه  Hoرفض للنظرية الصفرية عدمذلك ينتج عن و). 0.05

  .34567ن AB 01@<=> ?<=> 57;:9ان ،ومعرفته بالعنف األسريفي المراسل الصح

 ) 52(جدول  

 تأثير خبرة المراسل الصحفي على معرفته بالمساواة االجتماعية

   المساواة االجتماعية  

  

  الخبرة

  لدي معرفة ليس

 

 المجموع معرفة كبيرة معرفة متوسطة معرفة ضئيلة

 النسبة التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  ارالتكر  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 10أقل من 

 سنوات
7 4.1% 

21 

 

12.4% 36 21.3% 105 62.1% 169 100.0% 

10 -20 1 2.2% 3 6.7% 14 31.1% 27 60.0% 45 100.0% 

  فأعلى 20

  
0 0.0% 

0 0.0% 3 30.0% 7 70.0% 10 100.0% 

  

أثير خبرة المراسل الصحفي على حول مدى ت) 52(أشارت النتائج الواردة في الجدول رقم 

معرفته بالمساواة اإلجتماعية، بأن المراسلين الصحفيين الذين تقل سنوات خبرتهم عن العشر 

، بينما المراسلين الصحفيين )%4.1(سنوات، منهم ال يعرفون عن المساواة اإلجتماعية بنسبة 

ن المساواة اإلجتماعية سنة تبلغ نسبة من ال يعرفون منهم ع 20-10ذوي سنوات الخبرة من 

فاعلى من هم ال  20، وال يوجد من المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من )2.2%(

، أما المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة %)0.0(يعرفون عن المساواة اإلجتماعية بنسبة 

، )%12.4(سنوات فتبلغ نسبة من لديهم معرفة ضئيلة عن المساواة اإلجتماعية  10األقل من 

بينما نسبة المراسلين الصحفيين الذين يعرفون عن المساواة اإلجتماعية معرفة ضئيلة من ذوي 

، وال يوجد من المراسلين الصحفيين ذوي سنوات )%6.7( سنة تبلغ 20-10سنوات الخبرة من 

، %)0.0(فاعلى من هم يعرفون معرفة ضئيلة عن المساواة اإلجتماعية بنسبة  20الخبرة من 

سنوات والذين 10ي حين بلغت نسبة المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة األقل من ف
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، بينما نسبة المراسلين )%21.3( معرفة متوسطةالمساواة اإلجتماعية يعرفون عن موضوع 

عام بلغت نسبة من يعرفون عن هذا الموضوع  20- 10الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من 

نسبة المراسلين الصحفيين من هم ذوي سنوات الخبرة من  في حين) %31.1( معرفة متوسطة

، )%30.0( فأعلى والذين يعرفون عن المساواة اإلجتماعية معرفة متوسطة كانت نسبتهم 20

سنوات والذين يعرفون  10بينما بلغت نسبة المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة األقل من 

ن بلغت نسبة من هم ذوي سنوات الخبرة من ، في حي)%62.1( عن هذا الموضوع معرفة كبيرة

، بينما نسبة )%60.0(والذين هم على دراية كاملة بموضوع المساواة اإلجتماعية  20- 10

فأعلى فبلغت نسبة من يعرفون منهم عن هذا  20المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من 

ه بأن المراسلين ، ونالحظ من األرقام المدرجة أعال)%70.0( الموضوع معرفة كبيرة

الصحفيين من كافة فئات الخبرة هم على دراية بالموضوع، واضحة من خالل ارتفاع نسب 

بالموضوع، فكانت فئة ذوي سنوات  تفاع نسب من هم على معرفة متوسطةالمعرفة، وكذلك ار

، )%70.0(فأعلى من بينهم أكبر نسبة في معرفتهم بالمساواة اإلجتماعية بنسبة  20الخبرة من 

كما أن فئة األقل من عشرات سنوات خبرة من بينهم أعلى نسبة في عدم معرفتهم بهذا 

  .، من بين الفئات األخرى)%4.1(الموضوع بنسبة 

  ) 53(جدول 
     مربع كاي بيرسون

 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 
(2-sided) 

  580. 6 4.718 مربع كاي بيرسون
  

Ho :ومعرفته بالمساواة االجتماعية مراسل الصحفيال خبرةيوجد عالقة بين  ال.  

:Ha  ومعرفته بالمساواة االجتماعية المراسل الصحفي خبرةيوجد عالقة بين.  

). α=0.05( قيمة أكبر وهي 0.580تساوي ) Significance( أن قيمة مستوى الداللة ونالحظ

خبرة المراسل ين ال يوجد عالقة ب، حيث أنه  Hoرفض للنظرية الصفرية عدمذلك ينتج عن و

  .34567ن AB 01@<=> ?<=> 57;:9ان ،ومعرفته بالمساواة اإلجتماعيةالصحفي 
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  )54(جدول 

  تأثير خبرة المراسل الصحفي على معرفته بالعدالة االجتماعية
 

   العدالة اإلجتماعية  

  

  الخبرة

  لدي معرفة ليس

 

 المجموع معرفة كبيرة معرفة متوسطة معرفة ضئيلة

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  نسبةال  التكرار

 10أقل من 

 سنوات
9 5.3% 

20 

 

11.8%  49 29.0%  91 53.8%  169 100.0% 

10 -20 1 2.2%  1 2.2%  11 24.4%  32 71.1%  45 100.0% 

  فأعلى 20

  
0 0.0%  

0 0.0%  2 20.0%  8 80.0%  10 100.0% 

دى تأثير خبرة المراسل الصحفي على معرفته بالعدالة ، م)54(ويتضح من الجدول رقم 

اإلجتماعية، بأن المراسلين الصحفيين الذين تقل سنوات خبرتهم عن العشر سنوات، منهم ال 

، بينما المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة )%5.3(يعرفون عن العدالة االجتماعية بنسبة 

، وال يوجد من )%2.2(عن العدالة اإلجتماعية  سنة تبلغ نسبة من ال يعرفون منهم 20- 10من 

فاعلى من هم ال يعرفون عن العدالة  20المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من 

سنوات  10، أما المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة األقل من %)0.0(اإلجتماعية بنسبة 

، بينما نسبة المراسلين )%11.8(فتبلغ نسبة من لديهم معرفة ضئيلة عن العدالة اإلجتماعية 

- 10الصحفيين الذين يعرفون عن العدالة اإلجتماعية معرفة ضئيلة من ذوي سنوات الخبرة من 

فاعلى  20، وال يوجد من المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من )%2.2( سنة تبلغ 20

المراسلين الصحفيين ، في حين بلغت نسبة من هم يعرفون معرفة ضئيلة عن العدالة اإلجتماعية

العدالة اإلجتماعية سنوات والذين يعرفون عن موضوع  10 ذوي سنوات الخبرة األقل من

 20- 10، بينما نسبة المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من )%29.0( معرفة متوسطة

في حين نسبة ) %24.4( عام بلغت نسبة من يعرفون عن هذا الموضوع معرفة متوسطة

فأعلى والذين يعرفون عن العدالة  20الصحفيين من هم ذوي سنوات الخبرة من المراسلين 

، بينما بلغت نسبة المراسلين الصحفيين ذوي )%20.0( اإلجتماعية معرفة متوسطة كانت نسبتهم



153 

 

 سنوات والذين يعرفون عن هذا الموضوع معرفة كبيرة 10سنوات الخبرة األقل من 

والذين هم على دراية  20-10ذوي سنوات الخبرة من  ، في حين بلغت نسبة من هم)53.8%(

، بينما نسبة المراسلين الصحفيين ذوي سنوات )%71.1(كاملة بموضوع العدالة اإلجتماعية 

 فأعلى فبلغت نسبة من يعرفون منهم عن هذا الموضوع معرفة كبيرة 20الخبرة من 

رة على معرفة كبيرة بهذا ، ونالحظ بأن المراسلين الصحفيين من كافة فئات الخب)80.0%(

الموضوع من خالل ارتفاع  نسب المعرفة الكاملة والمتوسطة، حيث كانت ذوي سنوات الخبرة 

، كما أن )%80.0(فأعلى من بينهم أكبر نسبة في معرفتهم بالعدالة االجتماعية بنسبة  20من 

الموضوع بنسبة سنوات فأقل من بينهم أعلى نسبة في عدم معرفتهم بهذا  10فئة الخبرة من 

 .، من بين الفئات األخرى)5.3%(

  ) 55( جدول
    مربع كاي بيرسون 

   
 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 

(2-sided)  
  182. 6 8.846 مربع كاي بيرسون

Ho: ومعرفته بالعدالة اإلجتماعية المراسل الصحفي خبرةيوجد عالقة بين  ال.  

:Ha  ومعرفته بالعدالة اإلجتماعية حفيالمراسل الص خبرةيوجد عالقة بين.  

 قيمة أكبر منوهي  0.182تساوي ) Significance( أن قيمة مستوى الداللة ونالحظ

)α=0.05 .(رفض للنظرية الصفرية عدمذلك ينتج عن وHo  ال يوجد عالقة بين ، حيث أنه

  .AB@<=>34567ن 01  ?<=> 57;:9ان ،ومعرفته بالعدالة اإلجتماعيةخبرة المراسل الصحفي 
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 ) 56( جدول
 تأثير خبرة المراسل الصحفي على معرفته بعمل المرأة

 

  عمل المرأة  

  

  الخبرة

  لدي معرفة ليس

 

 المجموع معرفة كبيرة معرفة متوسطة معرفة ضئيلة

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 10أقل من 

 سنوات
7 4.1%  

15 

 

8.9% 46 27.2%  101 59.8% 169 100.0% 

10 -20 1 2.2%  2 4.4% 6 13.3%  36 80.0% 45 100.0% 

  فأعلى 20

  
0 0.0%  

0 0.0%  2  20.0%  8 80.0% 10 100.0% 

    

مدى تأثير خبرة المراسل الصحفي على معرفته ) 56(أوضحت النتائج الواردة في الجدول رقم 

في العمل بما يتضمنه من مجاالت عملها المختلفة، وبينت  بعمل المرأة والذي نقصد به حقها

األرقام أن المراسلين الصحفيين الذين تقل سنوات خبرتهم عن العشر سنوات، منهم ال يعرفون 

 20- 10، بينما المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من )%4.1(عن عمل المرأة بنسبة 

، وال يوجد من المراسلين )%2.2(لمرأة سنة تبلغ نسبة من ال يعرفون منهم عن عمل ا

فاعلى من هم ال يعرفون عن عمل المرأة، أما المراسلين  20الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من 

سنوات فتبلغ نسبة من لديهم معرفة ضئيلة عن  10الصحفيين ذوي سنوات الخبرة األقل من 

فون عن عمل المرأة معرفة ، بينما نسبة المراسلين الصحفيين الذين يعر)%8.9(عمل المرأة 

، وال يوجد من المراسلين )%4.4( سنة تبلغ 20-10ضئيلة من ذوي سنوات الخبرة من 

، فاعلى من هم يعرفون معرفة ضئيلة عن عمل المرأة 20الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من 

سنوات والذين  10في حين بلغت نسبة المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة األقل من 

، بينما نسبة المراسلين الصحفيين )%27.2( معرفة متوسطةعمل المرأة رفون عن موضوع يع

عام بلغت نسبة من يعرفون عن هذا الموضوع معرفة  20- 10ذوي سنوات الخبرة من 

 20في حين نسبة المراسلين الصحفيين من هم ذوي سنوات الخبرة من ) %13.3( متوسطة

، بينما بلغت )%20.0( معرفة متوسطة كانت نسبتهم فأعلى والذين يعرفون عن عمل المرأة
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سنوات والذين يعرفون عن هذا  10نسبة المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة األقل من 

- 10، في حين بلغت نسبة من هم ذوي سنوات الخبرة من )%59.8( الموضوع معرفة كبيرة

بينما نسبة المراسلين  ،)%80.0(والذين هم على دراية كاملة بموضوع عمل المرأة  20

فأعلى فبلغت نسبة من يعرفون منهم عن هذا الموضوع  20الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من 

من كافة فئات الخبرة  على معرفة ، ونالحظ بأن المراسلين الصحفيين )%80.0( معرفة كبيرة

بينهم فأعلى، من  20 ومن 20-  10وي سنوات الخبرة من كبيرة بموضوع عمل المرأة، حيث ذ

سنوات  10، كما من بين فئة األقل من )%80.0(أكبر نسبة في معرفتهم بعمل المرأة بنسبة 

  .األخرى، من بين الفئات )%4.1(أعلى نسبة في عدم معرفتهم  بهذا الموضوع بنسبة 

  ) 57( جدول
   مربع كاي بيرسون  

 
 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 

(2-sided) 
  238. 6 7.995 مربع كاي بيرسون

  

Ho :ومعرفته بعمل المرأة المراسل الصحفي خبرةيوجد عالقة بين  ال.  

