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 ممخص الدراسة 
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك إجراءات السبلمة 
المينية، بما في ذلؾ المعرفة بالمفاىيـ كاإلجراءات كطبيعة األخطار التي تكاجو الصحفي 

 الفمسطيني كطرؽ االستجابة ليا.
إطاره  كفي المسحية الدراسات منيج مستخدمة الكصفية، البحكث إلى الدراسة ىذه تنتمي

 كتـ كاعتمدت الباحثة عمى نظرية تككيف االتجاىات، ب الممارسة اإلعبلمية،يأسمكب مسح أسال
عينة عشكائية بسيطة مف الصحفييف  كاعتمدت االستقصاء، صحيفة باستخداـ بياناتيا جمع

في كافة المحافظات  لمرئيةالعامميف في مختمؼ كسائؿ اإلعبلـ المقركءة كالمسمكعة كا
 بيف الكقعة الزمنية الفترة خبلؿ الغربية، كالضفة غزة قطاع مف مفردة 153 الفمسطينية قكاميا

 .ـ2020مايك 20 إلى ـ 2020مايك 10
 :أبرزىا كان النتائج، من مجموعة إلى الدراسة خمصت
ة المينية معظـ الصحفييف الفمسطينييف لدييـ معرفة بالمفاىيـ األساسية لمسبلم .1

جراءاتيا بنسبة  %، كيدرككف حاجتيـ الماسة لممزيد مف برامج التدريب 82.8كا 
 المتخصصة كالمتقدمة، كذلؾ لمكاجية تعاظـ األخطار كتنكعيا.

يعتبر الصحفيكف الفمسطينيكف االحتبلؿ اإلسرائيمي التيديد األكثر خطكرة كجدية عمى  .2
ة الحاكمة كالتنظيمات المسمحة تحديان %، فيما تمثؿ السمطات المحمي86حياتيـ بنسبة 

 كىاجسان أمنيان لدل الصحفييف الفمسطينييف. بو ال يستياف
عمى الرغـ مف المعرفة النظرية المدعكمة بالقميؿ مف التدريب الميني، إال أف الصحفييف  .3

تقاف الميارات المتقدمة لبرامج السبلمة  الفمسطينييف ال زالكا بعيديف عف ممارسة كا 
عداد السيناريكىات كاألمف الرقمي كتبادؿ المعمكمات، كيعزل ذلؾ  المينية كالتخيط كا 

 إلى نقص التدريب كالمعدات المتقدمة الخاصة بالسبلمة المينية.
 :أبرزىا كان التوصيات، من مجموعة إلى الدراسة خمصت النتائج، ىذه عمى وبناء
لمصحفييف مف الناحية الشمكلية ضركرة تكسيع البرامج التدريبية الخاصة بالسبلمة المينية  .1

لزاـ المؤسسات بتكفير معدات السبلمة المينية لمجميع، كتعزيز البرامج  كالتخصصية، كا 
 التدريبية بالمحاكاة العممية كالمعالجة السمككية لمصحفييف.

ادراج مكاد أساسية حكؿ السبلمة المينية في الخطط التعميمية كمساقات الزامية لمجامعات  .2
 كالمعاىد التي تمنح الدرجات العممية في تخصصات اإلعبلـ.كالكميات 

انشاء مركز دراسات مختص بالسبلمة المينية تيتـ بالنشر كالتدريب كالتكعية بقضايا السبلمة  .3
 المينية لكافة العامميف بالمجاؿ اإلعبلمي.
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Abstract 

This study aims to identify the attitudes of Palestinian journalists towards 

occupational safety procedures, including knowledge of concepts and 

procedures, the nature of the dangers facing the Palestinian journalists and 

ways to respond to them. 

 

This descriptive research used the survey studies approach that involved 

using the method of surveying media practice methods. Data were collected 

using a questionnaire, and a simple random sample of journalists working in 

various print, audio and visual media in all Palestinian governorates was 

adopted, consisting of 153 individuals from the Gaza Strip and the West Bank, 

during the time period between March 13, 2019, and May 16, 2019. 

 

The study concluded with a set of results, the most prominent of which are 

as follows: 

1. Most Palestinian journalists have knowledge of the basic concepts of 

occupational safety and its procedures at a rate of 82.8%. They are 

aware of their urgent need for more specialized and advanced training 

programs, in order to face the growing and diversified dangers. 

2. Palestinian journalists consider the Israeli occupation the most serious 

and serious threat to their lives, at a rate of 86%, while the local ruling 

authorities and armed organizations represent a significant challenge 

and security concern for Palestinian journalists. 

3. Despite theoretical knowledge backed by little professional training, 

Palestinian journalists are still far from practicing and mastering 

advanced skills in occupational safety programs such as planning, 

scenario preparation, digital security and information exchange, due to 

the lack of advanced training and equipment for occupational safety. 

 

Based on these results, the study made a set of recommendations, the most 

important of which are the following: 

1. The necessity of expanding training programs on occupational safety 

for journalists from a comprehensive and specialized point of view, 

obligating institutions to provide occupational safety equipment for all, 

and strengthening training programs with practical simulations and 

behavioural treatment for journalists. 

2. The inclusion of basic materials on occupational safety in educational 

plans as compulsory courses for universities, colleges and institutes that 

grant scientific degrees in media specialties. 

3. Establishing a centre for studies specialized in occupational safety 

concerned with publishing, training and raising awareness of 

occupational safety issues for all media practitioners. 
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 اإلىداء  

 
 طيب القمب كالدم العزيز،،،،،إلى 

 كالدتي الغالية نبع الحناف كصاحبة النفس الطيبةإلى 

 رفيؽ الدرب كسندم في الحياة زكجيلي إ

 إلى إخكتي كأخكاتي كتكأـ ركحي أختي الكبرل

 جة قمبي كنكر حياتي أكالدمإلى مي

 إلى قرة عيني طفمي الغالي الذم انجبتو كأنا أكتب صفحات ىذه الدراسة )أحمد(

 أىدم ىذا العمؿ المتكاضع
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تقدير   شكر  و 

 الحمد هلل العمي العظيـ حتى يبمغ الحمد منتياه كالشكر كالفضؿ كمو هلل حتى يبمغ الشكر منتياه 

 كبعد،،

 بتكجيو كمساعدة كبيرة مف مشرفي الدكتكر طمعتتـ ىذه الدراسة، أي كمف عمٍي أف  اهلل يفقد كفقن

 خير عكف كخير سند فمو مني عظيـ الشكر كالتقدير كالثناء. لي كاف الذم عيسى الحميد عبد

إلى أ. د. ماجد ترباف لما قدمو لي مف مساعدة إلثراء رسالتي  الشكر بجزيؿ أتقدـ كما 

 .ت فمو كؿ الشكر كالتقديركالتكجييابالمعمكمات 

 نقيرة أبك أيمف الدكتكر الذكرباإلسبلمية، كأخص  الجامعة في ككذلؾ شكرم العميؽ ألساتذتي

 أبك منير كاألستاذ حشيش، أبك حسف كالدكتكر عامر، مشير كافي، كالدكتكر أميف كالدكتكر

 د. نعيـ المصرم.المناقش الخارجي  الجزيؿ إلىككذلؾ شكرم  راس،

مد يد العكف كالمساعدة لنجاح رسالتي كأخص بالذكر اإلعبلمي عبد اهلل  مف كؿ رأشك كما

 ،. فتحي طبيؿدـ بكامؿ االمتناف إلى اإلعبلمي أكما أتق مكسكر كالدكتكر رائد الداية،

 كصديقاتي. كأصدقائي كزميبلتي ، ككذلؾ زمبلئيكأ. اسماعيؿ أبك رحمة

 

الباحثة                                                                      

 ىياء زىير الخضري                                                             
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 :المقدمة
السبلمة المينية لمصحفييف بعد تزايد االخطار المحيطة بيـ  بقضايااد اىتماـ العالـ دز ا

العتداءات كالتي يصؿ بعضيا كتنكعيا ال سيما بعد تعرض العديد مف الصحفييف لمعديد مف ا
إلى حد التصفية الجسدية، كقد رصدت منظمة مراسمكف ببل حدكد في تقريرىا السنكم حكؿ 

ارتفاع مستكل العنؼ كالتحريض ضد  ـ(2020)حتى عاـ  ـ(2018) الحريات الصحفية لعاـ
، كلعؿ ف الصحفييف يعممكف في بيئة مف الخكؼإاإلعبلمييف إلى مستكيات غير مسبكقة، كقالت 

أكثر ما يثير قمؽ منظمات حقكؽ االنساف ىك انتقاؿ التحريض ضد المؤسسات اإلعبلمية 
، كمع منظمةالكالصحفييف إلى الدكؿ الديمقراطية السيما أكركبا كالكاليات المتحدة، حسب تقرير 

أصبحت بيئة العمؿ الصحفي محفكفة  ـ(2019)انتشار جائحة ككركنا منذ أكاخر العاـ 
 عمى كافة المستكيات.بالمخاطر 

كسكاء تعمؽ األمر باالغتياؿ أك االعتقاؿ أك االحتجاز أك األسر أك االختفاء القسرم، 
بمختمؼ أنحاء العالـ، كما يتضح مف  اممحكظن  افإف كتيرة العنؼ ضد الصحفييف شيدت ارتفاعن 

، حيث 2018في تقريرىا السنكم لعاـ  مراسمكف ببل حدكدالتي نشرتيا منظمة  خبلؿ الحصيمة
قيد  (348)أثناء قياميـ بعمميـ، بينما ال يزاؿ في مصرعيـ  (اصحفين  80)لقي ما ال يقؿ عف 

غير مسبكؽ ضد  افي عداد الرىائف، حيث يعكس ىذا االرتفاع في األرقاـ عنفن  (60)االحتجاز ك
بحياة  اثر فتكن لمنظمة نفسيا تيعد أفغانستاف البمد األكإلحصائيات ا اككفقن ، (1)الفاعميف اإلعبلمييف

( 11في عاـ كاحد، تمييا كؿ مف سكريا ) (قتيبلن  15)الصحفييف ىذا العاـ، بما ال يقؿ عف 
(، البمد األكثر خطكرة عمى سبلمة الصحفييف. كعمى نحك الفت لبلنتباه، شيد ىذا 9كالمكسيؾ )

فييف في العالـ، بحياة الصح اانضماـ الكاليات المتحدة إلى قائمة البمداف األكثر فتكن  2018عاـ 
كالذم أكدل بحياة  "كابيتاؿ غازيت" كذلؾ عمى خمفية اليجكـ الدمكم الذم استيدؼ جريدة

 .(2)خمسة مف العامميف بالصحيفة
شكؿ صدمة عالمية كبرم كنتيجة لكثرة  اإف استيداؼ الصحفييف كتصفيتيـ جسدين 

السيما عمى  ،ممارستو لعمموثناء أفي زادت أىمية حماية الصحفي فقد االعتداء كقتؿ الصحفييف 
ال أف إالمستكم الدكلي كعمى الرغـ مف كجكد القكانيف الدكلية كالمحمية لحماية الصحفييف 