:Ha  ومعرفته بعمل المرأة المراسل الصحفي خبرةيوجد عالقة بين.  

). α=0.05( قيمة أكبروهي  0.238تساوي ) Significance( أن قيمة مستوى الداللة ونالحظ

خبرة ال يوجد عالقة بين ، حيث أنه  Hoذلك يعني عدم رفض للنظرية الصفريةينتج عن و

  .34567ن AB 01@<=> ?<=> 57;:9ان ،ومعرفته بعمل المرأةالمراسل الصحفي 
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 ) 58( جدول

 تأثير خبرة المراسل الصحفي على معرفته بالكوتا النسائية

 الكوتا النسائية  

  

  الخبرة 

  لدي معرفة ليس

 

 مجموعال معرفة كبيرة معرفة متوسطة معرفة ضئيلة 

  المجموع  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 10أقل من 

 سنوات
18 10.7%  

18 10.7% 42 24.4% 91 53.8% 169 100.0% 

10 -20 1 2.2% 4 8.9% 11 24.4% 29 64.4% 45 100.0% 

  فأعلى 20

  
2 20.0% 

1  10.0% 2 20.0% 5  50.0%  10 100.0% 

  
   

مدى تأثير خبرة المراسل الصحفي على  حول) 58(ينت النتائج الواردة في الجدول رقم ب

معرفته بالكوتا النسائية، بأن المراسلين الصحفيين الذين تقل سنوات خبرتهم عن العشر سنوات، 

، بينما المراسلين الصحفيين ذوي سنوات %)10.7(منهم ال يعرفون عن الكوتا النسائية بنسبة 

، بينما نسبة )%2.2(سنة تبلغ نسبة من ال يعرفون منهم عن الكوتا النسائية  20-10ن الخبرة م

فأعلى فبلغت نسبة من ال يعرفون منهم عن  20المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من 

سنوات  10، أما المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة األقل من )%20.0(هذا الموضوع 

، بينما نسبة المراسلين )%10.7(معرفة ضئيلة عن الكوتا النسائية  فتبلغ نسبة من لديهم

 20-10الصحفيين الذين يعرفون عن الكوتا النسائية معرفة ضئيلة من ذوي سنوات الخبرة من 

فأعلى فبلغت  20، بينما نسبة المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من )%8.9( سنة تبلغ

في حين بلغت نسبة المراسلين ، )%10.0(الموضوع نسبة من ال يعرفون منهم عن هذا 

الكوتا النسائية سنوات والذين يعرفون عن موضوع  10الصحفيين ذوي سنوات الخبرة األقل من 

 20- 10، بينما نسبة المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة من )%24.4( معرفة متوسطة

في حين نسبة ) %24.4( عام بلغت نسبة من يعرفون عن هذا الموضوع معرفة متوسطة

فأعلى والذين يعرفون عن الكوتا  20المراسلين الصحفيين من هم ذوي سنوات الخبرة من 

، بينما بلغت نسبة المراسلين الصحفيين ذوي )%20.0( النسائية معرفة متوسطة كانت نسبتهم
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 سنوات والذين يعرفون عن هذا الموضوع معرفة كبيرة 10سنوات الخبرة األقل من 

والذين هم على دراية  20-10، في حين بلغت نسبة من هم ذوي سنوات الخبرة من )53.8%(

، بينما نسبة المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة )%64.4(كاملة بموضوع الكوتا النسائية 

، )%50.0( فأعلى فبلغت نسبة من يعرفون منهم عن هذا الموضوع معرفة كبيرة 20من 

من كافة سنوات الخبرة هم على معرفة  المراسلين الصحفيين ة بأنمن النسب السابق ونالحظ

من بينهم أكبر نسبة في  20- 10ذوي سنوات الخبرة من عالية بالكوتا النسائية ونالحظ بأن 

ـن فئة المراسليين الصحفيين ذوي سنوات أ، كما )%64.4(معرفتهم بالكوتا النسائية بنسبة 

، )%20.0(نسبة في عدم معرفتهم بهذا الموضوع بنسبة فأعلى من بينهم أعلى  20الخبرة من 

، وقد تُرجع الباحثة أن هذه النسب هي إخفاء لعدم المعرفة وخاصة في من بين الفئات األخرى

إجابة لدي معرفة متوسطة ولدي معرفة ضئيلة، فمن خالل الميداني قد تعرضت الباحثة لسؤال 

ود بالكوتا النسائية وبعداالإنتهاء من إجابة بكثرة من أغلب المراسلين الصحفيين، عن المقص

  .أسئلة اإلستبانة يتم شرح معنى الكوتا النسائية

  ) 59( جدول
   مربع كاي بيرسون     

 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 
(2-sided) 

  553. 6  4.931 مربع كاي بيرسون
  

Ho :لنسائيةومعرفته بالكوتا ا المراسل الصحفي خبرةيوجد عالقة بين  ال.  

Ha : ومعرفته بالكوتا النسائية المراسل الصحفي خبرةيوجد عالقة بين.  

 = α(وهي أكبر قيمة  0.553تساوي ) Significance(ونالحظ أن قيمة مستوى الداللة 

، وذلك يعني انه ال يوجد عالقة بين  Hoوينتج عن ذلك عدم رفض للنظرية الصفرية). 0.05

  .?<=> 57;:9ان 34567ن AB 01@<=> ،بالكوتا النسائية خبرة المراسل الصحفي ومعرفته

ونستنتج مما سبق بأنه ال يوجد تأثير لخبرة المراسل الصحفي على معرفته بتمكين المرأة 

، وال يوجد لها تأثير على معرفته بالعنف األسري، والمساواة )إقتصادياً، وسياسياً، واجتماعياً(
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الكوتا، عدا الصحة اإلنجابية فقد اثبتت الجداول السابقة أنه والعدالة اإلجتماعية، وعمل المرأة و

  .خبرة المراسل الصحفي ومعرفته بالصحة اإلنجابيةيوجد عالقة بين 

فأعلى هم على  20ومن  20- 10كما أن المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة األقل من 

فة بهذه المواضيع بين دراية ومعرفة أكثر بالمواضيع السابقة، لكن هذا الفرق في المعر

  .المراسلين الصحفيين المختلفة سنوات خبراتهم غير ملموس إحصائياً

  .ال يوجد وعي لدى المراسلين الصحفيين الفلسطينيين بقضايا المرأة: الفرضية

وما أظهرته من نسب تبين أنه ) 59(إلى جدول ) 46(ومن خالل الجداول السابقة من جدول 

ين الصحفيين وعي إلى حد ما في بعض الجوانب المتعلقة بقضايا المرأة يوجد لدى أغلبية المراسل

كالعنف األسري وتمكين المرأة اإلقتصادي والسياسي واإلجتماعي، ومواضيع المساواة 

اإلجتماعية مثالً، ويوجد نقص في الوعي في جوانب أخرى متعلقة بقضايا المرأة كمواضيع 

ن المراسلين الصحفيين على دراية أكثر، حيث أن الصحة اإلنجابية، وتبين أن هناك فئة م

فأعلى هم على دراية  20ومن  20- 10المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة األقل من 

  . ومعرفة أكثر بالمواضيع السابقة

ونالحظ من كل الجداول السابقة أن نسبة إجابة المراسلين الصحفيين، تركزت بشكل كبير حول 

معرفتهم المتوسطة، أو بعدم معرفتهم حول القضايا المطروحة قيد البحث، معرفتهم الضئيلة، أو 

بغض النظر أنه يوجد لدى أغلبية المراسلين الصحفيين وعي إلى حد ما في بعض الجوانب 

المتعلقة بقضايا المرأة التي طرحت عليهم كما بينته الجداول السابقة، حيث قد تكون إجابتهم تلك 

بعدم المعرفة، والدليل أن هناك أسئلة مباشرة وغير مباشرة في هي تهرب من من اإلجابة 

اإلستبانة دلت إجابتهم عليها على عدم معرفتهم  بتلك القضايا التي تخص المرأة وأن هناك جهل 

واضح بتلك المواضيع، وإذا ماتم جمع تلك النسب مع  بعضها البعض والمتعلقة بإجابتهم  بال 

متوسطة أو الى حد ما، فحينئذ عدم معرفتهم بتلك القضية  أعرف أو اعرف معرفة ضئيلة أو

تفوق نسبة إجابتهم بمعرفتهم بها، وبما أننا نبحث عن وعي كامل لدى المراسلين الصحفيين حول 

قضايا المرأة، تبين لنا مما سبق أن هناك نقص واضح في وعي ومعرفة المراسلين الصحفيين 

ال يوجد وعي ة البحث األصلية والتي تنص على أنه بقضايا المرأة، وهذا مايدعم صحة نظري

  .لدى المراسلين الصحفيين الفلسطينيين بقضايا المرأة، وبالتالي قبولها
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هتمام بالمشاركة في الدورات والندوات التي تناقش اإلراتب المراسل الصحفي و العالقة بين -5

، يإلذاعي والتلفزيونا الريبورتاجقتصار على طرح قضايا المرأة على اال قضايا المرأة،

قتصار على طرح قضايا المرأة على على المقال الصحفي، اال قتصار على طرح قضايا المرأةاال

 .إعالمية لقضايا تخص المرأة ةالقيام بتغطي الخبر،

  : تبين الجدول التالية تأثير راتب المراسل الصحفي على

  .المرأةيا ام بالمشاركة في الدورات والندوات التي تناقش قضاهتماإل •

 .يذاعي والتلفزيوناإل الريبورتاجعلى  أةطرح قضايا المرقتصار على اإل •

 .على المقال الصحفي أةطرح قضايا المر اإلقتصار على •

 .على الخبر أةطرح قضايا المر اإلقتصار على •

 .أةقضايا تخص المرل ةعالميإبتغطيه القيام  •

  : حيث تجيب عن سؤال الدراسة

ي يوليه المراسل الصحفي الفلسطيني بقضايا المرأة؟ حيث تبين الجداول ما مدى االهتمام الذ-1

  .التالية مدى االهتمام الذي يوليه المراسل الصحفي بقضايا المرأة وآلية تناولها

  ) 60( جدول

ام بالمشاركة في الدورات والندوات التي تناقش هتمراتب المراسل الصحفي على االثير أت

 قضايا المرأة
   المشاركة في الدورات والندوات التي تناقش قضايا المرأةام بهتماإل  

  

  فئة الراتب

 المجموع  أبداً   إلى حد ما  إلى حد كبير

 النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة التكرار  النسبة  التكرار

 %100.0 66  %15.2  10  %47.0  31 %37.9 25  2000أقل من 

 %100.0 131  %15.3  20  %48.9  64  %35.9 47  4000- 2000من 

 %100.0 26  %19.2  5  %45.2  12  %34.6  9  6000-4000من

 %100.0 1  %100.0  1  %0.0  0  %0.0  0  فأعلى 6000
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مدى تأثير راتب المراسل الصحفي على االهتمام بالمشاركة في ) 60(ويتضح من الجدول رقم 

تقل رواتبهم عن  الدورات والندوات التي تناقش قضايا المرأة، بأن المراسلين الصحفيين الذين

شيكل، منهم من يهتمون بالمشاركة في الدورات والندوات التي تناقش قضايا المرأة إلى  2000

والذين  4000 - 2000، أما المراسلين الصحفيين ذوي الراتب من %)37.9(حد كبير بنسبة 

ن ، بينما كانت نسبة المراسلي%)35.9(يشاركون بتلك الدورات الى حد كبير تبلغ نسبتهم 

 6000-4000الصحفيين الذين يهتمون الى حد كبير بالمشاركة بتلك الدورات من فئة راتب 

فأعلى، فال يوجد منهم من  6000، أما فئة المراسلين ذوي الراتب من %)34.6(كانت نسبتهم 

يهتم الى حد كبير بالمشاركة في الدورات والندوات التي تناقش قضايا المرأة، أما المراسلين 