األخطار حكؿ الصحفي ازدادت كتنكعت مصادرىا فكاف مف األىمية العمؿ عمي زيادة كعي 

                                                           

 تركني.دليؿ المحقؽ اليكمي، مكقع الك  (1)
 مراسمكف ببل حدكد، مكقع الكتركني.  (2)
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ستجابة لؤلحداث ككيفية اال ،خطارالصحفييف بطبيعة المخاطر التي يكجيكنيا كأساليب تجنب األ
 ثناء العمؿ الصحفي.في أكالمخاطر الطارئة 

ف ياسر ياستشياد الصحفي (ـ2018) شيد عاـا فقد مختمفن فمسطينينا لـ يكف الكضع ك 
أثناء تغطيتيـ الميدانية لمسيرات العكدة في قطاع غزة عمى يد في مرتجى كأحمد أبك حسيف 

كاقـ اإلعبلمية، كفي خضـ اإلدانات الكاسعة الط العديد مفصابة ا  اإلسرائيمي ك  قكات االحتبلؿ
ا شعبين  االستيداؼ الطكاقـ اإلعبلمية أصبح تكفير الحماية لمعامميف في مجاؿ اإلعبلـ مطمبن 

عمى نطاؽ كاسع كأصبح مف الضركرم مراجعة إجراءات السبلمة المينية كمدل  اكمؤسساتين 
 اإلعبلمي. متيا لطبيعة األخطار التي تكاجو العامميف في الحقؿءمبل

السبلمة المينية لمصحفييف كمف ىنا تأتي ىذه الدراسة لتمقي الضكء عمى كاقع 
طيني كمدل قدرتو عمى كالتعرؼ عمى طبيعة األخطار التي تكاجو الصحفي الفمس ،الفمسطينييف

ثـ  ،التعامؿ مع األخطار الناتجة عف االنتياكات اإلسرائيمية بحؽ العامميف في المجاؿ اإلعبلمي
عريج عمى دكر المؤسسات الحككمية كاألىمية في حماية الصحفييف الفمسطينييف كتأىيميـ الت

 .ـكاجييتلمتعامؿ مع األخطار التي 
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 اإلطار العام لمدراسة :الفصل األول

الدراسات السابقة  كيشمؿ الدراسة ليذهتضمف الفصؿ األكؿ لمدراسة اإلطار العاـ 
أىمية الدراسة كأىدافيا كتساؤالتيا  كتبلىا، ثـ االستدالؿ عمى المشكمة، فالمشكمة، كالتعقيب عمييا
اإلطار النظرم الذم اعتمدت عمييا الدراسة، ثـ نكع الدراسة كمنيجيا كأدكاتيا،  ثـكفركضيا، 

األساليب كالمعالجات ت، ثـ إجراءات الصدؽ كالثبا تناكؿفالمجتمع كعينة الدراسة، ثـ 
 ة، كأخيران تقسيـ الدراسة.، فالمفاىيـ األساسية لمدراسحدكد الدراسة ، ثـاإلحصائية

 :الدراسات السابقة: أىم أوًل 
باتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك إجراءات في إطار مكضكع الدراسة الخاص 

در ممكف مف الدراسات المتنكعة عمى االطبلع عمى أكبر ق ةالباحث ت، حرصالسبلمة المينية
 تكالمتصمة بالدراسة مف أجؿ تدعيميا، كتحديد مشكمتيا، كبمكرتيا بصكرة دقيقة، حيث عثر 

متعمقة الت دراساال: ما، ىيفكر يا إلى محتلدراسات السابقة، كقسمعمى عدد مف ا ةالباحث
 .بحماية الصحفييفمتعمقة الدراسات ال، باتجاىات الصحفييف

 :باتجاىات الصحفيين: الدراسات المتعمقة المحور األول

 (1)1(2019) دراسة اليمص .1

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك استخداـ      
تكيتر في عمميـ الصحفي ككضع مقترحات لتطكير طريقة استخداميـ لممكقع ، كتنتمي ىذه 

ـ الباحث فييا منيج المسح اإلعبلمي كفي إطاره الدراسة إلى البحكث الكصفية كالتي استخد
تـ تكظيؼ أسمكب أساليب الممارسة اإلعبلمية لمتعرؼ عمى طبيعة استخداـ الصحفييف 
الفمسطينييف لتكيتر كتـ البيانات مف خبلؿ أداة صحيفة االستقصاء كالمقابمة الشخصية 

فظات قطاع غزة كالمقدر المعمقة كتمثؿ مجتمع الدراسة في الصحفييف الفمسطينييف في محا
مفردة  157% مف المجتمع قكاميا 20صحفي ككزعت الصحيفة عمى عينة  735عددىـ 

 .كقد اعتمد الباحث نظرية االستخدامات كاإلشباعات كأساس نظرم لمدراسة

 

                                                           
1
 .اليمص، استخداـ تكيتر في عمميـ الصحفياتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك  (1) 
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  :توصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة نتائج، أىميا
يتر في العمؿ الصحفي، % مف الصحفييف الفمسطينييف تطبيؽ تك 71.7يستخدـ ما نسبتو .أ 

 .% استخداـ تكيتر مف خبلؿ الياتؼ الذكي92.1كيفضؿ 
يستفيد الصحفييف الفمسطينييف مف استخداـ مكقع تكيتر في العمؿ الصحفي بدرجة .ب 

%مف الصحفييف الفمسطينييف مكقع تكيتر في العمؿ 84.2متكسطة، كيستخدـ ما نسبتو 
 .الصحفي لتغريد النصكص

%، حيث 69.0ياج الصحفييف الفمسطينييف في العمؿ الصحفي بنسبة يمبي مكقع تكيتر احت.ج 
بمغت اإلشباعات المتحققة لمصحفييف الفمسطينييف مف استخداـ مكقع تكيتر في العمؿ 

 ،%67.2الصحفي بنسبة 
 

 :(1)م(2018دراسة فروانة ) .2
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمي اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك 

كمدم التزاـ الصحفييف بأخبلقيات الصحافة صحافة االستقصائية، أخبلقيات ال
كالتعرؼ عمى طبيعة اإلشكاليات المينية كاألخبلقية التي يقع فييا  ،االستقصائية

الصحفيكف االستقصائيكف، كالمقترحات التي  تؤدم إلي تعزيز اخبلقيات الصحافة 
ث الكصفية، معتمدة عمى كتدخؿ ىذه الدراسة ضمف  البحك  االستقصائية في فمسطيف،

كفي إطاره أسمكب مسح أساليب الممارسة اإلعبلمية، أما أداتا الدراسة فيي  ،منيج المسح
كطبقت الدراسة عمى عينة عشكائية تككنت مف  ،صحيفة االستقصاء كالمقابمة المعمقة

مفردة مف الصحفييف الممارسيف لمصحافة االستقصائية في المؤسسات اإلعبلمية  (76)
حتى  (ـ7/4/2018)خبلؿ الفترة الكاقعة ما بيف  ؿ محافظات فمسطيفداخ
 كاستخدـ الباحث نظرية المسؤكلية االجتماعية. ،(ـ10/5/2018)

 

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أىميا: ىذه توصمت
الصحفييف االستقصائييف عمي سرية  حفاظا عمى كافؽ الصحفيكف بدرجة كبيرة جدن .أ 

ا عمى المصدر مف مبلحقة أصحاب الشأف اصة بالتحقيؽ خكفن مصادر المعمكمات الخ
 (.%87.60)بنسبة 

                                                           

 اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك أخبلقيات الصحافة االستقصائية، فركانة.(1)
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لى التسجيؿ إالصحفيكف بدرجة كبيرة عمى تبرير لجكء الصحفييف االستقصائييف  كافؽ.ب 
كالتصكير السرم إذا كانت ظركؼ العمؿ كصعكبات الحصكؿ عمى المعمكمات تستدعي 

 .(%74.40)بذلؾ بنسبة 
يرة قياـ الصحفي االستقصائي بالتنكر مف أجؿ الكصكؿ إلى بدرجة كب كفالصحفي أيد.ج 

 .(%72.80)لتحقيؽ اليدؼ المنشكد بنسبة ؛ المعمكمات

 :(1) م(2018)النفار دراسة  .3

اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك تغطية التعرؼ عمي  إلىالدراسة ىدفت ىذه 
الفمسطينييف بتغطية كمدل قياـ الصحفييف ، (ـ2017)جيكد المصالحة الفمسطينية لعاـ 

كأىـ جيكد المصالحة الفمسطينية التي يحرص  ،لية التغطيةآصالحة الفمسطينية، ك جيكد الم
معتمدة البحكث الكصفية  ضمفىذه الدراسة كتدخؿ  الصحفيكف الفمسطينيكف عمي تغطيتيا،

ة أما أداة الدراس ،طاره أسمكب مسح أساليب الممارسة اإلعبلميةإكفي  ،منيج المسح ىعم
ا مبحكثن  (205) عشكائية طبقية بكاقععمي عينة كطبقت الدراسة صحيفة االستقصاء  فيي

عاـ  مف الصحفييف الفمسطينييف المقيميف في القدس كالضفة الغربية كقطاع غزة
 .، كاستخدمت الباحثة نظرية القائـ باالتصاؿ )حارس البكابة اإلعبلمية((ـ2017)

 أىميا: النتائج،الدراسة إلى مجموعة من  ىذه توصمت
ا ككبيرة بمغت نسبتيا الصحفيكف الذيف درجة متابعتيـ لجيكد المصالحة كبيرة جدن .أ 

 ا بمغت نسبتيـبينما الذيف درجة متابعتيـ منخفضة كمنخفضة جدن  ،(58%)
(11.4%). 

إف تأثير التكجو السياسي لمصحيفة في تناكؿ القائـ باالتصاؿ لقضية المصالحة .ب 
لعكامؿ المؤثرة في تشكيؿ اتجاىات الفمسطينييف نحك تغطية الفمسطينية مف أكثر ا

  .(%85.60) بنسبةالترتيب األكؿ  ىجيكد المصالحة الفمسطينية فحاز عم
 بنسبةيمثؿ دعـ القضية الفمسطينية أىـ دكافع المبحكثيف لتغطية جيكد المصالحة .ج 

الرتبة  ىعملييا إ ى، بينما حصؿ دافع الدعاية لمكقؼ الحركة التي انتم(87.80%)
 .(%80.40) بنسبةاألخيرة 

 
 

                                                           

 ـ، النفار.2017مسطينية لعاـ اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك تغطية جيكد المصالحة الف (1)
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 :(1)م(2018دراسة بوبكر ) .4

ىدفت ىذه الٌدراسة إلى تشخيص طبيعة اتجاىات صحفيي صحيفة الٌشركؽ اليكمي 
ا إذا كانت ككذلؾ الكشؼ عم   الجزائرية نحك تبني تطبيؽ مفيكـ إدارة الجكدة الٌشاممة،

م صحيفة الشركؽ اليكمي الجزائرية مستك  عمىالشاممة متكافرة متطمبات تطبيؽ الجكدة 
كتدخؿ ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية  حسب كجية نظر الصحفييف المبحكثيف.

طاره أسمكب دراسة الحالة. أما أداة الدراسة فيي استمارة إمعتمدة عمى منيج المسح كفي 
ا مف صحيفة كطبقت الدراسة عمى عينة قصدية مككنة مف أربعيف صحفين  ،االستبياف

 . (ـ2018)مف عاـ  لشركؽ اليكمي الجزائريةا

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أىميا: ىذه توصمت
حسب كجية نظر الصحفييف في صحيفة الشركؽ اليكمي الجزائرية فإف متطمبات .أ 

حيث كاف مستكم مؤسستيـ كبنسبة عالية  عمىتطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة متكافرة 
 .كىك ما يعكس اتجاىا إيجابيا ليـ(، %2.56)ة متكسط شدة االتجاه نحكه بنسب

يرم الصحفيكف في صحيفة الشركؽ اليكمي أف تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في .ب 
 .(%2.58) عالية بنسبةمؤسستيـ قد أضاؼ العديد مف المزايا كبدرجة 

معكقات تطبيؽ إدارة الجكدة الشاممة في صحيفة الشركؽ اليكمي قميمة حيث كاف .ج 
 .ا نحكهكىك ما يعكس سمبين  (،%1.84) ةالتجاه بنسبمتكسط شدة ا

 :(2) م(2017)األطرش دراسة  .5

الدراسة إلي التعرؼ عمي اتجاىات الصحفييف نحك المصادر  ىدفت ىذه 
لمصادر عمى الصحفييف كطبيعة المصادر كنكعيا كمدل درجة تأثير تمؾ ااإلسرائيمية، 
كفي  ،المسحمنيج عمي  صفية معتمدةالك  ضمف البحكثالدراسة كتدخؿ ىذه  ،الفمسطينييف

داتا الدراسة فيي صحيفة االستقصاء أأما  ،اإلعبلميةإطاره أسمكب مسح أساليب الممارسة 
( مفردة مف 340بسيطة قكاميا )كالمقابمة المقننة كطبقت الدراسة عمي عينة عشكائية 

 حتى (،ـ1/5/2017)المدة الكاقعة ما بيف  فمسطيف، خبلؿالصحفييف الممارسيف في 

                                                           

اتجاىات الصحفييف الجزائرييف نحك تبني تطبيؽ مفيـك إدارة الجكدة الشاممة، دراسة ميدانية لعينة مف (1)
 صحيفة الشركؽ اليكمي نمكذجا، بك بكر.-صحفيي القطاع الخاص بالجزائر

 اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك المصادر اإلسرائيمية، األطرش. (2)
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االعتماد عمي كسائؿ االعبلـ،  ىي:، نظرياتثبلث الباحثة  كاستخدمت (،ـ20/7/2017)
 .كاإلشباعات كالقائـ باالتصاؿ كاالستخدامات

 أىميا: الدراسة إلى مجموعة من النتائج، ىذه توصمت
المصادر اإلسرائيمية األكثر  لكتركنية( أىـاإلصنؼ الصحفيكف الفمسطينيكف )المكاقع .أ 

المعمكمات الصحفية في المرتبة األكلي بنسبة  عمىابعة في الحصكؿ في مت
(80.3%). 

زيادة المعرفة بأساليب  اإلسرائيمية، كانتشباعات المتحققة مف استخداـ المصادر اإل.ب 
 .(%59.2)كسائؿ اإلعبلـ اإلسرائيمية المستخدمة في التغطية الصحفية بنسبة 

 اإلسرائيمية، كانتلمثقة بالمصادر  األسباب التي تدفع الصحفييف الفمسطينييف.ج 
 .(%66.4)المساىمة في معرفة الرأم العاـ اإلسرائيمي بنسبة 

 :(1)م(2017)حسن دراسة  .6
اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك ممارسة  ىالتعرؼ عم ىلإالدراسة  ىدفت ىذه 

فة كالتعرؼ عمى أىـ المعيقات التي تكاجو العمؿ في الصحااالستقصائية، الصحافة 
البحكث  ضمفىذه الدراسة  كتدخؿ االستقصائية مف خبلؿ رصد االتجاىات المتككنة لدييـ،

كطبقت ما أداة الدراسة فكانت صحيفة االستقصاء أمنيج المسح  ىمعتمدة عمالكصفية 
الصحفييف الفمسطينييف الذيف تمقكا مف  مفردة (94) قكامياكرة الثمج  عينة الدراسة بطريقة

)حارس  نظرية القائـ باالتصاؿاستخدمت از التحقيقات االستقصائية ،ك نجإ ىا عمتدريبن 
 .اإلعبلـكسائؿ  ىكنظرية االعتماد عم، البكبة(

 أىميا: ،الدراسة إلى مجموعة من النتائج ىذه توصمت    
الصحافة االستقصائية قد  عمىا النسبة الكبرل مف الصحفييف الذيف تمقكا تدريبن تعدُّ .أ 

نسبة الذيف تدربكا في مؤسسات  ، أما(%64.9)بنسبة حمية تدربكا في مؤسسات م
 .(%21.3)عربية فكانت 

بنسبة إيجابي نحك ممارسة الصحافة االستقصائية  لدييـ اتجاهالصحفييف غالبية .ب 
(92.5%). 

الفئات العمرية الشابة لدييا تكجيا أقكم في ممارسة الصحافة االستقصائية  تبيف أف.ج 
 .(%66.6)بنسبة 

                                                           

 اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك ممارسة الصحافة االستقصائية. (1)
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 : (1)م(2014)البة الطو دراسة  .7

ىذه الدراسة إلى معرفة اتجاىات الصحفييف األردنييف نحك مصداقية  ىدفت
األخبار عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كمدل اعتمادىـ عمى ىذه المكاقع في متابعة 

المسح بشقيو منيج معتمدة عمى الكصفية، ضمف البحكث ىذه الدراسة  كتدخؿاألخبار، 
كطبقت  ،أما أداة الدراسة فيي االستبياف ،الدراسةجابة عف أسئمة الكصفي كالتحميمي لئل

ف أعضاء النقابة الصحفييف ( مفردة م250عمى عينة عشكائية بسيطة قكاميا )الدراسة 
 ،، اليكـالعرب الغد، لدستكر،، ااألردنييف العامميف في الصحؼ األردنية اليكمية )الرأم

 .)بترا( (ككالة االنباء األردنيةبيؿ الس
 أىميا: ،الدراسة إلى مجموعة من النتائج ىذه توصمت

عمى مف المبحكثيف كانت اتجاىاتيـ متكسطة نحك مصداقية األخبار ( %65) تعدُّ .أ 
 مكاقع التكاصؿ االجتماعي.

تبٌكأ الفيس بكؾ الترتيب األكؿ في تفضيؿ استخداـ الصحفييف لو في متابعة .ب 
، (%49.8)بمغت ي األخرل كبنسبة األخبار، مقارنة مع مكاقع التكاصؿ االجتماع

 .(%20.6)تبله مكقع تكيتر بنسبة 
ىـ أسباب استخداـ الصحفييف ليذه المكاقع تمٌيزىا بالفكرية كالسرعة في أمف يعدُّ .ج 

ألنيا في ذات الكقت (؛ %18.7)نقؿ األخبار كاألحداث لحظة بمحظة بنسبة 
 .(%14.1)بنسبة  تعطي لممستخدـ فكرة عف كؿ ما يجرم مف أحداث حكؿ العالـ

 :(2)م(2010دراسة أبو عرقوب ) .8
معرفة اتجاىات الصحفييف األردنييف إزاء ميثاؽ الشرؼ  إلىىدفت ىذه الدراسة 

ا العبلقة بيف ميثاؽ النقابة كقانكف الصحفي الصادر عف نقابة الصحفييف األردنييف، كتحديدن 
البحكث الكصفية كتعديبلتو كتدخؿ ىذه الدراسة ضمف  (،ـ1998)المطبكعات لسنة 

منيج المسح، كفى إطاره أسمكب مسح أساليب الممارسة أما أداة الدراسة فيي  ىعم معتمدة
في ـ(، 2009)حيث نفذت الدراسة خبلؿ النصؼ الثاني مف العاـ صحيفة االستقصاء 

 164)عينة عشكائية بسيطة عددىا  ىكطبقت الدراسة عمالعاصمة األردنية عماف. 

                                                           

معرفة اتجاىات الصحفييف األردنييف نحك مصداقية األخبار عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كمدل  (1)
 اعتمادىـ عمى ىذه المكاقع في متابعة األخبار، الطكالبة.

 الصحفي، أبك عرقكب. اتجاىات الصحفييف األردنييف إزاء ميثاؽ الشرؼ (2)
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، العرب اليكـ، الدستكرالصحؼ اليكمية األردنية األربعة كىما الرأم، يعممكف في  (اصحفين 
 كاستخدمت الدراسة نظريتي حارس البكابة اإلعبلمية كنظرية السمطة.  ،الغد

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أىميا: ىذه توصمت
عدـ الكضكح في االتجاىات الصحفييف إزاء ميثاؽ النقابة كعبلقتو بقانكف .أ 

ات كالنشر رغـ مشاركتيـ بدكرات تدريبية ذات الصمة بأخبلقيات الصحافة المطبكع
 .(%72)بنسبة 

الصحفييف مف ذكم سنكات الخبرة، كانكا أكثر كضكحا في اتجاىاتيـ إزاء  إف.ب 
 الميثاؽ بعكس حديثي الخبرة.

عدـ ربط ميثاؽ الشرؼ الصحفي بأم قرارات كقكانيف تضعيا السمطة التنفيذية مف .ج 
ا في اتجاىاتيـ في إزاء ميثاؽ الشرؼ يف، مما يظير غمكضن قبؿ الصحفي
 الصحفي.