فمنهم من يهتمون بالمشاركة في تلك الدورات  2000ن ذوي فئة الراتب األقل من الصحفيي

- 2000، أما المراسلين الصحفيين الذين تبلغ رواتبهم من %)47.0(بنسبة إلى حد ماوالندوات 

، يهتمون بالمشاركة في الدورات والندوات التي تناقش %)48.9(شيكل فنسبة منهم تبلغ  4000

من المراسلين  الصحفيين ذوي فئة الراتب %) 45.2(د ما، في حين نسبة قضايا المرأة إلى ح

  يهتمون بذات الموضوع الى حد ما، بينما ال يوجد من المراسلين الصحفيين  6000- 4000من 

كما بلغت نسبة .يهتمون الى حد ما بهذه الدورات فأعلى، من هم  6000ذوي فئة الراتب من 

، والذين ال يهتمون بالمشاركة في 2000اتب األقل من المراسلين الصحفيين ذوي فئة الر

، في حين بلغت نسبة المراسلين الصحفيين الذين %)15.2(الدورات التي تناقش قضايا المرأة 

  شيكل، والذين ال يهتمون  4000-2000تبلغ رواتبهم من 

الراتب من المراسلين الصحفيين ذوي فئة %) 19.2(، بينما كانت نسبة %)15.3(بتلك القضية

ال يهتمون بالمشاركة في الدورات التي تناقش قضايا المرأة، أما المراسلين  6000-4000من 

ال يهتمون أبداً بالمشاركة فال يوجد منهم من فأعلى  6000الصحفيين الذين تبلغ رواتبهم من 

ل من ونالحظ بأن المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب أق لدورات التي تناقش قضايا المرأة،با

شيكل منهم من هم يهتمون بالمشاركة أكثر في الدورات والندوات التي تناقش قضايا  2000

فأكثر فانها فئة ال تهتم بالمشاركة في مثل  6000، أما فئة الراتب من %)37.9(المرأة بنسبة 

أكثر من الفئات ذوي الرواتب األخرى، وهذا الفت للنظر، كما %) 100.0(تلك الدورات بنسبة

بالمشاركة بتلك " لى حد ماإ"تكثر نسبة اهتمامهم  المراسلين الصحفيين من كافة فئات الرواتبأن 
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إخفاء لعدم اهتمامهم، وهذا مؤشر  مجاملة للباحثة، أو الدورات والندوات، وقد تكون إجابتهم

واضح على عدم الصدق في اإلجابة بدليل عدم إقبالهم بشكل كبير على الدورات، فمثالً 

شيكل، يوجد من بينهم من يهتم بالمشاركة  6000- 4000ين الصحفيين لفئة الراتب من مراسلال

الى حد "بالمشاركة تفوقها نسبة اهتمامهم ، بينما %)34.6(في هذه الدورات الى حد كبير بنسبة 

  %).45.2(بنسبة  "ما
 ) 61( جدول

  مربع كاي بيرسون
 

 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 
(2-sided)  

  469. 6 5.601 ع كاي بيرسونمرب

Ho :ام بالمشاركة في الدورات والندوات هتماإلوالمراسل الصحفي  راتبعالقة بين يوجد  ال

  .المرأة التي تناقش قضايا

Ha : ام بالمشاركة في الدورات والندوات التي هتماإلوالمراسل الصحفي  راتبعالقة بين يوجد

  .المرأة تناقش قضايا

). α=0.05( قيمة أكبروهي  0.469تساوي ) Significance( وى الداللةأن قيمة مست ونالحظ

المراسل  راتبال يوجد عالقة بين ، حيث أنه  Hoرفض للنظرية الصفرية عدمذلك ينتج عن و

 ?<=> 57;:9ان ،المرأة ام بالمشاركة في الدورات والندوات التي تناقش قضاياهتماإلوالصحفي 

<=>@AB 01 34567ن.  
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مدى تأثير راتب المراسل الصحفي على  حول) 62(النتائج الواردة في الجدول أشارت 

، بأن المراسلين ذاعي والتلفزيوناإل الريبورتاجعلى  أةطرح قضايا المراإلقتصار على 

يكل، منهم من يوافقون بشدة على أن يقتصر طرح  ش 2000الصحفيين الذين تقل رواتبهم عن 

أما المراسلين الصحفيين ، )%15.2( اإلذاعي والتلفزيوني بنسبة الريبورتاجقضايا المرأة على 

، بينما %)8.4(والذين يوافقون بشدة على ذلك تبلغ نسبتهم  4000 -2000ذوي الراتب من 

كانت نسبتهم  6000-4000من فئة راتب  كانت نسبة المراسلين الصحفيين الذين يوافقون بشدة

 فال يوجد منهم من يوافق بشدة فأعلى، 6000، أما فئة المراسلين ذوي الراتب من %)3.8(

فمنهم من يوافقون على أن  2000على ذلك، أما المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب األقل من 

، أما %)37.9(ني بنسبة يقتصر طرح  قضايا المرأة على الريبورتاج اإلذاعي والتلفزيو

، %)30.5(شيكل فنسبة منهم تبلغ  4000-2000المراسلين الصحفيين الذين تبلغ رواتبهم من 

من المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب من %) 30.8(يوافقون على ذلك، في حين نسبة 

  . يوافقون على ذات الموضوع 4000-6000

فأعلى، من هم يوافقون على  6000فئة الراتب من بينما ال يوجد من المراسلين الصحفيين ذوي 

كما بلغت نسبة المراسلين .اإلقتصار بطرح قضايا المرأة على الريبورتاج اإلذاعي والتلفزيون 

، والذين هم على حياد من هذا الموضوع 2000الصحفيين ذوي فئة الراتب األقل من 

 4000-2000لغ رواتبهم من ، في حين بلغت نسبة المراسلين الصحفيين الذين تب%)24.2(

  شيكل، والذين هم 

من المراسلين %) 19.2(، بينما كانت نسبة %)26.0( على حياد أيضاً من تلك القضية 

محايدون برأيهم، أما المراسلين الصحفيين الذين  6000- 4000الصحفيين ذوي فئة الراتب من 

ن ذلك الموضوع، أما فأعلى فال يوجد منهم من هم على حياد م 6000تبلغ رواتبهم من 

المراسلين الصحفيين الذين يعارضون اإلقتصار على طرح قضايا المرأة على الريبورتاج 

، أما المراسلين %)15.2(فكانت نسبتهم  2000اإلذاعي والتلفزيون من فئة الراتب األقل من 

ون ، يعارض%)27.5(شيكل فنسبة منهم تبلغ  4000-2000الصحفيين الذين تبلغ رواتبهم من 

 6000-4000من المراسليين الصحفيين ذوي فئة الراتب من%) 34.6(ذلك، بينما نسبة

فأعلى، أما المراسلين  6000يوجد من هم يعارضون من فئة الرواتب  يعارضون هذا، بينما ال
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يعارضون بشدة اإلقتصار %) 7.6(شيكل، منهم نسبة  2000الصحفيين ذوي الراتب األقل من 

من %) 7.6( ة على الريبورتاج اإلذاعي والتلفزيون، بينما نسبةعلى طرح قضايا المرأ

يعارضون بشدة ذلك، ونسبة  4000- 2000المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب من 

يعارضون بشدة  6000-4000من المراسليين الصحفيين ذوي فئة الراتب من %) 11.5(

ضوع من المراسلين الصحفيين يوجد من هم يعارضون بشدة هذا المو الموضوع ذاته، بينما ال

 شيكل فأعلى، ونالحظ بأن المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب 6000ذوي فئة الراتب من 

قضايا المرأة على منهم من هم يوافقون بشدة على إقتصار طرح  اليوجد شيكل فأكثر  6000

يعارضون  4000-2000الراتب  كما أن فئة المراسلين ذوي ،الريبورتاج اإلذاعي والتلفزيوني

ونرى بأن تشتت  األخرى، أكثر من الفئات ذوي الرواتب %) 11.5(بشدة ذلك الموضوع بنسبة 

قد يدل على ارتباك  في اجابات المبحوثين، وقد  والنسب التي وردت  في هذا الجدول،األرقام 

حول القضايا المطروحة قيد  يعني عدم وجود نمط واضح في اتجاهات المراسلين الصحفيين

البحث ومعرفتهم بها، وكما الحظنا بأن غالبية المراسلين الصحفيين ذوي فئة الدخل األقل من 

، كانوا  يقتصرون على الربورتاج اإلذاعي والتلفزيوني وكانوا أكثر موافقة على ذلك من 2000

كانوا أقل  2000ذوي فئات الرواتب األخرى، أما المراسلين الصحفيين الذين تزيد رواتبهم عن 

وافقة على اإلقتصار بطرح  قضايا المرأة على الروبرتاج اإلذاعي والتلفزيوني، وكانت نسبة م

عالية في معارضتهم إلقتصار طرح   6000-4000المراسلين الصحفيين من ذوي فئة الراتب 

قضايا المراة على الروبرتاج اإلذاعي والتلفزيوني، والتفاوت في النسب وتشتتها الواضح من 

المبحوثين يدل على عدم وجود نهج محدد المعالم وواضح في إتجاهاتهم حول ألية  خالل إجابة

طرح  قضايا المرأة إعالمياً، وهذا التفاوت بالنسب اليؤخذه مربع كاي بيرسون بعين اإلعتبار 

فيمايلي، حيث أنه ال يرى معنى في اختالف النسب بين ) 64(وال يظهر ذلك حسب جدول 

ملموسة إحصائياً وليست ذات داللة إحصائية، حيث اعتبر الفروق في  الفئات فهو  يجدها غير

النسب السابقة في اجابات المبحوثين متقاربة والفروق بينها ناتجة عن تغير عشوائي وغير 

 .  منتظمفي إجابات المبحوثين
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 ) 63( جدول
  مربع كاي بيرسون

 
 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 

(2-sided) 
  139. 12  17.279 رسونمربع كاي بي

Ho: على  ةأطرح قضايا المرقتصار على واالالمراسل الصحفي  راتبعالقة بين يوجد  ال

  .يذاعي والتلفزيوناإل الريبورتاج

:Ha  على  ةأطرح قضايا المرقتصار على واالالمراسل الصحفي  راتبعالقة بين يوجد

  .يذاعي والتلفزيوناإل الريبورتاج

). α=0.05( قيمة أكبروهي  0.139تساوي ) Significance( الداللة أن قيمة مستوى ونالحظ

المراسل  راتبال يوجد عالقة بين ، حيث أنه  Hoرفض للنظرية الصفرية عدمذلك ينتج عن و

?<=>  ،يذاعي والتلفزيوناإل الريبورتاجعلى  ةأطرح قضايا المرقتصار على االوالصحفي 

  .34567ن AB 01@<=> 57;:9ان
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مدى تأثير راتب المراسل الصحفي على  حول) 64(أشارت النتائج الواردة في الجدول رقم 

قتصار على طرح قضايا المرأة على المقال الصحفي، بأن المراسلين الصحفيين الذين تقل اال

طرح  قضايا المرأة على شيكل، منهم من يوافقون بشدة على أن يقتصر  2000رواتبهم عن 

 4000 - 2000، أما المراسلين الصحفيين ذوي الراتب من %)16.7(المقال الصحفي بنسبة 

، بينما كانت نسبة المراسلين الصحفيين %)6.1(والذين يوافقون بشدة على ذلك تبلغ نسبتهم 

سلين ذوي ، أما فئة المرا%)3.8(كانت نسبتهم  6000- 4000الذين يوافقون بشدة من فئة راتب 

على ذلك، أما المراسلين الصحفيين  فال يوجد منهم من يوافق بشدةفأعلى،  6000الراتب من 

فمنهم من يوافقون على أن يقتصر طرح  قضايا المرأة على  2000ذوي فئة الراتب األقل من 

-2000، أما المراسلين الصحفيين الذين تبلغ رواتبهم من %)28.8(المقال الصحفي بنسبة 

من %) 19.2(، يوافقون على ذلك، في حين نسبة %)26.0(شيكل فنسبة منهم تبلغ  4000

  . يوافقون على ذات الموضوع 6000-4000المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب من 

فأعلى، من هم يوافقون على  6000بينما ال يوجد من المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب من 

كما بلغت نسبة المراسلين الصحفيين ذوي .ى المقال الصحفياإلقتصار بطرح قضايا المرأة عل