 :المينيةوالسالمة  الصحفيينحماية بالمحور الثاني: الدراسات المتعمقة 

Olorunda (2019) (1)دراسة  .9
: 

ىدفت ىذه الدراسة في إلى اختبار مستكل األماف كالسبلمة لمصحفييف في أكقات 
ا، ككذلؾ تصكر الصحفييف كالصحفيات في اإلذاعات االنتخابات في جنكب غرب نيجيري

كاإلعبلـ المطبكع نحك الشعكر باألماف في أكقات االنتخابات، كتأتي ىذه الدراسة ضمف 
البحكث الكصفية، معتمدة عمى منيج المسح، كفى اطاره أسمكب مسح أساليب الممارسة، 

( 200شكائية بسيطة عددىا )أما أداة الدراسة فيي االستبياف، كطبقت الدراسة عمي عينة ع
ذاعات  لكتركنية كا  مفردة مف الصحفييف الذككر كاإلناث يعممكف في كسائؿ إعبلـ مطبكعة كا 

  .مسمكعة

  :توصمت ىذه الدراسة إلى مجموعة نتائج، أىميا

 أف مستكل سبلمة الصحفييف في أكقات االنتخابات معتدؿ.أ 
المينية في أكقات االنتخابات ال يكجد فرؽ كبير بيف تصكر الصحفييف حكؿ السبلمة .ب 

 عف تصكر الصحفيات
                                                           

(1) Media & Journalism: Safety Level of Journalist in times of Election in Southwest 
Nigeria. Olorunda, Sola 
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ال يكجد فرؽ كبير بيف تصكر اإلعبلـ المطبكع حكؿ السبلمة المينية في أكقات .ج 
 االنتخابات عف تصكر اإلعبلـ المذاع

Jamil (8102)دراست  .10
 (1)

: 

 الدراسة في المقاـ األكؿ إلى دراسة تأثير العكامؿ السياقية عمى سبلمةىدفت ىذه 
كمناخ  ،الطرؽ التي تؤثر بيا مخاطر السبلمة عمىالتعرؼ ك  يف في باكستافالصحفي

ىذه الدراسة  كتدخؿ ،اإلفبلت مف العقاب في باكستاف عمى الصحافة المينية في الببلد
كفى اطاره أسمكب مسح أساليب  ،المسحمنيج معتمدة عمى  ،الكصفية ضمف البحكث

سة عمي عينة كطبقت الدرا ،لمقاببلت المتعمقةكا الدراسة فيي االستبياف اأدات أما ،الممارسة
مفردة مف الصحفييف الذككر كاإلناث يعممكف في كسائؿ  (100) عشكائية بسيطة عددىا

 لكتركنية )صحؼ األكردك كالمغة اإلنجميزية كقنكات األخبار التمفزيكنية(،ا  إعبلـ مطبكعة ك 
 . نظرية المسؤكلية االجتماعيةكاستخدمت 

  اسة إلى مجموعة نتائج، أىميا:الدر  ىذه توصمت
ىـ المخاطر عمى الصحفييف كضع القانكف كالنظاـ التيديدات المباشرة أك أف مف إ.أ 

البيئات السياسية كالقانكنية المحفكفة بالمخاطر،  غير المباشرة لمحككمة كالجيش،
 .التطرؼ الديني، اإلفبلت مف العقاب، القيكد االجتماعية كالمحافظة

كما المينية إلى التدريب عمى السبلمة الباكستانييف الصحفييف  مف (٪76) يفتقر.ب 
ىي جكانب ميمة ك  الكقائية السائدة عدـ فعالية التدابيرإلى يشيركف ٪( 91)أف 

 .بشكؿ أساسيمخاطر السبلمة عمييـ  تسبب
"تقارير مكضكعية إعداد ر قادريف بشكؿ كبير عمى أف الصحفييف الباكستانييف غي.ج 

الناشئة عف الصراعات السياسية كالعرقية  يةتيديدات األمنالبسبب كتحقيقية" بحرية 
التطرؼ ككذلؾ  ،ضغط أصحاب الحككمة كالجيش ككسائؿ اإلعبلـك  ،الداخمية
 .الديني

 
 
 

                                                           

(1) Safety Threats, Impunity and Professionalism: Journalists' Dilemma in Pakistan, 
Jamil. 
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 :(1)م(2018دراسة تربان ) .11
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات كاىتمامات كدرجة كعي المصكريف 

ىـ محددات السبلمة أ ىالسبلمة المينية كالتعرؼ عم "الشباب" نحك إجراءاتالصحفييف 
كتدخؿ ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية، ، المينية التي ييتـ بيا المصكركف الصحفيكف

ما أطاره أسمكب مسح أساليب الممارسة، إمعتمدة عمي  منيج المسح اإلعبلمي، كفي 
كطبقت الدراسة عمي عينة .الدراسة فيي  صحيفة االستقصاء كالمقابمة  المتعمقةتي أدا

ا مف المصكريف الصحفييف الميدانييف الشباب المكجكديف بقطاع مبحكثن  (120)مككنة مف  
غزة كالعامميف في شتى المؤسسات اإلعبلمية، كتـ استخداـ أسمكب العينة المتاحة في إطار 

اإلعبلمية  نكع العينات غير االحتمالية، كما تـ تحديد حجـ العينة في ضكء عينة الدراسات
-75)التي تناكلت المصكريف الصحفييف بشكؿ خاص، كالتي تتراكح عينة معظميا بيف 

  كاستخدمت نظرية تككيف االتجاىات. ،امبحكثن  (،150
 أىميا:، الدراسة إلى مجموعة من النتائج مت ىذهتوص
يعرفكف بكجكد إجراءات لمسبلمة المينية في  المبحكثيفمف ( %47.8) نسبة فإ.أ 

 االكلي بينما جاء في المرتبة األخيرة عدـ المعرفة بكجكدىا بنسبة المرتبة
(1.8%). 

ييتمكف بمعرفة كجكد إجراءات لمسبلمة المينية  المبحكثيفمف ( %66.4)ف إ .ب 
 .(%1.8) بينما جاء في المرتبة األخيرة عدـ االىتماـ بمعرفة كجكدىا كبنسبة

 (%1.8)ثـ  ،مسبلمة المينيةمف المبحكثيف يتقبمكف تبني اجراءات ل( %61.1)ف إ.ج 
 ال يتقبمكف كجكد إجراءات كالسبلمة المينية.

 
 :(2)(2018) دراسة مكسور .12

تيدؼ ىذه الدراسة إلى قياس مدل الكعي لدل صحفيي الجزيرة بإجراءات السبلمة   
المينية الصحفية ضمف معاينة خطة القناة في صياغة برامج التدريب عمى السبلمة 

دارة مم فات األزمات الخاصة باستخبلص إجراءات الكقاية كالتعامؿ مع التحديات المينية، كا 
كتدخؿ ىذه الدراسة ضمف  ،كالمخاطر المختمفة لمجمكعة مف صحفيي الجزيرة في سكريا

طاره أسمكب دراسة حالة. أما أداة إكفى  ،البحكث الكصفية معتمدة عمى المنيج المسحي

                                                           

 نحك إجراءات السبلمة المينية، ترباف. ( اتجاىات المصكريف الصحفييف الشباب1)
ا(، مكسكر. (2)  الجزيرة كسبلمة المراسميف )سكريا نمكذجن
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لدراسة عمى عينة عشكائية مف خبلؿ جمسة تركيز كطبقت ا ،الدراسة فيي المقابمة المتعمقة
مف المراسميف كمصكر تمفزيكني قامكا بالتغطية  ةداخؿ مقر قناة الجزيرة مع صحفييف، ثبلث

 .ـ(2016 - ـ2011)في أحداث سكريا بيف عامي 
 أىميا:، الدراسة إلى مجموعة من النتائج ىذه توصمت     

ا ا، كعين لصعيد النظرم كالعممي، إدارين ف شبكة الجزيرة اإلعبلمية تمتمؾ عمى اإ.أ 
  بأىمية التدريب عمى إجراءات كتطبيقات السبلمة المينية الصحفية.كامبلن 

ف الشبكة ما تزاؿ تفتقد لكجكد مدرِّب خاص باألمف كالسبلمة مف ككادرىا، كما إ.ب 
تفتقر إلى كجكد دليؿ نابع مف تجربة صحافيييا الذيف غطكا في مناطؽ الصراع 

 ؾ كاالضطرابات.كاالشتبا
يجاد خمية .ج  تككف مدٌربة عمى متابعة  (أزمة)ضركرة تطكير قسـ حماية الصحفييف كا 

 ا أك المعتقىميف.ممفات الصحفييف المختىطىفيف أك الميختىفيف قسرن 

:Donkor (2017) دراسة .13
 (1)

 

التي تعد مف أكثر  إبراز آثار االعتداءات عمى الصحفييف إلىالدراسة ىدفت ىذه 
غانا كرسـ صكرة مف التجربة المركعة كالميينة نتياؾ انتشارنا ضد الصحفييف في أشكاؿ اال

حماية  فيلؤلشكاؿ المادية كغيرىا مف اليجمات ضد الصحفييف في غانا كبياف آثارىا 
براز كيفية كقكع اليجمات ضد  ،اإلنساف األساسية لمناس الصحافة كحقكؽحرية  كا 

ضمف الدراسة  ىذه كتدخؿ عماؿ مف العقاب،ككيؼ يفمت مرتكبك ىذه األ ،الصحفييف
عف سبلمة  دراسة الحالة طاره أسمكبإ ىكف ،منيج المسح ىمعتمدة عمالكصفية  البحكث

 ا(منتيكن  138)الدراسة بالذيف بمغ عددىـ حسالصحفييف في غانا مف مرتكبي االنتياكات 
 .(ـ2014 -ـ2002)في الفترة كذلؾ  ،ضد الصحفييف

 لى مجموعة نتائج، أىميا:الدراسة إ ىذه توصمت
مف جميع  (٪38)أكثر مف  ة األمنية )الشرطة كالجيش(األجيز  تمثؿ اعتداءات.أ 

اإلفبلت مف  ت ظاىرةبرز كقد ( 138 مف أصؿ 53االنتياكات ضد الصحفييف )
 .الصحفييفلؤلشخاص المتيميف باالعتداء عمى العقاب 

كضح أف تجيا ضد الصحفييف في غانا كخار جميعنا كقائع أشكاؿ اليجمات .ب 
 ما تككف سيمة. اميمة الصحفي األفريقي عمى كجو الخصكص نادرن 

                                                           

(1) Safety of Journalists in Ghana, Donkor. 
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تعزيز سبلمة الصحفييف مف خبلؿ مبادرات مثؿ اإلبداع كآليات لمتصدم عمى .ج 
ككذلؾ تعميـ التدريب عمى سبلمة الصحفييف  الصحفييف،كجو التحديد لمعنؼ ضد 

 .اعبلمية في غانمف خبلؿ برامج التطكير الميني في مختمؼ المؤسسات اإل

 :(1)م(2017دراسة عبد الستار ) .14
التعرؼ عمى الحماية التي يكفرىا القانكف الدكلي اإلنساني  ىدفت ىذه الدراسة إلى

كالتعرؼ عمى حجـ المسؤكلية التي تقع عمى األفراد كالجماعات المسمحة في  لمصحفييف.
دخؿ ىذه الدراسة ضمف أثناء النزاعات المسمحة، كتفي حاؿ انتياكيا لحقكؽ الصحفييف 

أما أدكات الدراسة اعتمدت الدراسة عمى  ،المنيج التحميمي ىالبحكث الكصفية معتمدة عم
المكاثيؽ كاالتفاقيات كاإلعبلنات الدكلية المقرة  ىالمكاضيع التي ركزت عم ىالتركيز عم

اتفاقية  خبلؿ الفترة الزمنية مف كقت لحماية الصحفييف كمقراتيـ في ظؿ النزاعات المسمحة
 .(ـ2017)كقت إجراء الدراسة  ىحت( ـ1949)جنيؼ األكلى 

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أىميا:ىذه توصمت 
ضركرة إبراـ معاىدة دكلية لحماية الصحفييف في النزاعات المسمحة كالحاالت .أ 

 .العنؼ األخرل
كضع تعريؼ كاضح كمحدد لمصحفييف كالمقرات الصحفية ضمف أحكاـ .ب 

المقرات الصحفية أعياننا  ة؛ لككفككليف اإلضافييف، ككذلؾ النص صراحالبركتك 
 مدنية.