، في حين بلغت %)22.7(، والذين هم على حياد من هذا الموضوع 2000فئة الراتب األقل من 

شيكل، والذين هم على حياد  4000- 2000نسبة المراسلين الصحفيين الذين تبلغ رواتبهم من 

من المراسلين الصحفيين ذوي فئة %) 23.1(سبة ، بينما كانت ن%)23.7( أيضاً من تلك القضية

محايدون برأيهم، أما المراسلين الصحفيين الذين تبلغ رواتبهم من  6000-4000الراتب من 

فأعلى فال يوجد منهم من هم على حياد من ذلك الموضوع، أما المراسلين الصحفيين  6000

من فئة الراتب األقل  الصحفي المقالالذين يعارضون اإلقتصار على طرح قضايا المرأة على 

-2000، أما المراسلين الصحفيين الذين تبلغ رواتبهم من %)21.2(فكانت نسبتهم  2000من 

من المراسليين %) 42.3(، يعارضون ذلك، بينما نسبة%)38.9(شيكل فنسبة منهم تبلغ  4000

 بةشخص واحد بنسيعارضون هذا، بينما  6000- 4000 الصحفيين ذوي فئة الراتب من

فأعلى، أما المراسلين الصحفيين  6000من فئة الرواتب يعارض هذا الموضوع ، %) 100.0(

يعارضون بشدة اإلقتصار على %) 10.6(شيكل، منهم نسبة  2000ذوي الراتب األقل من 

من المراسلين الصحفيين ذوي فئة %) 5.3( ، بينما نسبةالمقال الصحفيطرح قضايا المرأة على 
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من المراسليين الصحفيين %) 11.5(يعارضون بشدة ذلك، ونسبة  4000-2000الراتب من 

يعارضون بشدة الموضوع ذاته، بينما اليوجد من هم  6000- 4000ذوي فئة الراتب من 

شيكل  6000يعارضون بشدة هذا الموضوع من المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب من 

شيكل هم األكثر فئة  2000راتب األقل من فأعلى، ونالحظ بأن المراسلين الصحفيين ذوي فئة ال

أكثر %) 16.7(في الموافقة بشدة على إقتصار طرح قضايا المرأة على المقال الصحفي بنسبة 

ى، ونالحظ  وتشتت األرقام السابقة وعدم وجود فوارق كبيرة من الفئات ذوي الرواتب األخر

  .نحو إجابة محددةبينها، وال يوجد هناك ميول واضحة من المراسلين الصحفيين 
 ) 65( جدول

  مربع كاي بيرسون
 

 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 
(2-sided) 

  204. 12 15.724 مربع كاي بيرسون

 

Ho :على  ةأطرح قضايا المرقتصار على واالالمراسل الصحفي  راتبعالقة بين يوجد  ال

  .المقال الصحفي

Ha:  على المقال  ةأطرح قضايا المرقتصار على واالالمراسل الصحفي  راتبعالقة بين يوجد

  .الصحفي

). α=0.05( قيمة أكبروهي  0.204تساوي ) Significance( أن قيمة مستوى الداللة ونالحظ

المراسل  راتبال يوجد عالقة بين ، حيث أنه  Hoرفض للنظرية الصفرية عدمذلك ينتج عن و

34567ن 01  ?<=> 57;:9ان ،لصحفيعلى المقال ا ةأطرح قضايا المراإلقتصار على والصحفي 

<=>@AB.  
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تأثير راتب المراسل الصحفي على  في مجال) 66( بينت النتائج الواردة في الجدول رقم

اإلقتصار على طرح قضايا المرأة على الخبر، بأن المراسلين الصحفيين الذين تقل رواتبهم عن 

 يقتصر طرح قضايا المرأة على الخبر بنسبة شيكل، منهم من يوافقون بشدة على أن 2000

والذين يوافقون بشدة  4000 -2000أما المراسلين الصحفيين ذوي الراتب من  ،)34.8%(

، بينما كانت نسبة المراسلين الصحفيين الذين يوافقون بشدة من %)32.8(على ذلك تبلغ نسبتهم 

فأعلى فال  6000اتب من أما فئة المراسلين ذوي الر، %)15.4( 6000- 4000فئة راتب 

 2000أما المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب األقل من  يوجد منهم من يوافق بشدة على ذلك،

، أما %)36.4(بنسبة  الخبرفمنهم من يوافقون على أن يقتصر طرح  قضايا المرأة على 

، %)23.7(شيكل فنسبة منهم تبلغ  4000-2000المراسلين الصحفيين الذين تبلغ رواتبهم من 

من المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب من %) 38.5(يوافقون على ذلك، في حين نسبة 

  . يوافقون على ذات الموضوع 4000-6000

فأعلى، من هم يوافقون على  6000ال يوجد من المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب من و

مراسلين الصحفيين ذوي فئة ال ال يوجد منكما  .الخبراإلقتصار بطرح قضايا المرأة على 

وال من المراسلين الصحفيين  ،هم على حياد من هذا الموضوع من 2000الراتب األقل من 

وال من  6000- 4000وال من الذين تبلغ رواتبهم شيكل،  4000- 2000الذين تبلغ رواتبهم من 

  .فأعلى 6000ين ذوي فئة الراتب من المراسلين الصحفي

من  الخبرين الذين يعارضون اإلقتصار على طرح قضايا المرأة على المراسلين الصحفيمن أما 

، أما المراسلين الصحفيين الذين تبلغ %)21.2(فكانت نسبتهم  2000فئة الراتب األقل من 

 ، يعارضون ذلك، بينما نسبة%)35.9(شيكل فنسبة منهم تبلغ  4000- 2000رواتبهم من 

أما يعارضون هذا،  6000-4000 لراتب منمن المراسليين الصحفيين ذوي فئة ا%) 38.5(

، أما المراسلين ذلك يعارضونفأعلى فال يوجد منهم من  6000فئة المراسلين ذوي الراتب من 

يعارضون بشدة اإلقتصار %) 7.5(شيكل، منهم نسبة  2000الصحفيين ذوي الراتب األقل من 

سلين الصحفيين ذوي فئة من المرا%) 6.9( ، بينما نسبةالخبرعلى طرح قضايا المرأة على 

من المراسليين الصحفيين %) 7.7(يعارضون بشدة ذلك، ونسبة  4000-2000الراتب من 

يعارضون بشدة الموضوع ذاته، بينما اليوجد من هم  6000- 4000ذوي فئة الراتب من 
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شيكل  6000يعارضون بشدة هذا الموضوع من المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب من 

شيكل هم األكثر   2000الراتب األقل من  حظ بأن المراسلين الصحفيين ذوي فئةفأعلى، ونال

وفئة  ،)%34.8( فئة في الموافقة بشدة على إقتصار طرح  قضايا المرأة على الخبر بنسبة

أكثر من الفئات ذوي  ،هم أكثر من يعارضون بشدة هذا الموضوع 6000-4000 الراتب من

ونالحظ من األرقام السابقة انه بالمجمل هناك وضوح في ميل ، )%7.7( الرواتب األخرى بنسبة

المبحوثين بالمجمل أكثر مما سبق نحو تغطية قضايا المرأة بالخبر سواء الموافقون أو الموافقون 

  .بشدة على  ذلك
  ) 67( جدول

  مربع كاي بيرسون 
 

 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 
(2-sided) 

  442. 12  12.052 مربع كاي بيرسون
  

Ho :على  ةأطرح قضايا المرعلى  اإلقتصاروالمراسل الصحفي  راتبعالقة بين يوجد  ال

  .الخبر

:Ha  على الخبر ةأطرح قضايا المراإلقتصار على والمراسل الصحفي  راتبعالقة بين يوجد.  

). α=0.05( قيمة أكبروهي  0.442تساوي ) Significance( أن قيمة مستوى الداللة ونالحظ

المراسل  راتبال يوجد عالقة بين ، حيث أنه  Hoرفض للنظرية الصفرية عدمذلك تج عن ينو

  .34567ن AB 01@<=> ?<=> 57;:9ان ،على الخبر ةأطرح قضايا المرقتصار على االوالصحفي 
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  ) 68( جدول

  أةقضايا تخص المرل ةعالميإ ةبتغطيراتب المراسل الصحفي على القيام ثير أت
   أةقضايا تخص المرل ةعالميإ ةطيبتغالقيام   

  

  فئة الراتب

 المجموع  نعم كثيراً   نادراً   � لم أقم

 النسبة التكرار النسبة التكرار  النسبة التكرار النسبة  التكرار

 %100.0 66  %34.8  23  %40.9  27 %24.2  16  2000أقل من 

 %100.0 131  %51.1  67  %34.4  45  %14.5 19  4000- 2000من 

 %100.0 26  %73.1  19  %19.2  5  %7.7  2  6000-4000من

 %100.0 1  %100.0  1  %0.0  0  %0.0  0  فأعلى 6000

مدى تأثير راتب المراسل الصحفي على القيام بتغطية إعالمية حول ) 68(ويتضح من الجدول 

شيكل، منهم من  2000لقضايا تخص المرأة، بأن المراسلين الصحفيين الذين تقل رواتبهم عن 

، أما المراسلين الصحفيين %)24.2(اً بتغطية إعالمية لقضايا تخص المرأة بنسبة لم يقوموا أبد

منهم  لم يقوموا بتغطية قضايا تخص المرأةالذين بلغت نسبة  4000-2000ذوي الراتب من 

والذين لم  6000- 4000فئة راتب  ذوي، بينما كانت نسبة المراسلين الصحفيين %)14.5(

فأعلى  6000فئة المراسلين ذوي الراتب من  بينما، %)7.7( إلعالميةيقوموا ابدا بتلك التغطية ا

أما المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب األقل من  ،قام بتغطية ذلك ابداًفال يوجد منهم من 

، أما المراسلين يقومون نادراً بتغطية إعالمية لقضايا تخص المرأة %)40.9( نسبةفمنهم  2000

يقومون ، %)34.4(شيكل فنسبة منهم تبلغ  4000-2000اتبهم من الصحفيين الذين تبلغ رو

من المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب من %) 19.2(، في حين نسبة نادراً بتلك التغطية

  . ذات الموضوع يقومون نادراً بتغطية 4000-6000

نادراً يقومون فأعلى، من هم  6000ال يوجد من المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب من و

يقومون كثيراً بهذه المراسلين الصحفيين الذين من أما بتغطية إعالمية لقضايا تخص المرأة، 

، أما المراسلين %)34.8(فكانت نسبتهم  2000فئة الراتب األقل من التغطية اإلعالمية 

يقومون ، %)51.1(شيكل فنسبة منهم تبلغ  4000-2000الصحفيين الذين تبلغ رواتبهم من 

من المراسليين الصحفيين ذوي فئة الراتب %) 73.1(، بينما نسبةهذه التغطية اإلعالميةكثيرأ ب



173 

 

أما فئة المراسلين ذوي الراتب من  ،يقومون كثيراً بمثل تلك التغطية اإلعالمية 6000- 4000من

فيوجد من بينهم شخص واحد يقوم كثيراً بتغطية إعالمية لقضايا تخص المرأة  فأعلى 6000

كما ورد سابقاً في الجداول األخرى،  ،ب إحصائياً ويتم اهماله ألنه نسبة قليلة جداًلكنه اليحتس

شيكل هم أكثر فئة من بين  2000ونالحظ بأن المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب أقل من 

فئة  ، إضافة الى%)24.2(من هم لم يقوموا بتغطية إعالمية لقضايا تخص المرأة أبداً بنسبة 

، وأن بتغطية إعالمية لقضايا تخص المرأة بشكل كبير الذين لم يقوموا أبداً ،كثروا 6000راتب 

من بينهم من هم األكثر في تغطية  6000- 4000المراسلين الصحفيين ذوي فئة الراتب من 

، ومن تشتت األرقام والنسب السابقة التي )%73.1(قضايا تخص المرأة  بشكل  كبير بنسبة 

نها مؤشراً واضحاً لقلة إهتمام المراسلين الصحفييين بقضايا المرأة، وردت في الجدول، نرى بأ

حيث أنه إذا ماتم جمع نسب ال لم أقم بتغطية لقضايا تخص المرأة مع نسب القيام بتغطية تلك 

القضايا بشكل نادر، فإن النتيجة كنسبة تفوق نسبة قيامهم بالتغطية بشكل كبير وهذا يدل على 

مثل تلك المواضيع، كما الحظنا من خالل الجدول السابق بأن الدخل له عدم اهتمامهم بتغطية 

أثر في اإلهتمام  بقضايا المرأة، فنرى  بأنه كلما زاد الدخل كلما كان هناك اهتمام أكثر بقضايا 

هي األعلى نسبة في  6000-4000المرأة وتغطيتها، كما الحظنا وورد سابقاً بأن فئة الدخل من 

، فكلما زاد دخل  المراسل الصحفي كلما زاد )%73.1(رأة، حيث كانتتغطية  قضايا الم

  .اهتمامه وتغطتيه لقضايا تخص المرأة
 ) 69( جدول

 مربع كاي بيرسون

  

  

Ho :ة اإلعالمية لقضايا تخص والقيام بالتغطي المراسل الصحفي راتبعالقة بين يوجد  ال

  .المرأة

Ha : والقيام بالتغطية اإلعالمية لقضايا تخص المرأةالمراسل الصحفي  راتبعالقة بين يوجد.  