كضع آليات لتحميؿ أطراؼ النزاع المسمح مف األشخاص في القانكف الدكلي، .ج 
المسؤكلية الدكلية كالمسؤكلية الجنائية الدكلية بالنسبة لؤلشخاص الطبيعييف مرتكبي 

 ساني.االنتياكات ضد قكاعد القانكف الدكلي اإلن

 :(2)م(2017) دراسة مزوز .15
طبيعة األدكار التي تقدميا المنظمات الدكلية  ىىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عم

 ،ليات حماية لمصحفييف العامميف في مناطؽ النزاعات المسمحةآاإلعبلمية ككنيا مف 
مشركعية العمؿ الصحفي في مناطؽ النزاعات المسمحة مف خبلؿ  ىككذلؾ التعرؼ عم

، المكاثيؽ الدكلية ذات العبلقة كالكشؼ عف خطكرة التحديات التي يكاجيا الصحفيكف مجمؿ

                                                           

 حماية الصحفييف في القانكف الدكلي اإلنساني، عبد الستار.(1)
 عات المسمحة، مزكز.( دكر المنظمات الدكلية اإلعبلمية في حماية الصحفييف اثناء النزا2)
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كتدخؿ ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية معتمدة المنيج الكصفي االستنباطي التاريخي 
 المقارف.

 الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أىميا: ىذه توصمت
حكاـ القانكف أمسمحة عمى ضكء يتمتع الصحفيكف العاممكف في مناطؽ النزاعات ال.أ 

الدكلي اإلنساني بالحماية المقررة لممدنييف ما دامكا ال يشارككف في العمميات 
 العدائية.

تتميز المنظمات الدكلية اإلعبلمية عف غيرىا مف المنظمات غير الحككمية األخرل .ب 
ذات العبلقة بالصحفييف في ككنيا تنطمؽ مف المينة كقيميا كمخاطرىا كأشكاؿ 

 . الظركؼالحماية المطمكبة في كؿ 
ال تستغني المنظمات الدكلية اإلعبلمية عف نشر المعرفة بالقانكف كمبادئ السبلمة .ج 

كيبقي التعاكف مع النقابات كالجمعيات الكطنية لمصحفييف  ،المينية عمى نطاؽ كاسع
 لتعزيز حماية الصحفييف. ؛عنو ىا ال غنأمرن 

 :( 1)مPatrick (2017)دراسة   .16
يدؼ ىذه الدراسة إلى إيجاد التدابير المناسبة لمصحفييف في مكاجية التيديدات ت

التي تتـ مف خبلؿ كسائؿ االتصاؿ المختمفة، كلكف بشكؿ أساسي عبر البريد اإللكتركني 
كمف خبلؿ التحميؿ معرفة مف الذيف يقكمكا بيذه  ،كطرؽ االتصاؿ المكتكبة األخرل
تدخؿ ىذه ، ك دكات التي لدل الصحفييف في مكاجيتياالتيديدات، كما ىي دكافعيـ كاأل

الدراسة ضمف البحكث الكصفية، معتمدة عمى منيج المسح، كفي إطاره أسمكب تحميؿ 
ما أداتي الدراسة فيي االستبياف كالمقابمة المتعمقة، كطبقت الدراسة عمى عدد أالمضمكف، 

يمتا سانكمات   في فنمندا. مف الصحفييف في مدينتي ىمسينجيف سانكمات كا 

 أىميا:، الدراسة إلى مجموعة من النتائج ىذه توصمت
تشير نتائج األبحاث إلى أنو مف خبلؿ تحميؿ محتكل رسالة التيديد، إذا كانت .أ 

تحتكم عمى معايير التيديد أك االضطياد غير الشرعييف كتفي بذلؾ، فسيتـ إرساؿ 
 تقرير إلى الشرطة. 

                                                           

)2( Qualitative research on threats against journalists. Development of appropriate  
counter-measures . Patrick. 
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عف خططو مسبقنا. عادة ما يبحث  سيئة ياتلف يكشؼ الشخص الذم لديو ن.ب 
ف  ،األشخاص الذيف يقكمكف بالتيديدات عف االىتماـ نصؼ األشخاص الذيف كا 

 يكجيكف التيديدات يعانكف مف نكع مف األمراض العقمية
مسؤكؿ صفحة الكيب مسؤكؿ عما يقاؿ في منتديات اإلنترنت كمجمكعات فيسبكؾ .ج 

تحتكم عمى إثارة ضد المجمكعات إذا كانت الرسالة  كمجمكعات فيسبكؾ المغمقة
 العرقية فيجب عمى المسؤكؿ حذؼ الرسائؿ. 

 :Encinias (2016)(1) دراسة . 15
لى التعرؼ عمى الكضع الحالي لمصحافة كحرية التعبير في إىدفت ىذه الدراسة 

غكاتيماال كمعرفة كيفية محاربة الصحفيكف الغكاتيماليكف الرقابة كالعنؼ في غكاتيماال، تدخؿ 
ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية، معتمدة عمى منيج المسح، كفي إطاره أسمكب تحميؿ 

مف المراسميف  ما أداة الدراسة فيي المقابمة المتعمقة، كطبقت الدراسة عمى عددو أالمضمكف، 
 لفيـ سبب حالة الصحافة في غكاتيماال المعقدة. ؛الصحفييف

 أىميا: ،الدراسة إلى مجموعة من النتائجىذه توصمت 
ف الشاغؿ الرئيسي لمصحفييف في غكاتيماال ىك العمؿ باحتراؼ الذم يستمـز التعميـ إ.أ 

 .كالتدريب كاألخبلؽ كالراتب كالسبلمة
بينت الدراسة أف أقكل التأثيرات في الصحافة في غكاتيماال ىي الرقابة الحككمية .ب 

 كالتدريب، التعميـ، كاألخبلؽ، كاألمف.
جكة كبيرة بيف الصحفييف في غكاتيماال، نتيجة نقص أشارت الدراسة أف ىناؾ ف.ج 

 كاألخبلؽ الصحفية ككذلؾ النزاىة.التدريب كالتعميـ 

 :(2)م(2016دراسة الياس ) .16
ثناء في أالقكاعد المقررة لحماية الصحفييف  ىمعىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ 

المقررة في إضفاء  النزاعات المسمحة سكاء دكلية أك غير دكلية كمدل تكفيؽ ىذه القكاعد
أثناء نشكب النزاعات المسمحة، كتدخؿ ىذه الدراسة في الحماية البلزمة عمى الصحفييف 
 المنيج التحميمي.  ىضمف البحكث الكصفية معتمدة عم

 

                                                           

)1( Encinias  Guatemalan Journalists Fighting Against Censorship and Violence. 
 .حماية الصحفييف في النزاعات المسمحة، الياس (2)
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 الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أىميا: ىذه توصمت
في، كىك لـ تتطرؽ اتفاقيات جنيؼ كالبركتكككؿ اإلضافي األكؿ إلى تعريؼ الصح.أ 

 ما يفتح المجاؿ لمتأكيؿ الكاسع.
أك  اعسكرين  اإف الصحفي المتكاجد في منطقة نزاع مسمح ال يجب أف يككف ىدفن .ب 

يجب في حالة القبض عميو ثـ األفعاؿ التي مف شأنيا المساس بسبلمتو الجسدية، 
 اكمف ثـ يستفيد مف الحماية المرتبطة بكصفو شخصن  او جاسكسن ككنينظر إليو ب أال
 . ادنين م

 يفقد الصحفي حقو في الحماية كمدني في حاؿ مشاركتو في األعماؿ العدائية..ج 

 :(1)م(2016دراسة عمار ) .17
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أحكاـ الحماية الخاصة التي يكفرىا القانكف 

 إلىكالتعرؼ  ،ثـ مضمكف الحماية الخاصة لمراسمي الحرب ،اإلنساني لمصحفييف الدكلي
ا خطرة في مناطؽ النزاع الحماية الخاصة المقررة لمصحفييف الذيف يباشركف ميامن مضمكف 
 المنيج التحميمي. ىكتدخؿ ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية معتمدة عمالمسمح، 
 الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أىميا: ىذه توصمت

تمييز بيف نكعيف اإلنساني لـ يعط تعريفا لمصحفييف، كاكتفى الالدكلي ك إف القانكف .أ 
مف الصحفييف العامميف في مناطؽ النزاع المسمح كىما المراسمكف الحربيكف 

  )غير المعتمديف(.كالصحفيكف المستقمكف 
ف مضمكف الحماية الخاصة لمصحفييف في القانكف الدكلي اإلنساني تتمثؿ في إ.ب 

 حمايتيـ مف أخطار األعماؿ العدائية.
فييف في القانكف الدكلي اإلنساني بمرحمتيف، ف عممية تطكر قكاعد حماية الصحإ.ج 

كاستمر  مراسمي الحرب(،)عمى الصحفييف المعتمديف تقتصر حيث: المرحمة األكلى 
لتشمؿ  ؛ذلؾ إلى غاية اعتماد البركتكككؿ اإلضافي األكؿ، لتبدأ مرحمة ثانية

 الصحفييف المعتمديف كغير المعتمديف.
 
 
 

                                                           

 الحماية الخاصة لمصحفييف في القانكف الدكلي اإلنساني، عمار. (1)
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 :Kimumwe, et al  (2015)   (1)دراست  .18
لمسبلمة  (كغاندا)أفي حالة احتياج الصحفييف  عمىالدراسة إلى التعرؼ ىدفت ىذه 

براز حالة الصحفييف الممتزميف بقكاعد السمكؾ  ، كتدخؿ ىذه الدراسة المينيكالحماية المينية كا 
ه مسح أساليب الممارسة طار إمنيج المسح كفي  ىضمف البحكث الكصفية معتمدة عم

دراسة فيي االستبياف كالمقاببلت المتعمقة كطبقت الدراسة عمى عينة داتي الأما أ ،اإلعبلمية
مف كبار مديرم كسائؿ اإلعبلـ كالمديريف التنفيذييف  (اصحفين  117)عشكائية مككنة مف 

 كغاندا. ألمنظمات دعـ كسائؿ اإلعبلـ في 
 الدراسة إلى مجموعة نتائج، أىميا: ىذه توصمت

 .الصحفيةاممة بالقكانيف كالمبادئ دراية ك ىمف الصحفييف عم (%70)ف إ.أ 
 مياميـ.مف الصحفييف يكاجيكف المخاطر كالتيديدات خبلؿ تأديتيـ  (%72)ف إ.ب 
أف غالبية الصحفييف ال يممككف الميارات المطمكبة  إلىتشير نتائج االستطبلع .ج 

في سياؽ تنفيذ  ـكاجييتكالمعرفة لمتعامؿ بفعالية مع المخاطر كالتيديدات التي 
 .كما ال تممؾ مقراتيـ اإلعبلمية بركتكككؿ السبلمة في المكاف ،أعماليـ

 :Rehmat, Alam. (2014)  (2)دراست 19.
ىدفت ىذه الدراسة إلى استحداث البيانات كالمعمكمات عف حالة التيديدات كانعداـ 

كتدخؿ ىذه الدراسة ضمف البحكث  ،في باكستافاألمف كاليجمات ضد كسائؿ اإلعبلـ 
طاره أسمكب تحميؿ المضمكف مف خبلؿ إجراء إمنيج المسح كفي  ىتمدة عمالكصفية مع

اإلفبلت مف  لمسح أساسي لمراكز مؤشرات سبلمة الصحفييف في باكستاف لئلشارة إلى مد
 العقاب عمى الجرائـ المرتكبة ضد الصحفييف.

 الدراسة إلى مجموعة نتائج، أىميا: ىذه توصمت
لدكلية كالكطنية تنسيقات مختمفة عمى نطاؽ نظمات أصحاب المصمحة اتستخدـ الم.أ 

 كاسع، لمراقبة اليجمات عمى الصحفييف كالمؤسسات اإلعبلمية.
مراقب المنظمات الدكلية اليجمات عمى جزء مف تقارير التصنيؼ العالمية الخاصة .ب 

 بيا.

                                                           

(1) The State of Uganda Journalists Safety Security, Kimumwe, P., et al. 
)2) “Supporting Safety of Journalists in Pakistan. Rehmat, A., & Alam, M.,   

analytical study. 
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ازدياد عدد المبادرات القائمة في باكستاف بشأف تعزيز بيئة أكثر أمنا لمصحفييف .ج 
 اإلفبلت مف العقاب عمى الجرائـ ضدىـ. كمكافحة

 :(1)م(2014دراسة حامد ) .20
في الدراسة إلى التعرؼ عمى حماية الصحفييف كالمؤسسات اإلعبلمية  ىدفت ىذه

معاىدات كمكاثيؽ  مف استقر كما أثناء الحركب كالنزاعات المسمحة في ضكء القانكف الدكلي
اإلسرائيمي عمي قطاع غزة في نكفمبر  دكلية مع دراسة حالة تطبيقية تتمثؿ في العدكاف

ا لبلنتياكات اإلسرائيمية بحؽ الصحفييف كالمؤسسات اإلعبلمية في كاستعراضن ، (ـ2012)
ظيار ما إكذلؾ  (ـ2013 - ـ2000)فمسطيف عمى مدار سنكات االنتفاضة الثانية مف العاـ 

لمصحفييف كالمؤسسات كصمت اليو القكانيف كالمكاثيؽ كالمعاىدات الدكلية مف حماية مقررة 
يد قكات االحتبلؿ اإلسرائيمي، كبياف طبيعة  ىاإلعبلمية في فمسطيف مف االستيداؼ عم

ىذه الدراسة ضمف كتدخؿ االنتياكات التي يتعرضكف ليا كالتكييؼ القانكني ليذه االنتياكات. 
قانكنية المنيج التطبيقي مف خبلؿ محاكلة استقراء النصكص ال ىالبحكث الكصفية معتمدة عم

المتعمقة بالمكضكع كتجميعيا كتكثيؽ أبرز صكر االنتياكات كاالعتداءات المرتكبة بحؽ 
 لمتكييؼ القانكني ليذه االنتياكات الصحفييف كالمؤسسات اإلعبلمية في فمسطيف كصكالن 

 كالمسؤكلية الدكلية المترتبة عمييا.
 الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أىميا: ىذه توصمت

ا مدنييف، كما يكفر الحماية الدكلي يحمي الصحفييف بكصفيـ أشخاصن  القانكف.أ 
ا مدنية، كيظؿ الصحفيكف مشمكلكف بالحماية ما لممؤسسات اإلعبلمية بكصفيا أعيانن 

 مدنييف.  اأشخاصن تصنيفيـ  إلى يءلـ يقكمكا بأم عمؿ يس
 ياككناالنتياكات الجسيمة التي ترتكب بحؽ الصحفييف كالمؤسسات اإلعبلمية ب.ب 

جرائـ حرب كفؽ ما نص عميو القانكف الدكلي، ال تسقط بالتقادـ كتستكجب المبلحقة 
 القانكنية كفؽ جممة 

تتنكع االنتياكات التي يتعرض ليا الصحفيكف كالمؤسسات اإلعبلمية إلى انتياكات .ج 
مادية تتمثؿ في القتؿ  لالتيديد كالمنع مف التغطية كغيرىا، كأخر  ، منيا:معنكية

 .كاإليذاء الجسدم كاالعتقاؿ كاالختطاؼ كغيرىا كاالعتداء
 

                                                           

 سسات اإلعبلمية أثناء الحركب كالنزاعات المسمحة في ضكء القانكف الدكلي، حامد.( حماية الصحفييف كالمؤ 1)
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 :(1)م(2010)أيوب دراسة  .21
القكانيف الدكلية لحماية الصحفييف في نقطتيف  عمىإلى التعرؼ  ىذه الدراسةىدفت 

ليو دساتير بعض الدكؿ كقكانيف الصحافة إشارت أفي القانكف الداخمي حسب ما  ىكلاأل
ليو االتفاقات إشارت أكحسبما  ،ب القانكف الدكليكالعقكبات، أما النقطة الثانية فيي حس

تطبيقيا  لىـ القكانيف العراقية كمدأ ىعبلف العالمي لحقكؽ االنساف، كالتعرؼ عمالدكلية كاإل
كتدخؿ ىذه الدراسة ضمف البحكث  (،ـ2003) الصحفييف في العراؽ خاصة بعد عمى

 المنيج التحميمي. ىالكصفية معتمدة عم
 أىميا: إلى مجموعة من النتائج، الدراسة ىذه توصمت

ف ا  يمكف اعتبار حرية الصحافة ىك السياج المنيع القكم لحريتي الرأم كالفكر، ك .أ 
ال بكجكد المبادئ اإلنسانية لحقكؽ إالحماية القانكنية لمصحفييف ال يمكف أف تتحقؽ 

 اإلنساف.
نو في ف حماية الصحافة كالصحفييف في القانكف الدكلي تختمؼ في كقت السمـ عإ.ب 

ما في كقت أكقت الحرب ففي كقت السبلـ يخضعكف لمقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف 
 تفاقية جنيؼ لعاـإالقانكف الدكلي اإلنساني كخاصة  إلىالحرب كاألزمات فيخضعكف 

 .(ـ1949)
إجراءات قاسية  ىإل ـ2003ف الصحفييف كالصحافة في العراؽ تعرضت بعد عاـ إ.ج 

ىانة كمصادرة أدكات العمؿ ا  ف مف قتؿ كتعذيب ك ال تتطابؽ مع ما نص القانك 
 .الصحفي كغيرىا مف اإلجراءات األخرل سكاء مف القكات الحككمية أك مف االحتبلؿ

 :Iqbal, Iqbal(2017) (2)دراسة  .22
أبرز االخطار كالتيديدات التي تتعرض ليا  ىىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عم
ى األنظمة كالقكانيف لحماية الصحفيات كطبيعة الصحفيات الباكستانيات، ككذلؾ التعرؼ عم

التحديات التي تكاجييا الصحفيات في باكستاف، تدخؿ ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية، 
 معتمدة عمى منيج المسح، كفي إطاره أسمكب تحميؿ المضمكف.

 أىميا: ،الدراسة إلى مجموعة من النتائج ىذه توصمت
في  اممحكظن  اف ىناؾ تحسنن أال إلمرأة صحفية كجكد تمييز كمحاباة ضد عمؿ ارغـ .أ 

 المرأة صحفية.عمؿ حيث بدأت أصكات عدة تشجع  ،نظرة المجتمع لو
                                                           

 ( الحماية القانكنية الدكلية لمصحفييف مع اشارة الي الصحفييف كالصحافة في العراؽ، أيكب.1)
)2(The Harassment and the Violence against the Female Journalists of Pakistan. 
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التمييز عمى أساس الجنس كالقيكد االجتماعية كالثقافية ىي أبرز التحديات  دُّ يع.ب 
 التي تكاجييا الصحفيات الباكستانيات.

ادث التي تكاجييا الصحفيات ك الحك أك التحرش أاإلببلغ عف المضايقات  يعدُّ .ج 
ك مكضكعية أرقاـ دقيقة ألذا ال تكجد  ؛الباكستانيات مف المحرمات في باكستاف

 حكؿ ىذه التيديدات.

 :Oyeyinka (2016)(1) دراسة .23
حرية الصحافة  فيتيدؼ ىذه الدراسة إلى تقييـ اليـك العالمي لحرية الصحافة كتأثيره 

ككذلؾ استكشاؼ كيفية تعزيز سبلمة  ،ضع في نيجيريالى خصكصية الك إمع اإلشارة  ،العالـب
تدخؿ ىذه الدراسة ك الصحفييف في مكافحة اإلفبلت مف العقاب عمى جرائـ حرية التعبير، 

ضمف البحكث الكصفية، معتمدة عمى منيج المسح، كفي إطاره أسمكب تحميؿ المضمكف، أما 
الصادرة عف المؤسسات الدكلية عتمدت عمى التركيز الكثائؽ التاريخية فاأدكات الدراسة 

 كالمحمية.
 أىميا: ،الدراسة إلى مجموعة من النتائجىذه توصمت 
لتفعيؿ قكانيف كأنظمة أكثر صرامة اتجاه االنتياكات ضد  ؛ىناؾ حاجة ممحة.أ 

 .الصحفييف
 نشر المبادئ التكجييية التي تكفر المعمكمات البلزمة لمسبلمة المينية لمصحفييف. .ب 
لمينية لمصحفييف يستمـز مشاركة نشطة مف المؤسسات اإلعبلمية تحقيؽ السبلمة ا.ج 

 كالجمعيات المينية كالنقابات كالمنظمات غير الحككمية كاليكنسكك )األمـ المتحدة(.