 .Asymp. Sig درجة الحرية القيمة 
(2-sided) 

  037. 6  13.408 مربع كاي بيرسون
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 قيمة من أقلوهي  0.037تساوي ) Significance( أن قيمة مستوى الداللة ونالحظ

)α=0.05 .(ذلك عدم قبول النظرية الصفريةينتج عن و Ho ، راتبقة بين يوجد عالحيث أنه 

34567ن ?<=> 57;:9ان D:9 ،والقيام بالتغطية اإلعالمية لقضايا تخص المرأةالمراسل الصحفي 

<=>@AB 01.  

ونستنتج مما سبق من مجمل الجداول أنه ال يوجد تأثير لراتب المراسل الصحفي على اهتمامه 

ى طرح تلك القضايا بالمشاركة في الدورات والندوات التي تناقش قضايا المرأة واقتصاره عل

على المقال الصحفي أو الخبر، لكنه يوجد تأثير لراتب المراسل الصحفي على قيامه بالتغطية 

اإلعالمية لقضايا تخص المرأة، حيث أنه كلما زاد دخل المراسل الصحفي كلما زاد اهتمامه 

  .بتغطية لتكل القضايا

  .سطينيين بقضايا المرأةال يوجد اهتمام لدى المراسلين الصحفيين الفل: الفرضية

 صحة الفرضية وبالتالي قبولها، حيث) 69(إلى جدول ) 60(وبينت الجداول السابقة من جدول 

تبين أن المراسلين الصحفيين ال يهتمون بقضايا المرأة، سواء بعدم حرصهم على طرح هذه 

وال  ،أةيا تخص المرقضال ةعالميإ ةبتغطيبعدم القيام القضايا باألشكال اإلعالمية المختلفة، أو 

يوجد هناك ميول واضحة من المراسلين الصحفيين نحو إجابة محددة، حيث كان هناك تشتت في 

النسب الوادرة، وهذا التشتت كان مؤشراً واضحاً لقلة اهتمامهم بالقضايا التي تخص المرأة، 

المراسلين الصحفيين  وبالقيام  بتغطيتها أيضاً فكما ذكرنا سابقاً أنه لو تم جمع نسب عدم اهتمام

بقضايا المرأة وعدم  قيامهم تغطيتها، مع نسب قيامهم بشكل نادر وضئيل بذلك، لنتجت نسبة 

تفوق نسبة اهتمامهم بتلك القضايا وقيامهم بتغطيتها إعالمياً، وهذا إن دل على  شيء فأنه يدل 

اهتمام لدى ال يوجد على عدم اهتمامهم بذلك وهذا يدعم صحة االفرضية األصلية وهي 

  .المراسلين الصحفيين الفلسطينيين بقضايا المرأة، بالتالي قبولها
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  الفصل السادس

  والمقترحات البحثية النتائج والتوصيات
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  :النتائج

  :خرجت الدراسة بالعديد من النتائج والتي يمكن تلخيصها كما يلي

تبين أن عدد المراسلين الصحفيين  ة في الدراسةدأنه ومن خالل نتائج جداول التكرارات الوار

، وعدد المراسالت الصحفيات %)62.5(مراسال بنسبة  140من عينة الدراسة هو ) الرجال(

، وهم الذين استجابوا ألسئلة 224، بمجموع كلي بلغ %)37.5(مراسلة بنسبة  84هو ) النساء(

. حفياً ومراسلةعددهم مراسالً ص271البحث من مجموع المراسلين الصحفيين، والذي كان 

أي بنسبة  115سنة، وبلغ عددهم  35- 25وكانت األغلبية منهم من ذو فئة األعمار الشابة 

  .مقارنة مع فئات األعمار األخرى المبحوثة%) 51.34(

حيث يتركز وجود %) 46.9(وبلغت نسبة المراسلين الصحفيين الذين يعملون في رام اهللا 

  .ؤسسات واألحداثالصحفيين فيها كونها مركز لتجمع الم

هم األكثر فئة بين العينة  4000-2000وكان المراسلون الصحفيون ذوي فئة الراتب من 

، وهذا يشير إلى أن معظم المراسلين الصحفيين هم من ذوي فئات %)58.5(المبحوثة بنسبة 

عي وبينت الجداول أن نسبة كبيرة منهم ال يشاركون في تدريبات النوع االجتما. الدخل المتوسط

  .، وكانت نسبة كبيرة منهم ال يهتمون بقضايا المرأة%)60.3(بنسبة 

 "لى حد ماإ"ومن خالل جداول التكرارات أيضاً تبين أن المراسلين الصحفيين يمتلكون معرفة 

كالتمكين والكوتا النسائية  معرفة تامة بها، واوليس ،ةمواضيع ومصطلحات ومحاور تخص المرأب

تدريبهم حول النوع  ا، وأن أغلب المراسلين الصحفيين تلقوومصطلح النوع اإلجتماعي

، ويقومون  بتطوير معرفتهم بتلك %)49.5(اإلجتماعي وقضاياه عن طريق الجامعات بنسبة 

لمراسلين كبير من ا دكما رأى عد %).48.2(بعة وسائل اإلعالم بنسبة القضايا عن طريق متا

خبار والقضايا إعالمياً تقع على عاتق ة األالصحفيين أن المسؤولية في تحديد سياسة تغطي

  ).%54.5( المراسل الصحفي باإلضافة الى المؤسسات اإلعالمية بنسبة

أن المراسلين الصحفيين بالمجمل يمتلكون معرفة ضئيلة جداً  وقد توصلت الدراسة الى

بها،  االهتماموالمواثيق الدولية التي تخص المرأة، وكذلك متابعتهم لقضايا المرأة و بالمعاهدات

في الدورات التي  مشاركة ضئيلة كما يشاركونبتغطيتها إعالمياً، ضئيل  ويوجد لديهم اهتمام
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 حات التي تخص قضايا المرأةمصطلولديهم ضعف في معرفتهم لل تخص النوع اإلجتماعي،

، كما هو موضح في جداول المعالجات بشكل عام بتطوير معرفتهم بقضايا المرأةضئيل  واهتمام

، وال أبداً اإلحصائية، على الرغم من وجود عدد كبير منهم ال يعرفون بتلك المواثيق الدولية

يهتمون بقضايا المرأة، أو بطرحها إعالمياً، أو بمتابعتها، او تطوير معرفتهم بها من خالل 

  .بشكل مطلق الدورات والندوات

لفرضيات األصلية التي بنيت ظهر من خالل نتائج جداول التكرارات اإلحصائية إثبات ا و كما

كما . عليها الدراسة، وهي أنه ال يوجد وعي لدى المراسلين الصحفيين الفلسطينيين بقضايا المرأة

فقد كان تم نفي الفرضية القائلة بأن المراسل الصحفي ال يسعى لتطوير معرفته بقضايا المرأة، 

 .ماعي الى حد ما يهتمون بتطوير معرفتهم  بقضايا النوع اإلجت )منهمالبعض (

تلك  لتعميم ، أوغير قابلة للجزم بتمام معرفة المراسلين بتلك القضايا )الى حد ما (وتبقى كلمة

  .الصحفيينعلى كل المراسلين المعرفة 

أيضا تم قبول فرضية أن قضايا المرأة ال تشكل أولوية ضمن أجندة مراسلي وسائل اإلعالم 

  .د اهتمام لدى المراسلين الصحفيين بقضايا المرأةالفلسطيني، وقبول فرضية بأنه ال يوج

التي توصلت لها الدراسة، وما تم االطالع عليه في الدراسات السابقة التي دعمت  تعكس النتائجو

من في عرض قضايا المرأة قد سيطرت على البرامج  التقليديةاإلعالمية األشكال  الدراسة، بأن

بكافة قضايا في جميع وسائل اإلعالم تلك الم على تقدي بشكل سطحي، حوار وحديث مباشر

مثل التحقيق الصحفي الذي يعتبر  وعمقا، ، في حين تكاد تختفي األشكال األكثر تشويقاًالدول

قضايا مسائل وقضايا خالفية التلك في معالجة قضايا المرأة إذا اعتبرنا أن العديد من  مهماشكالً 

 أن التغطية اإلخبارية لقضايا المرأة قد غلبت وحظول .لى عرض وجهات النظر المختلفةبحاجة إ

، فقد تم االقتصار في طرح تلك القضايا على األشكال األخرى في مختلف وسائل اإلعالم على

 ،تصال المختلفةيقدم عن المرأة من خالل وسائل اال غلب ماأإن المقال الصحفي أو الخبر، و

هات خاصة تتسم بالتركيز على توج يمثل ،يةدبعمال الفنية واألتتضمنه األ ى ماإلضافة باإل

  .تتوافق مع الواقع المعاش لها ال صورة
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  :كما خرجت الدراسة بالعديد من النتائج المهمة، والتي يمكن إيجازها كما يلي 

معرفة المراسل الصحفي بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي على  مكان العملل تأثيريوجد  ال -1

غم أن ر ،)2008بنهاجن، نيروبي، وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية لعام ، كواوسيد( تخص المرأة

على دراية أكثر بالوثائق السابقة، لكن هذا  رام اهللا والخليلن في المراسلين الصحفيين العاملي

 .الفرق في المعرفة بين المحافظات غير ملموس إحصائياً

لقضايا المرأة في المجتمع أو طرحها  جتماعي ومتابعة المراسل الصحفيال يوجد تأثير للنوع اال -2

وحرص المراسل الصحفي على المشاركة في  النوع االجتماعيإعالمياً، وال يوجد عالقة بين 

، أو تأييده للمعاهدات الدولية التي نصت على النوع االجتماعيدورات تدريبية حول قضايا 

أن إدراج قضايا المرأة في حرية المرأة، وال يوجد تأثير لنوع المراسل الصحفي على رأيه ب

نسبة المراسالت الصحفيات أكبر من نسبة  رغم أن، المنهاج الدراسي يؤثر سلباً على الطلبة

نسب الجداول سابقاً،  المراسلين الصحفيين في متابعة القضايا التي تخص المرأة، كما ورد في

يبية حول قضايا ويشاركن في دورات تدر ،ويحرصن أكثر على طرح قضايا المرأة إعالمياً

أكثر من المراسلين الصحفيين، ويؤيدن المعاهدات الدولية التي نصت على  النوع االجتماعي

 ةغير ملموس النوع االجتماعيهذه المواضيع بين  هذه الفروق فيلكن  حرية المرأة أكثر،

  .إحصائياً

رأة، على الرغم ولويته لتغطية قضايا تخص المأد عالقة بين سن المراسل الصحفي ويوج ال كما -3

هتماماً بتغطية القضايا التي تخص هي الفئة األكثر ا 35- 25 الفئة العمرية الواقعة بين من أن

  .هتمام بهذه المواضيع بين الفئات العمرية غير ملموس إحصائياً، لكن هذا الفرق في االالمرأة

 ه بتمكين المرأةيوجد تأثير لخبرة المراسل الصحفي على معرفت الكما بينت النتائج بأنه   -4

، والمساواة على معرفته بالعنف األسريوال يوجد لها تأثير  ،)إقتصادياً، وسياسياً، واجتماعياً(

كما . ، لكنها لها تأثير على معرفته بالصحة اإلنجابيةوالكوتا ،جتماعية، وعمل المرأةوالعدالة اإل