 :Schwalbe and other (2018)(2) دراسة .24
مف الشخصي كالتحديات التي يكاجييا استكشاؼ إطار األإلى تيدؼ ىذه الدراسة 

ف في إطار العمؿ اليكمي كالقيكد كالضغكط التي يتعرضكف ليا في ك ينيف الفمسطك الصحفي
 ،كتدخؿ ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية معتمدة عمى منيج المسح ،أماكف الصراعات

                                                           

)1( World Press Freedom Day and Safety of Journalists: Implication for People’s 
Freedom of Expression. Oyeyinka, 
)2( Human Security as a Conceptual Framework: The Case of Palestinian 

Journalists. Schwalbe and others. 
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كفي اطاره أسمكب مسح أساليب الممارسة اإلعبلمية، أما أداتا الدراسة فيي صحيفة 
 .(مقابمة 23)ة المعمقة البالغ عددىا كالمقابم (صحيفة 30)االستقصاء البالغ عددىا 

 أىميا: ،الدراسة إلى مجموعة من النتائجىذه توصمت 
 تعتبر كسائؿ االعبلـ الفمسطينية ىدؼ عسكرم مف طرؼ الحككمة اإلسرائيمية. .أ 
يتعرض الصحفيكف الفمسطينيكف لمرقابة المباشرة كغير المباشرة مف طرؼ الحككمة .ب 

 ة كحماس. اإلسرائيمية كالسمطة الفمسطيني

 :Høiby &  Ottosen(2015)(1)دراسة  .25
 ارتفاع كتيرة التيديدات كاليجمات ضد ىتيدؼ ىذه الدراسة إلى االطبلع عم

ك االعتداءات في مناطؽ ألميجمات  يـتعرض ىثار المترتبة عمككذلؾ اآل الصحفييف،
كنيكاراغكا.  الصراع في سبعة بمداف ىي: نيباؿ كالفمبيف كأكغندا كنيجيريا كتكنس، النركيج

طاره أسمكب إكفى  ،كتدخؿ ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية معتمدة عمى منيج المسح
االستبياف كالمقاببلت المتعمقة، كطبقت  ماالدراسة في اأما أدات .مسح أساليب الممارسة

 27) :يتاآلحسب ، تـ تقسيميـ (صحفي 100) الدراسة عمى عينة عشكائية بسيطة عددىا
 أثناء الحركب. في ، يعممكف في أماكف الصراعاتا(ميدانين  اصحفين  73)ك ا(،محررن 

 أىميا: ، الدراسة إلى مجموعة من النتائجىذه توصمت 
خطار عمى الصحفييف العامميف في أماكف مف كزيادة نكعية األانخفاض معدالت األ.أ 

 النزاع.
حيث  ،كىاثار التجارب التي خاضآفي أماكف النزاع مف  يعاني الصحفيكف العاممكف.ب 

أبرزىا صعكبات في النكـ كالشعكر بعدـ االىتماـ  ،ف مشاكؿ نفسيةك يكاجو الصحفي
 العامميف لدييا بتكفير الدعـ المناسب.في دعـ كتردد المؤسسات 

االعتماد عمى مصادر بديمة لممعمكمات  ىلإارتفاع مستكم التيديد لمصحفييف يؤدم .ج 
 قؿ مصداقية كمكثكقية.أ تككف

 

                                                           

)1( Reduced Security for Journalists and Less Reporting from the Frontline. Høiby 
&  Ottosen. 
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 ق عمى الدراسات السابقةالتعمي :ثانًيا

 الدراسات السابقة: موقع الدراسة من :أوًل 
 بعض الحظت الباحثة مف خبلؿ استعرض الدراسات السابقة أف ىذه الدراسة تتشابو مع     

 ، كذلؾ عمى النحك اآلتي:أخرلمكاضع كتختمؼ في  ،مكاضعفي الدراسات 

 أوجو الشبو والختالف:
 ىدف الدراسة:  .1

 فالدراسة ع تبحث، فقد دراسة عف باقي الدراسات مف حيث اليدؼىذه ال اختمفت
اتجاىات الصحفييف نحك إجراءات السبلمة المينية كمعرفة درجة كعي الصحفييف 

كطرؽ الحماية  ،ككيفية االستجابة لؤلخطار ،الفمسطينييف نحك إجراءات السبلمة المينية
ت العربية مثؿ دراسة مف الدراسابيئة العمؿ، كتكافقت الدراسة مع القميؿ الناتجة عف 

 كالقميؿ مف الدراسات األجنبية. (،ـ2018مكسكر)
 النطاق الجغرافي:  .2
اختمفت ىذه الدراسة عف باقي الدراسات مف حيث المكاف الجغرافي الذم طبقت   
 كدراسة ـ(،2018)النفار ـ(، كدراسة2019)اليمص الدراسة، فيي تتشابو مع دراسةفييا 

 كدراسة ،ـ(2014حامد)كدراسة  ـ(،2018فركانة)دراسة ك  ـ(،2017األطرش)
دراسة )أبك ، منيا: كاختمفت مع باقي الدراسات ،حيث طبقت في فمسطيف ـ(2018)ترباف
التي ، ـ(2017 كدراسة )عبد الستار ،ـ(2018 كدراسة )الطكالبة ،ـ(2010 عرقكب

كدراسة  ،ـ(2016 كدراسة )بكدربالة ،ـ(2018 كدراسة )بكبكر طبقت باألردف،
 التي طبقت في الجزائر، كدراسة، ـ(2017)مزكز كدراسة ،ـ(2016)جبابمة

(jamil2018)ـ ،( كدراسةRehmat ً، Alam, 2014) ،التي طبقت في باكستاف 
 Kimumwe .et alكدراسة )، ـ( التي طبقت في غاناDonker، 2017كدراسة )

 ـ(Patrick, 2017)كدراسة  (2010كغاندا، كدراسة )أيكب أالتي طبقت في ، (2015
 التي طبقت في فنمندا.

  نوع الدراسة: .3
 بأنيا تنتمي إلى البحكث الكصفية. ،اتفقت الدراسة مع الدراسات السابقة جميعيا
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 نوع المنيج المستخدم:  .4
 نيا:اختمفت ىذه الدراسة في استخداميا لنكع المنيج مع بعض الدراسات م 

 ،ـ(2016 الة)بكدرب كدراسة ـ(،2017الستار )عبد كدراسة (،2010دراسة )أيكب 
تشابيت ىذه الدراسة استخدمت المنيج التحميمي الكيفي ك ـ( حيث 2016 كدراسة )جبابمة

، ـ(2018 النفار): دراسة مثؿمع بعض الدراسات باستخداميا لمنيج المسح اإلعبلمي 
ـ(، كدراسة 2018 بكبكرـ(، كدراسة )2018 فركانةـ(، كدراسة )2017،األطرشدراسة )ك 
(jamil، 2018( كدراسة ،)ـDonker 2017( كدراسة ،)ـ2018 تربافـ.) 

 أدوات الدراسة المستخدمة: .5
صحيفة الخاصة بالدراسة كىي اختمفت ىذه الدراسة في األدكات المستخدمة  
 ،ـ(2018 )الطكالبة: ، منيامع بعض الدراسات السابقةكالمقابمة المتعمقة  االستقصاء

التي  ،ـ(2010 )أيكب كدراسة ـ(،2017 )مزكز كدراسة ،(ـ2017 كدراسة )عبد الستار
 دراسة )بكبكر كاتفقت مع بعض الدراسات مثؿ ،الكيفي األسمكب التحميمياستخدمت 

 ـ(، كدراسة )أبك عرقكب2007 ـ(، كدراسة )األطرش2018النفار )دراسة  ،ـ(2018
  .ـ(2018 ـ(، كدراسة )فركانة2010

 نظريات الدراسة المستخدمة:  .6
ـ( التي 2007دراسة )األطرش،، منيا: مفت ىذه الدراسة مع باقي الدراساتاخت 
كسائؿ االعبلـ كنظرية القائـ باالتصاؿ كاالستخدامات  ىنظرية االعتماد عم ىاعتمدت عم

التي استخدمت نظرية حارس البكابة  ،ـ(2010 كدراسة )أبك عرقكب شباعات،كاإل
نظرية القائـ  ىكاعتمدت عم ،ـ(2017 كنظرية السمطة أما دراسة )حسف ،اإلعبلمية

ـ( التي jamil،2018كسائؿ االعبلـ ككذلؾ دراسة ) ىاالتصاؿ كنظرية االعتماد عم
التي  ،ـ(2019 النفار)ككذلؾ دراسة  ،نظرية المسؤكلية االجتماعية ىاعتمدت عم
  نظرية القائـ باالتصاؿ )حارس البكابة اإلعبلمية(. ىاعتمدت عم

  عينة الدراسة: .7
دراسة )ترباف  ، منيا:تمفت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات مف حيث العينةاخ 
)بك دراسة ك  ،ـ( باستخداميا عينة مف الصحفييف المقيميف داخؿ قطاع غزة2018
 التي كانت عينتيا مف الصحفييف في الجزائر، كدراسة )أبك عرقكب، ـ(2018بكر

اتفقت ىذه الدراسة مع ك  التي كانت عينتيا مف صحفيي الصحؼ األردنية،، ـ(2010
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التي كانت عينة الدراسة مف  ،ـ(2017)األطرش  كدراسة ،ـ(2018 دراسة )النفار
الصحفييف في جميع محافظات فمسطيف، كتتمثؿ العينة مف الصحفييف المقيميف في 

 .القدس كالضفة الغربية كقطاع غزة

 موضوع ومشكمة الدراسة: اثالثً 
في أنيا تناكلت جميعيا تمفت عف الدراسات السابقة تميزت الدراسة الحالية بأنيا اخ

لـ تتطرؽ  مكضكع الذمال كىك ،المينيةاتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك إجراءات السبلمة 
 (.2018، )مكسكر كدراسة ،(2018، )تربافإليو أم مف الدراسات السابقة ماعدا دراسة 

 من أىم ما يميز ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
   مكضكع اتجاىات الصحفييف التي تناكلت  جنبيةالعربية كاألسات في الدرا كجكد شح

 .نحك إجراءات السبلمة المينية خبلؿ االزماتالفمسطينييف 
  ُّاتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك ىذه الدراسة مف الدراسات الجديدة في  تعد

 .صعمى المستكل الفمسطيني بشكؿ خاإجراءات السبلمة المينية 
  خبلؿ العينة المستخدمة عمى اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف  الدراسة مفىذه  تركز

 .، كىذا مف شأنو أف يثرم نتائج الدراسةفمسطيف المينية فينحك إجراءات السبلمة 

 أوجو الستفادة من الدراسات السابقة: :ارابعً 
مف  ىية يبني فييا كؿ باحث عمإنما ىك عممية تراكم المحظة،البحث العممي كليد  ال يعدُّ      
 :يتالنحك اآل كفؽقد استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة ك  ،سبقو

 .ا كدقةتحديد مشكمة الدراسة بشكؿ أكثر تحديدن  .1
التعرؼ عمى أنكاع البحكث، كالمناىج العممية، كاألدكات، كاألساليب البحثية التي  .2

 لخدمة الدراسة. كتكظيفيا ،استخدمت فييا، ككيفية االستفادة منيا
 ،كالتعرؼ عمى المكضكع بشكؿ أفضؿ ،االطبلع عمى اإلطار المعرفي لمدراسات السابقة .3

 .كمعرفة أىـ المراجع الميمة كالمناسبة
 .كالتساؤالتكتحديد األىداؼ  ،مشكمة الدراسة في صياغةالمساعدة  .4
 .االستقصاء كاألسئمة التي تتعمؽ بالمصداقية عمى صحيفةاالطبلع  .5
 .لتحقيؽ أىداؼ الدراسة ؛ككيفية تكظيفيا ،لنظرية المستخدمة في ىذه الدراسةتحديد ا .6
 .كمقارنتيا بنتائج الدراسات السابقة ،تفسير نتائج الدراسة المساعدة في .7
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 : الستدلل عمى مشكمة الدراسة:اثانيً 
استدلت الباحثة عمى المشكمة مف خبلؿ مبلحظة ارتفاع كتيرة التيديدات كاإليذاء 

حيث  ،كفي بعض األحياف يصؿ إلى حد القتؿ المتعمد ،الذم يتعرض لو الصحفيكف الجسدم
كما الحظت الباحثة ازدياد حجـ ، ـ(2018)دكد قطاع غزة عاـ حاستشيد صحفياف عمى 

التيديدات تجاه الصحفييف باالعتقاؿ أك االستجكاب نتيجة لممارسة عمميـ الصحفي السيما 
تكاصؿ االجتماعي، كنتيجة لضغط سكؽ العمؿ كالمنافسة التغطية اإلخبارية عمى مكاقع ال