من  كثرسنوات الخبرة األ ذويو 20- 10أن المراسلين الصحفيين ذوي سنوات الخبرة األقل من 

على دراية ومعرفة أكثر بالمواضيع السابقة، لكن هذا الفرق في المعرفة بهذه المواضيع  هم 20

  .غير ملموس إحصائياً ذوي سنوات الخبرة المختلفة بين المراسلين الصحفيين
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الندوات هتمامه بالمشاركة في الدورات وتأثير لراتب المراسل الصحفي على اأنه ال يوجد  كما -5

، لكنه التي تناقش قضايا المرأة واقتصاره على طرح تلك القضايا على المقال الصحفي أو الخبر

  .تخص المرأة بالتغطية بشكل عام لقضايايوجد تأثير لراتب المراسل الصحفي على قيامه 

في  كما أنه من خالل التقصي والبحث ميدانياً، ومعاصرة واقع المراسلين الصحفيين الفلسطينيين

رام اهللا ونابلس والخليل، واالستماع لتعليقاتهم عن الوضع القائم فيما يتعلق بقضايا المرأة 

والتطرق لها إعالمياً، ومدى وعيهم بتلك القضايا، وآلية تناولها وعرضها والتعامل معها، 

ير ونظرياً من خالل اطالع الباحثة على العديد من األبحاث المتعلقة بموضوع الدراسة بشكل غ

  :مباشر من قريب أو من بعيد، خرجت الباحثة بالعديد من النتائج التي ال بد من اإلشارة إليها

، بواقع المرأة سواء من حيث حقوقهاوالوعي عند المراسلين الصحفيين ضعف المعرفة  - 

تمثله من أهمية مجتمعية، وهو  مشكالتها، أو طبيعة حضورها وأدوارها، ومن حيث مكانتها وما

قائم في المجتمع كله، ولما كان اإلعالميون جزءاً من المجتمع فإن هذا الضعف ينعكس في واقع 

دور  )2013(دراسة دويكات السابقة ك، كما أوردته الدراسات يقدمونها التي الرسالة اإلعالمية

 .اإلعالم في قضايا المرأة

يتم يا المرأة إعالمياً طرح قضاأن قت الدراسة لها تطروكما جاء في الدراسات السابقة التي  - 

الموضة واألزياء محصورة بعالم  وقضاياهاالمرأة بم المعلومات المتعلقة يتقدبشكل تقليدي ب

، وتناول  والعالقات األسرية وتربية األطفال ومواضيع الجمال واللياقة البدنية والترفيه والفن

 ي والطفل قضايا المرأة في وسائل اإلعالم من باب األسرة واإلقتصاد المنزل

وعلى حد علم الباحثة ومن خالل اطالعها على أرض الواقع اإلعالمي الفلسطيني، أثناء   -  

مية وبين هيئات المجتمع التواصل بين المؤسسات اإلعال في اًضعفالزيارات الميدانية أن هناك 

المية الوسائل اإلعوأن  .الهيئات األكاديمية والبحثية من أجل خدمة قضايا المرأةالمحلي و

في طرح قضايا المرأة إعالمياً، ويقوم هذا  تقليديتقوم بتأدية دور  ،ختالفهااعلى  ،نيةالفلسطي

التطرق لقضايا المرأة ، فضالً عن الدور بترسيخ المعتقدات والقيم اللصيقة بالمجتمع األبوي

  .بالعموم دون الخوض في جزئيات العالقة الغير متكافئة بين الرجال والنساء
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  :ياتالتوص

ويأخذ بالمنظور  ،الذي يتميز بالطابع التربوي والتعليمي هو عالم البديل الذي نتطلع إليهن اإلإ"

ويطرح رؤية نقدية  ،ويستهدف تغيير وجهات النظر التقليدية السائدة حول قضايا المرأة ،النقدي

المرأة الجمهور بوضعية  عالم التجاري ويكشف مساوئه ودوره في تزييف وعيتصمد أمام اإل

عالم عن ستراتيجية لإلاومن أجل تحقيق هذا يجب العمل على ضرورة الوعي بوضع  .وأدوراها

عالم المقروء والمرئي تحدد األولويات والسياسات والبرامج التنفيذية في مجال اإل ،المرأة

عية ، وضرورة التزام القيادات اإلعالمية بمراعاة الوظيفة اإلجتماوالمسموع تجاه قضايا المرأة

والثقافية لإلعالم وأدواره الحيوية في تشكيل الوعي الصحيح عن الواقع المجتعي بكل مايحويه 

،  2008عواد، " (من مورثات ثقافية وتحديات اجتماعية وطموحات إنسانية عادلة

ice.com/content/print/126605.htmlhttp://pulpit.alwatanvo2، ص.(  

وبعد استعراض نتائج الدراسة ال بد من اإلشارة الى بعض التوصيات، من أجل إحداث تغيير 

على السياسات اإلعالمية القائمة، وإيجاد آليات وسياسات جديدة قادرة على النهوض بمكانة 

ل عرض قضاياها في وسائل اإلعالم المرأة والسعي وراء تمكينها والمطالبة بحقوقها، من خال

بطريقة ترفع من نسبة وعي الجمهور المتلقي بالصورة اإليجابية عن المرأة ونبذ الصورة 

التقليدية عنها، ثم رفع مستوى وعي المراسلين الصحفيين بتلك القضايا المطروحة، لتمكينهم من 

ة في مسيرتها الحقوقية التي طرحها بالشكل الالئق الذي يحقق المطالب التي تسعى لها المرأ

  : وهذه التوصيات كاآلتي. تضمن العدالة االجتماعية لها

دماجه في إوكيفية  النوع االجتماعيبمفهوم بقضايا المرأة وعالميات عالميين واإلتوعية اإل -1

عن طريق البرامج التي تقدمها وسائل اإلعالم من  قبل متخصصين بهذا  عالميةإلالرسالة ا

طريق الدورات والندوات وورش العمل وتكثيف البرامج التدريبية المهنية داخل  الموضوع، وعن

المؤسسات اإلعالمية بما تحتويها من أساليب توعوية وتثقيفية لتنشيط الصحفيين ورفع مستوى 

 .اهتمام الصحفيين بقضايا النوع اإلجتماعي
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 النوع االجتماعية وبمفهوم أمرعالمييات بقضايا العالميين واإلتدريبية لتوعية اإل تنظيم دورات -2

 .عالميةإلدماجه في الرسالة اإوكيفية 

من قبل المؤسسات اإلعالمية ذاتها، والمراكز عالميات عالميين واإلقامة دورات تدريبية لإلإ -3

والجمعيات النسوية، والجامعات خاصة أقسام دراسات المرأة الموجودة فيها، وتضمين مساقات  

ة أقضايا المر أجل زيادة كفاءتهم بالتعامل معمن فة واإلعالم حول المرأة لطلبة الصحا

إعالمياً، ويتم تشجيعهم باإللتحاق بالدورات عن طريق منحهم شهادات خبرة معتمدة المطروحة 

 .من جهات أجنبية داعمة أو شعارات وأوسمة مهنية أو مكافأت مادية

عالمية بما يخدم تقديم رسالة اإلجتماعي للمؤسسة بناء المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي واال -4

 .ة العربية ومكانتها ودورها في المجتمعأيجابية عن المرإعالمية تدعم صورة إ

على المراسلين والقائمين على وسائل اإلعالم والمحطات المحلية تكثيف البرامج التلفزيونية  -5

عي كامل بجميع المتعلقة بقضايا المرأة والعمل على استيعاب مضمون هذه البرامج وبثها بو

 .العناصر واألهداف التي تبث هذه المواد من أجلها

تدريب الكوادر اإلعالمية لتكون قادرة على اإلضطالع بمهام الملفات اإلعالمية المتعلقة بقضايا  -6

 .المرأة

بواب أعالم وخلق على التعامل مع وسائل اإلوالمؤسسات النسوية النسويات الناشطات تدريب  -7

 .فيما بينهم الشراكة والتنسيق

عالمية  عن إنتاج مواد إكاديمية المعنية في نتاج المراكز البحثية والمؤسسات األإستفادة من اإل -8

   .قضايا المرأة

 .ة بشكل مخطط له من قبل متخصصينأعالمية تسلط الضوء على قضايا المرإنتاج مواد إ -9

، والبحث في لهاعالم ومتابعتها وتحلية في وسائل اإلأجتماعية للمررصد الصورة اال - 10

 .مواطن الخلل والسعي لرفع مستوى قدرة الصحفيين على تصويبها وطرحها بالشكل المناسب
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نشطة هيئات المجتمع المدني والحكومي المعنية بقضايا عالمي ألضرورة الترويج اإل - 11

 .أةالمر

جتماعي والثقافي وقضاياها ة االرأعالمية قادرة على التعامل مع ملف المإخلق كوادر  - 12

، عن طريق إدخال مواد جامعية تعطى لهم كمساقات بمزيد من الوعي والمعرفة والكفاءة عالمياإ

إجبارية عن ذلك الموضوع، جنباً الى جنب مع العمل الميداني وتقديم التدريب المناسب لهم قبل 

خروجهم الى ساحة الميدان الوظيفي اإلعالمي، بما يظمن تأهيلهم بالشكل المناسب ليكونوا 

 در إعالمية جديرة  بتحمل المسؤولية اإلعالمية الملقاة على عاتقهم  بما يخص هذا الموضوعكوا

من قبل المؤسسة اإلعالمية  بناء القدرات الفكرية والمهنية لإلعالميين واإلعالميات - 13

وتعزيزها بما ينعكس  بالتعاون مع المؤسسات النسوية، عن طريق تكثيف التدريبات المهنية

 .فاعهلم مع  قضايا المرأةيجابا على  تإ

ألفضل األعمال اإلعالمية التي تخدم من قبل المؤسسات النسوية تخصيص جائزة سنوية  - 14

 .قضايا المرأة

في قضايا  عالمياً وتخصصياًإنشاء شبكة معلومات تضم أرشيفاً علمياً وصفياً ومرجعاً إ - 15

 .المرأة وصورها في وسائل اإلعالم

  

  

  

  

  

  



183 

 

  قائمة المراجع

 لعربية المراجع ا

   .)www.arabicstat.comداة، االحصائيون العرب، ثبات األ - 

 .كليـة اآلداب  .قسـم الصـحافة   .فلسطين. تصال السكانياإل). 2007( خرونآحسين، و ،أحمد - 

  .جامعة النجاح الوطنية

. طنطاـ مصـر . نوع االجتماعيالتربية ومعاودة إنتاج ال). 2008( بدوي، عبدالرؤوف محمد - 

  .جامعة االمارات العربية المتحدة/ مجلة كلية التربية

رام اهللا، . واقع المرأة في العمل التلفزيوني واإلذاعي في فلسـطين  ).2004( البطراوي، بيناز - 

  . جامعة بيرزيت. مكتبة دراسات المرأة.فلسطين

 .جـدة  السعودية، .3ط .ة السعوديةتطور الصحافة في الممكلة العربي). 1978( حافظ، عثمان - 

  .شركة المدينة  للطباعة والنشر

سامة للنشر أ دار .ردنعمان، األ. 1ط. عالم وقضايا المرأةاإل ).2011( حبيب، زينب منصور - 

  . والتوزيع

سراء للطبع دار ومكتبة اإل. طنطا، مصر .المرأة وقضايا معاصرة ).2006( حسين، خالد حسن - 

  والنشر والتوزيع

وسائل االعالم في تشكيل الـوعي االجتمـاعي لـدى    دور  ).2010( خرونموسى، وآحلس،  - 

  .مجلة جامعة االزهر. غزة. الشباب الفلسطيني

عالم المرئي المحلي بعيون طلبة جامعـة  صورة المرأة في برامج اإل ).2008( خالد خصيب، - 

جامعة  .كلية اآلداب ،عالمدائرة اإل. رام اهللا، فلسطين. بيرزيت، نموذج برامج تلفزيون فلسطين

  .بيرزيت



184 

 

المكتبـة   .دمشـق سـوريا  . 1ط. عالم العربـي صورة المرأة في اإل ).1997( ديبأخضور،  - 

  .عالميةاإل

حرية الصحافة في عهد السلطة الفلسـطينية مـن عـام    ). 2005( خلف، سهيل شحادة محمد - 

). قطـاع غـزة  و الضفة الغربية( وأثرها على التنمية السياسية في فلسطين 2004الى  1994

  .جامعة النجاح الوطنية. فلسطين، كلية الدراسات العليا .نابلس

دائـرة   .رام اهللا، فلسـطين . عالم المرئي المحلـي قضايا المرأة في اإل ).2008( دالدقاق، نها - 

 . جامعة بيرزيت .دابكلية اآل .عالمإلا

دار المسـيرة  . ردنعمـان، اال .الخبر في وسائل االعالم ).2011( الدليمي، عبد الرزاق محمد - 

  .للنشر والتوزيع

قلقيلية، فلسطين، مركز المرأة  لإلرشـاد  .دور اإلعالم في قضايا المرأة). 2013(نبيل دويكات، - 

  .القانوني

دار الفكـر   .القاهرة، مصـر . عالماألسس العلمية لنظريات اإل ).1978( حمدأرشتى، جيهان  - 

  .العربي

جامعـة النجـاح   . فلسـطين  نابلس،. وتطبيقاته البحث العلمي ).2012( الشاعر، ناصر الدين - 

  .الوطنية

دار  .بيروت. 1ط. بحث في المجتمع العربي المعاصر البنية البطركية ).1987( هشام شرابي، - 

  .للطباعة والنشر الطلبة

دار أسـامة  للنشـر    .األردن عمان، .1ط .علم اجتماع اإلعالم). 2011( الشهاب، موسى علي - 

  .والتوزيع

دار أسامة . عمان، االردن .1ط .االعالم والتنشئة االجتماعيـة ). 2012( خليل الصقور، صالح - 

  .للنشر والتوزيع



185 

 

محسن صالح : في. اLMNم GH IJ اA@C?> اEFC<=> اABC@?=<=>. )2015(ضهير، فريد أبو  -
- 603ص(، 2013-1994السلطة الوطنية الفلسطينية دراسات التجربة واألداء ). 2015(

  .مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات. لبنانبيروت، . 1ط) 6035

. قضايا المرأة العربية بين تحديات الواقع وطموحات المسـتقبل  ).2011( حمدأعبادة، مديحة  - 

  .دار الفجر للنشر والتوزيع .القاهرة، مصر. 1ط

االسـكندرية،  . )المبادئ واألسس النظريـة والمنهجيـة  (اإلعالم ).2004(عبد الرحمن،عبد اهللا - 

 .دار المعرفة الجامعية .مصر

مركز دراسـات  . القاهرة، مصر. 1ط. عالمصورة المرأة في اإل ).2006( عبد السالم، جعفر - 

  .األسرة

. ستشـرافية إعالم والمشاركة السياسية للمرأة رؤية تحليلية واإل ).2009( عبد الغفار، عادل - 

  .الدار المصرية اللبنانية .القاهرة، مصر .1ط

صورة المرأة في منهاج التربية المدنية للصف االول االساسي وحتى ). 2004( العسالي، علياء - 

  .مركز رام اهللا لدراسات حقوق االنسان. رام اهللا، فلسطين .الصف السادس االساسي

بيـروت، دار  . 1ط. تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العمـوم ). 1997(العالئي،خليل بن كلكدي  - 

  .األرقم للطباعة والنشر والتوزيع

، ومـدى  2008يام لقضيايا المرأة فـي عـام   مدى تغطية جريدة األ ).2009( ة، هاجرعمارن - 

 .دابعالم، كلية األدائرة اإل .فلسطين ،رام اهللا. النسـوي  النوع االجتماعيتحقيقها للتوازن في 

   .جامعة بيرزيت

دار الشـروق للنشـر    .ردنعمـان، األ . 1ط. جتماعيةالتنشئة اال ).2004( العمر، معن خليل - 

  . التوزيعو



186 

 

فلسطين دنيـا  . دور اإلعالم في خلق وعي حقيقي بقضايا المرأة). 2008(عواد، صالح الدين  - 

   http://pulpit.alwatanvoice.com/content/print/126605.html. الوطن

دور الصحافة المحلية المطبوعة في التحول الديمقراطي ). 2008( عياش، حافظ علي حافظأبو  - 

فلسطين، كلية الدراسـات  . نابلس .)م2007-2004: جريدة القدس نموذجاً( في الضفة الغربية

  .جامعة النجاح الوطنية. العليا

 .فلسطين. النوع االجتماعيعالم المحلي المرئي في فلسطين وقضايا اإل ).2007( فراج، سهير - 

   .بيض المتوسطستراتيجيات لحقوق المرأة في حوض البحر األإملتقى 

  / http: //www.palqa.com،)2014( ،مفهوم الضفة الغربية فلسطين سؤال وجواب، - 

منظمـة   .القاهرة، مصر .1ط .االستراتيجية اإلعالمية للمرأة العربية). 2010( مبارك، فاطمة - 

  .المرأة العربية

بيروت،  .1ط .عالمالمرأة العربية واال). 2008( مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر - 

  .ة للدراسات والنشر والتوزيعالمؤسسة الجامعي مجد .لبنان

سامة للنشـر  ُأدار  .ردنعمان، األ. 1ط. عالمنظريات اإل ).2011( المشاقبة، بسام عبد الرحمن - 

  .والتوزيع

 القـاهرة،  .وأبعاد تمكين المرأة في الوطن العربي النوع االجتماعي). 2010( المعايطة، رويدا - 

  .منظمة المرأة العربية .مصر

المبادرة  .فلسطين ،رام اهللا. 1ط. النوع االجتماعيمسرد مفاهيم ومصطلحات  ).2006( مفتاح، - 

  .الوطينة لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية

رام . عالم الفلسـطيني المرأة والطفل في اإل ).2000( "اليونيسف"مم المتحدة للطفولة منظمة األ - 

  .مم المتحدة للطفولةعالم الفلسطينية ومكتب منظمة األة اإلوزار .اهللا، فلسطين



187 

 

  .دار المعارف. بيروت، لبنان. لسان العرب). 1968(ابن منظور  - 

دارالجامعة  .االسكندرية، مصر .الصحافة وقضايا التعليم). 2007( المهدي، مجدي صالح طه - 

  .الجديدة  للنشر

 .ردناأل ،ربـد إ ).دراسـة نظريـة  ( مععالم وقضايا المجتوسائل اإل ).2004( ، تركيرنصا - 

   .مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع

 دمشق،. قضايا المرأة العربية، الشريعة، السلطة، الجسد ).2008( خرونآميلي، وإنصر اهللا،  - 

  .دونيسأستشارة الفكرية دار اال .سوريا

لعربية، دراسة تحليليـة لتنـاول   عالم اصورة المرأة في وسائل اإل ).2008( ناجي نهر ،النهر - 

كاديمية العربية المفتوحة في األ. داب والتربيةكلية األ .نموذجاmbc1ً صورة المرأة في قناة الـ

  . الدنمارك

أثر المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية على التوجه ). 2011( وردة، أمين عبد العزيزأبو  - 

  .دار الفتح للدراسات والنشر .عمان، األردن .1ط .واإلنتماء السياسي

 .، فلسطين رام اهللا .2009 الدليل االعالمي). 2009( وزارة االعالم الفلسطيني - 

عالم الفلسطيني، صحيفة القدس وتلفزيون حضور المرأة في اإل). 2011( وشحة، سهير محمد - 

  .جامعة بيرزيت .عالم، كلية اآلدابدائرة اإل .رام اهللا، فلسطين. فلسطين نموذجا

  http: //ar.wikipedia.org/wiki ،)2014( .الصحفيمفهوم  .ويكبيديا الموسوعة الحرة - 

  http: //ar.wikipedia.org/wiki ،)2014( ،مفهوم الوعيويكبيديا الموسوعة الحرة،  - 

. رام اهللا، فلسـطين . 1ط. النـوع االجتمـاعي  مسرد مفاهيم ومصـطلحات   ).2006( يونيفيم - 

  ).المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطي( منشورات مفتاح

  



188 

 

  المراجع االجنبية 

- Comrie, Margie. et al.  (2013). Running on the Spot: NZ’s Record in News 

Media Gender Equity. Pacific Journalism Review, New Zealand. 

- Minic, Danica, (2008).What Makes an Issue a Woman's Hour Issue? .

Feminist Media Studies, Taylor & Francis. 

- Nautiyal, Vandana, et al, (2012). Women Issues in Newspapers of 

Uttarakhand. Global Media Journal, Indian Edition. 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



189 

 

  

  

  المالحق

 



190 

 

  ) 1(ملحق 

 أسماء محكمي أداة الدراسة

  الجامعة  التخصص  االسم

  جامعة النجاح الوطنية  صحافة واعالم  فريد عبد الفتاح أبوضهير . د

  جامعة النجاح الوطنية  مناهج وطرق تدريس  علياء العسالي . د

  جامعة النجاح الوطنية  صحافة واعالم  أمين أبو وردة. د

  جامعة النجاح الوطنية  صحافة واعالم  الجواد عبد الجابر عبد.د

  جامعة النجاح الوطنية  جغرافيا  حسين أحمد. د

  جامعة بيرزيت  دراسات مرأة  وال أبو دحور. د

  جامعة بيرزيت  دراسات مرأة  نداء أبو عواد .د

  

  

  

  

  

  

  



191 

 

  )2( ملحق

  أداة الدراسة

ن الصحفيين لدى المراسلي النوع االجتماعيمدى الوعي بقضايا 

   الفلسطينيين في الضفة الغربية

  استبانة بحث

 : مالحظة  

عالمية على مدى وعي واهتمام المراسلين الصحفيين العاملين في الوسائل اإلإلى التعرف تهدف هذه االستبانة  
وستعامل . يالنوع االجتماعبقضايا  وااللكترونية والمرئية والمسموعةوالمقروءة الفلسطينية المختلفة المكتوبة 

وتحليل البيانات، وسيكون للمعلومات قيمة  لمنهجية البحث اًالمعلومات الواردة في هذه االستبانة بسرية كاملة وفق
كبيرة في توضيح الواقع الحالي لوعي واهتمام المراسلين الصحفيين الفلسطينيين بقضايا المرأة واالنشطة 

عطاء البيانات إاهتمامكم ب اًقدر عاليوإننا ن. مراسلين بتلك القضاياعالمية الواجب عملها لترقية المام ووعي الاإل
  .الواقعية النابعة من تجربتكم والتي تعكس حقيقة طرح القضية في موادكم وانشطتكم االعالمية

  
 معلومات تعريف عامة: القسم االول

  : النوع االجتماعي .1
 رجل - 1 �
 امرأة - 2 �

  
  ) سنة................ : (العمر.3
 : الجتماعيةحالة اال.4
 ة/متزوج  - 1 �
 عزباء/أعزب - 2 �
 ة/مطلق - 3 �
 ة/أرمل - 4 �
 ة/منفصل -5 �

  : السكنمكان . 5
 محافظات الشمال - 1 �
 محافظات الوسط - 2 �
 محافظات الجنوب - 3 �

  : مكان العمل. 6
  محافظة نابلس - 1 �
 محافظة رام اهللا- 2 �
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 محافظة الخليل - 3 �
 : المؤهل العلمي.7
 أقلفثانوية عامة -1 �
 متوسطة كلية - 2 �
 جامعي - 3 �
 دراسات عليا- 4 �

  : التخصص الدقيق.8
 صحافة مكتوبة - 1 �
 صحافة الكترونية - 2 �
 راديو- 3 �
 تلفزيون - 4 �
 عالقات عامة - 5 �
   ..................غير ذلك حدد- 6 �

  ) سنة........... : (الخبرة العملية في مجال االعالم.9
  

 : الرئيسي مجال العمل االعالمي.10
 ) مجالت+ ف صح( مقروءة صحافة- 1 �
 ) راديو( صحافة مسموعة - 2 �
 ) تلفزة( صحافة مرئية- 3 �
 ) صحف الكترونية، فيسبوك، مدونات، الخ( اعالم اجتماعي صحافة الكترونية و- 4 �
 .........................حدد: اخرى - 5 �

  ) شيكل: (...................الدخل.11
 نوع المؤسسة . 12

 خاصة- 1 �
 حكومية-2  �

  
  مدى إلمام المراسلين الصحفيين باالتفاقيات المتعلقة بقضايا المرأة   : القسم الثاني

  

التفاقيات المتعلقة على ايهدف هذا الجزء للتعرف على مدى إطالع المراسلين الصحفيين  

  .بقضايا المرأة
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  : الرجاء تحديد مدى إطالعكم ومعرفتكم الحالية باالتفاقيات والمواثيق الدولية التالية.1

  

  السياسية/ةالثقافي/ األقتصادية/ األجتماعيةمدى إلمام المراسلين بقضايا المرأة : القسم الثالث
  وحقوقها ةالمراسلين الصحفيين بقضايا المرأومعرفة  اهتمام يهدف هذا الجزء للتعرف على مدى .1

  أبداً  الى حد ما  الى حد كبير  العبارة   -

       أتابع قضايا المرأة  في المجتمع  1

       أحرص على طرح قضايا المرأة إعالمياً   2

       ع االجتماعيشاركت في دورة تدريبية حول قضايا النو  3

       لدي معرفة بالمواد المتعلقة بقانون االحوال الشخصية  4

       اؤيد المعاهدات الدولية التي نصت على حرية المرأة   5

التي تناقش قضايا الدورات والندوات بالمشاركة في أهتم   6

  المرأة

     

معرفي عملي للمراسلين  وتطوير تنفيذ تدريب ضرورة رىأ  7

  المرأة قضايا اليات التعاطي مع علىالصحفيين 

     

     ادراج قضايا المراة في المنهاج الدراسي يؤثر سلباً على   8

 أعرف  إلى حد ما أعرف  الأعرف  االتفاقية  -

والسالم  ة المساواة والتنميةأوثيقة مؤتمر االمم المتحدة للمر  1
  م2000نيويورك 

     

       االعالن العالمي لحقوق االنسان    2

       م1979اتفاقية سيداو عام    3

       م1980كوبنهاجن –وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة   4

       م1985وثيقة المؤتمر العالمي للمرأة نيروبي   5

       م1994وثيقة مؤتمر السكان والتنمية القاهرة  6

       1995بكين  –ة أمر العالمي الرابع المعني بالمروثيقة المؤت   7

         2008 -وثيقة حقوق المرأة الفلسطينية   8
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  الطلبة

       ة عالمياًهتم مواكبة التطورات المتعلقة بقضايا المرأأ  9

       هتم بقضايا المرأة التي تتعلق بحقها في العملأ  10

       بنجااإلو واجهتم بقضايا المرأة التي تتعلق بحقها في الزأ  11

       أهتم بقضايا المرأة التي تتعلق بحقها في المشاركة السياسية  12

       المساواةبقضايا المرأة التي تتعلق بحقها في  أهتم  13

       بالشرف مايسمىأهتم بقضايا المرأة التي تتعلق ب  14

       والعنف بأنواعه ضطهاداإلب أهتم بقضايا المرأة التي تتعلق  15

 المصير المرأة التي تتعلق بحقها في تقرير ابقضياي مأهت  16
  الشخصي 

     

       أهتم بقضايا المرأة التي تتعلق بحقها في التعليم  17

       أهتم بقضايا المرأة التي تتعلق بحقها في الميراث  18

  

  : الرجاء تحديد الشكل الذي تتخذه في طرحك الشخصي لقضايا المرأة اعالمياً. 2

 أعارض بشدة أعارض  محايد  أوافق  وافق بشدةأ  العبارة   -

1    
  يقتصر طرح قضايا المرأة اع!مياً على التقارير ا�خبارية

       

2    
  يقتصر طرح قضايا المرأة اع!مياً على البرامج ا�جتماعية 

       

3    

االذاعي يقتصر طرح قضايا المرأة على الربورتاج 
  والتلفزيوني

       

4    
  مرأة على المقال الصحفييقتصر طرح قضايا ال

       

5    
  يقتصر طرح قضايا المرأة على الخبر

       

         يقتصر طرح قضايا المرأة على التحقيق الصحفي  6
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7    
  يقتصر طرح قضايا المرأة على الصورة الصحفية 

       

8    

  الصحفية يقتصر طرح قضايا المرأة على المقابلة
       

9    
  البرامج الحوارية با�ذاعةيقتصر طرح قضايا المرأة على 

       

10    
يقتصر طرح قضايا المرأة على البرامج الحوارية 

  بالتلفزيون

       

  ........................................:.اخرى حدد

  : الرجاء تحديد مصدر الخبر في طرح  قضايا المرأة اعالمياً. 3

 ةأعارض بشد أعارض  محايد  أوافق  أوافق بشدة  العبارة   -

1    
  يلجأ المراسلون الصحفيون  الى السياسيين في طرح قضايا المرأة

       

2    
يلجأ المراسلون الصحفيون الى الناشطات النسويات في طرح 

  قضايا المرأة
       

3    
يلجأ المراسلون الصحفيون الى اھل الخبرة وا�ختصاص في طرح 

  قضايا المرأة 
       

4    
         الرجال في طرح قضايا المرأةيلجأ المراسلون الصحفيون الى 

يلجأ المراسلون الصحفيون الى  القضية نفسھا وتناولھا من أكثر   5
  من طرف

       

يلجأ المراسلون الصحفيون الى  النساء أنفسھن صاحبات القضية   6
  المطروحة

       

  

  : رغبتك بتغطية الخبر حسب )10-1( االخبار التالية يرجى تحديد االولويات حسب االهمية \لديك القضايا   .4

أعط عالمة من   الحالة /الخبر  
  عشرة

    في ظروف غامضة قتل فتاة على خلفية جرائم على يد احد اقاربها   1
سام وتفعيل تفاهمات حكومة قمسيرة لالحزاب السياسية للمطالبة بانهاء االن   2

  الوحدة
  

    سات الحكومية تزايد ظاهرة العنف ضد المرأة  العاملة في احد المؤس   3
    تولي امرأة منصب رئاسة الوزراء ألول مرة في تاريخ البلدان العربية   4
مظاهرات متوجهة للجدار الفاصل لالحتجاج على االعتداء على المزارعين   5

  اثناء قطف الزيتون
  

    تزايد ظاهرة تسرب الفتيات بالصفوف االساسية من المدارس    6
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  تخص المرأة ؟ لقضايا  يةعالمإسبق وقمت بتغطية  .5

 ال لم  أقم  - 1 �
 نادراً- 2 �
 نعم كثيراً- 3 �

   ....................ماهي القضية التي تم تغطيتهااذا كانت االجابة بنعم  .6

 : بالنسبة لك النوع االجتماعي يعني . 7
 الجنس- 1 �
 مكانة وأدوار المرأة والرجل في المجتمع- 2 �
 التنشئة االجتماعية - 3 �
 ال أعرف- 4 �

 
 : معرفة عن محاور قضايا المرأة التالية، أعط عالمة من عشرة يلد .8

 ) اجتماعي/سياسي/اقتصادي(تمكين المرأة - 1 �
 الصحة االنجابية- 2 �
 العنف االسري- 3 �
 المساواة االجتماعية - 4 �
 العدالة االجتماعية- 5 �
 عمل المرأة- 6 �
 الكوتا - 7 �
  ال أعرف عن  المحاور السابقة - 8 �

 
  ؟النوع االجتماعي) الجندر( ول مفاهيمسبق وان تلقيت تدريبا ح. 9

 نعم- 1 �
 ال- 2 �

  الرجاء تحديد طبيعة التدريب: اذا كانت ا�جابة بــ نعم. 10

 جامعيتدريب - 1 �
 دورات وورشات عمل- 2 �
 داخل المؤسسة االعالميةتدريب - 3 �
  ...حدد: اخرى- 4 �
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  : إذا كان الجواب ال، الرجاء تحديد السبب.  11

 .ليس لدي وقت للتدريب - 1 �
 .لست مهتما بالتدريب في هذا المجال - 2 �
 .لم أعرف عن دورات في هذا المجال - 3 �
 .المؤسسة التي أعمل بها ليست مهتمة بهذا المجال، وال تشجعني عليه - 4 �
  .الدوارت التي سمعت عنها في هذا المجال ليست مهمة، وال تتناول جوانب يمكن أن أستفيد منها - 5 �
  .في فلسطين ال يوجد دورات في هذه المجاالت - 6 �
  ..................أخرى حدد - 7 �

 : ة من خاللأهتم  بتطوير معرفتي بقضايا المرأ. 12

 القراءة الذاتية- 1 �
 متابعة وسائل االعالم- 2 �
 الندوات والدروات التدريبية- 3 �
 ...................أخرى حدد- 4 �

 
  : من يحدد سياسة تغطية األخبار والقضايا ونوعها برأيك.13

 نفسهالمراسل - 1 �
 المؤسسة األعالمية - 2 �
 أجندة خارجية- 3 �
 المراسل الصحفي باالضافة الى المؤسسة االعالمية - 4 �
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Palestinian Journalists’ Consciousness in The West Bank Of Women's 
Issues  

By 
Amal Azzat Othman Qwareq  

Supervision 
Dr. Farid Abu Dheir  

Abstract   

The study aimed at identifying the extent of awareness of women's issues 

among Palestinian journalists who work as correspondents in the West 

Bank, and the extent of their interest in these issues and familiarity with 

axes related. The study population in terms of media all Palestinian 

correspondents working in the Palestinian media within Nablus, Ramallah 

and Hebron areas, totaling (271)correspondent, was appointed researcher in 

a comprehensive study of each chosen correspondents, 

an intentional sample covers areas that have been selected, To achieve the 

objective of the study, the researcher prepared a questionnaire depending 

on scientific standards, have been confirmed the veracity of the 

questionnaire during the presentation to the committee of arbitrators, 

Reliability coefficient was extracted by Cronbach's alpha equation, 

reaching reliability coefficient (%72), data were analyzed using the 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) through Sky square test, The 

study found the following results  as the following: 

In total reporters have very little knowledge of treaties and international 

Conventions pertaining to women, As well as follow-up of women's issues 

And the interest in it  also there they have little interest in the media 

Coverage, They are also involved minimal participation in courses 

pertaining to gender ,And they have a weakness in terms of knowledge 

pertaining to women's issues, little interest in developing their knowledge 

of women's issues in general, As shown in the tables statistical treatments, 

despite the presence of a large number of them do not know that 
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international conventions never, and do not care about women's issues, or 

display it in the media, or follow-up it, or the development of their 

knowledge of them through courses and seminars in absolute terms. 

 There is no impact to the place of business reporter on his knowledge of 

international conventions and treaties related to women, (CEDAW, 

Copenhagen, Nairobi, and document the Palestinian women's rights for 

2008), It also does not have the effect of gender and follow-up reporter to 

the issues of women in society Or raised in the media , alsoThere is no 

effect of gender and journalist keen to participate in training courses on 

gender issues reporter or  Support international treaties which provided for 

freedom of women, Nor on his opinion on the inclusion of women's issues 

in the curriculum adversely affect students, There is also no relationship 

between age and priorities reporter to cover issues related to women, 

Results also showed no effect of experience on the press reporter 

knowledge empowerment of women (Economically, politically, and 

socially). and There is an impact on the knowledge of domestic violence, 

and equality and social justice, and women's work and Women's quota,but 

there is impact and relationship between age and the knowledge of 

reproductive health, in there resalt also has no effect on the salary Reporter 

interest in participating in the courses and seminars that discuss women's 

issues, And confined to put those issues on the journalist or news article, 

But there is impact of his salary on media coverage of issues related to 

women. 

We can explain  that influence the level of income to do media coverage of 

women's issues, That the higher the income of the Palestinian reporter  

increased coverage of women's issues and vice true, This is due to several 

reasons, including the cost of labor, as any coverage of gender issues, 

followed by the cost of material, This cost is deducted from the employee's 

salary, If Reporter they was Low income so will avoid cover such issues, If 
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his salary is high it does not affect about covered that, also if the work was 

special it is less coverage , and the Reporter work under the framework of a 

particular institution is a higher coverage. 

Another explanation is also That  psychological comfort  for the press 

reporter coming from the economic well-being make him  looking for deep 

things such as gender issues, The reporters with higher salary They are the 

owners of fame So them are targeted by other institutions To invite them to 

cover through media Away from  low-income reporters who are novices to 

work and are not the owners of fame in the media field. 

In addition to another interpretation  is that reporters they may avoid any 

media coverage of gender issues ,or for Events belonging to the feminist 

women's organizations, The reporter is exploits in the additional work of it 

at no charge , This exhausted them in physically , time and effort also. 

These explanations as stated in the words of reporters, When asked them 

about the interpretation, Behind the coverage of women's issues from 

reporters with high incomes by more than others. 

 And also study found that  the Women issues raised in the media it is of a 

social nature, It is taken from the door of the family and health and others. 

  