الشديدة فإف معظـ الصحفيكف ال يمتمككف المعرفة الكافية أك األدكات البلزمة لحماية أمنيـ 
فقد أجرت الباحثة دراسة  فمسطيفكالحفاظ عمى سبلمتيـ، كالستطبلع  كاقع السبلمة المينية في 

كذلؾ عف طريؽ إنشاء  ،الصحفييف الفمسطينييفاستكشافية عمى عينة عشكائية بسيطة مف 
رساليا إلى مجمكعة مف الصحفييف العامميف في أماكف ككظائؼ متعددة، إاستمارة  لكتركنية كا 

األسئمة التي طرحتيا الباحثة، كذلؾ في  فكقامكا  باإلجابة ع ،ا(مبحكثن  41)حيث استجاب 
 .(ـ23/9/2019)حتي  (،ـ22/9/2019)الفترة ما بيف 

 نتائج الدراسة:أىم 
أفاد معظـ الصحفييف أف معرفتيـ بإجراءات السبلمة ما بيف متكسطة كعالية حيث  .1

 ،مف المبحكثيف أف معرفتيـ بإجراءات السبلمة المينية كانت متكسطة (%51.2)عبر 
ا بإجراءات السبلمة المينية أم بدرجة أكثر كعين  كانكامف المبحكثيف  (%43.9)أما 

 عالية.
أثناء الخطر، ككذلؾ  في ي الصحفييف يعرفكف كيفية حماية النفسإف حكالي ثمث .2

مف الصحفييف كيفية  (%56.1)يعرؼ المعدات البلزمة لمحماية كالسبلمة، فيما 
 التصرؼ عند التعرض لئلصابة كبدرجة أقؿ في حاؿ تعرض صحفي آخر لمكركه.

ر حيث عب   ،كف ليابالرغـ مف إدراؾ أىمية إجراءات السبلمة إال أف الصحفييف ال يكترث .3
أف الصحفييف يغمب عمييـ طابع البلمباالة في حيف  (%63.4)حكالي ثمثي المبحكثيف 

 ،مف المبحكثيف أف الصحفييف يتعاممكف بردىات الفعؿ تجاه األخطار (%65.8)أفاد 
 مف المبحكثيف أف السبلمة أكلكية قصكل. (%87.8)كذلؾ بالرغـ مف إدراؾ 

ت الجيش اإلسرائيمي كالسطات المحمية الحاكمة ىي أبرز أجمع المبحكثكف أف عمميا .4
لعمميات الجيش  (%78)كذلؾ بنسبة  ،مصادر األخطار التي تكاجو الصحفييف

لمسمطات الحاكمة، فيما كاف خطر اإليذاء الجسدم كاالعتقاؿ  (%70.7)اإلسرائيمي ك
 .كؿ منيمال (%67.5)ىما أبرز األخطار التي كاجيت الصحفييف الفمسطينييف بنسبة 
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مف المبحكثيف بتمقي ثبلث دكرات  (%9.8)أما فيما يتعمؽ بالتدريب الميني فقد أفاد  .5
تمقكا دكرة  (%41)لـ يتمقكا أم دكرة عمى اإلطبلؽ، ك (%26.8)فأكثر، فيما أف 

مف المبحكثيف أف نقابة الصحفييف ىي المكاف  (71.7)كاحدة فقط، كقد أجمع 
ا إضافة لممؤسسات الدكلية التي اختارىا أيضن  ،المناسب لعقد الدكرات التدريبة

 مف المبحكثيف. (58.5%)
د معظـ المبحكثيف التزامو بارتداء الزم كاإلشارات التعريفية كالخكذة بنسبة أك   .6

فيما حكالي ثمثي المبحكثيف يقكمكف بإعداد كسائؿ اتصاؿ بديمة كجمع  (92.7%)
 ؾ حقيبة خاصة بمعدات السبلمة.حكؿ ظرؼ منطقة العمؿ كامتبل االمعمكمات مسبقن 

ما يتعمؽ بدرجة اىتماـ المؤسسات الصحفية بإجراءات السبلمة المينية فإف  .7
مف المبحكثيف يرل أف  (%39)ييتـ بالسبلمة المينية بدرجة عالية فيما  (17.1%)

المؤسسة التي يعمؿ بيا تيتـ بالسبلمة المينية بشكؿ منخفض، كيرل حكالي ثمثي 
لمؤسسة التي يعممكف بيا تكفر معدات السبلمة، أما فيما يتعمؽ بأنظمة المبحكثيف أف ا

كتحمؿ المؤسسة لممسؤكلية عف إصابة الصحفييف فإف  ،الرقابة كالتأميف عمى الحياة
 نصؼ المبحكثيف يركف أف مؤسساتيـ تقـك بذلؾ. حكالي

اف فيما يتعمؽ بأبرز المشاكؿ التي تكاجو الصحفييف بخصكص األمف كالسبلمة فك .8
، كضعؼ (%70)نقص المعدات البلزمة لتطبيؽ إجراءات السبلمة المينية بنسبة 

 (،%58.5)التنسيؽ بيف الصحفييف كالمؤسسات ذات العبلقة بحماية الصحفييف 
 كعدـ أخذ الحيطة الكافية في أكقات األزمات. ،ككذلؾ االستيتار

 : مشكمة الدراسة: خامساً 
ى اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك إجراءات تتمثؿ مشكمة الدراسة في التعرؼ عم 

السبلمة المينية، مف خبلؿ رصد مدل معرفتيـ بيا، كمفيكـ السبلمة المينية لدييـ، كدرجة 
تطبيقيـ ليذه اإلجراءات كقت العمؿ، كطبيعة األخطار التي تكاجييـ كالجيات المتسببة فييا، 

ة ستفاداالمجاؿ السبلمة المينية كدرجة كالكشؼ عف طبيعة تدريب الصحفييف الفمسطينييف في 
، إضافة إلى معرفة مشاكؿ السبلمة المينية التي تكاجو الصحفييف الفمسطينييف امني كجكانبيا،

 أثناء العمؿ الصحفي، كمقترحاتيـ لمتغمب عمييا.في 
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 : أىمية الدراسة:سادساً 
 تية:تكتسب الدراسة أىميتيا من النقاط اآل

لتي تناكلت إجراءات السبلمة المينية لمصحفييف السيما عمى قمة الدراسات العممية ا .1
 العربي عامة كالفمسطيني عمى كجو الخصكص. لالمستك 

السبلمة المينية مف أىـ محددات العمؿ الصحفي كالقاعدة األساسية التي يرتكز  تعدُّ  .2
 .جميعنا فك لييا الصحفيإ
السبلمة المينية كضركرة  أىمية التعرؼ عمى درجة كعي الصحفييف الفمسطينييف بأىمية .3

 االلتزاـ بقكاعد االمف كالسبلمة مف اجؿ الحفاظ عمى سبلمتيـ.
خطار التي كالعمؿ عمى فيـ األ ،أىمية فيـ المتطمبات الخاصة لمصحفي الفمسطيني .4

 كسبؿ الحماية منيا. ،ثناء ممارستو لعمموفي أتكاجيو 
 في ميداف الصحافة.كافة  لمعامميف امانن كأ امنن أالمساىمة في خمؽ فرص عمؿ أكثر  .5
المشاكؿ كالمعكقات التي يكاجييا الصحفيكف الفمسطينيكف فيما يتعمؽ  ندع أىمية الكقكؼ .6

 بسبلمتيـ المينية.
 

 : أىداف الدراسة:سابعاً 
يتمثؿ اليدؼ الرئيسي لمدراسة في: "التعرؼ عمى اتجاىات الصحفييف نحك إجراءات  

 : ، أبرزىا، انبثقت عدة أىداؼيسالسبلمة المينية، كفي إطار اليدؼ الرئ
 .جراءاتياا  معرفة الصحفييف الفمسطينييف لمفيـك السبلمة المينية ك درجة التعرؼ عمى  .1
 .التعرؼ عمى اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك مفيـك إجراءات السبلمة المينية .2
 التعرؼ عمى كعي الصحفييف الفمسطينييف نحك إجراءات السبلمة المينية في العمؿ .3

 الصحفي.
كتيدد سبلمتيـ  ،التي تكاجو الصحفييف الفمسطينييفكنكعيا استكشاؼ طبيعة األخطار  .4

 .المينية
كطبيعة  ،التعرؼ عمى اىتماـ الصحفييف الفمسطينييف بالتدريب عمى السبلمة المينية .5

 .ىذا التدريب
عمؿ ثناء الفي أمعرفة مدم تطبيؽ الصحفييف الفمسطينييف إلجراءات السبلمة المينية  .6

 .الصحفي
اىتماـ المؤسسات الصحفية بإجراءات السبلمة المينية مف كجية درجة التعرؼ عمى  .7

 نظر الصحفييف العامميف بيا؟
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التعرؼ عمى المشاكؿ كالمعكقات التي يكاجييا الصحفيكف الفمسطينيكف فيما يتعمؽ  .8
 بسبلمتيـ المينية.

تيـ المينية كمتطمباتيـ تحديد احتياجات الصحفييف الفمسطينييف فيما يتعمؽ بسبلم .9
 كمقترحاتيـ.

 : تساؤلت الدراسة:ثامناً 
تحاكؿ الدراسة في اإلجابة عف التساؤؿ الرئيسي، كىك: "ما اتجاىات الصحفييف نحك 

 :، أىمياإجراءات السبلمة المينية؟ كينبثؽ عف السؤاؿ الرئيس عدة تساؤالت فرعية
 مة المينية كاجراءاتيا؟معرفة الصحفييف الفمسطينييف لمفيـك السبل درجةما  .1
 ما اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك مفيـك إجراءات السبلمة المينية؟ .2
كعي الصحفييف الفمسطينييف نحك إجراءات السبلمة المينية في العمؿ  درجةما  .3

 الصحفي؟
 التي تكاجو الصحفييف الفمسطينييف كتيدد سبلمتيـ المينية؟ كنكعيا ما طبيعة األخطار .4
لجيات المتسببة باألخطار التي تكاجو الصحفييف الفمسطينييف كتيدد سبلمتيـ اىي ف مى  .5

 المينية؟
 اىتماـ الصحفييف الفمسطينييف بالتدريب عمى السبلمة المينية؟  درجةما  .6
ما درجة استفادة الصحفييف الفمسطينييف مف الدكرات التدريبية التي تمقكىا في مجاؿ  .7

 السبلمة المينية؟
ثناء العمؿ في ألصحفييف الفمسطينييف إلجراءات السبلمة المينية تطبيؽ ا درجةما  .8

 الصحفي؟
اىتماـ المؤسسات الصحفية بإجراءات السبلمة المينية مف كجية نظر درجة ما  .9

 الصحفييف العامميف بيا؟
ما أىـ المشاكؿ كالمعكقات التي يكاجييا الصحفيكف الفمسطينيكف فيما يتعمؽ بسبلمتيـ  .10

 المينية؟
 ؟ترحات الصحفييف الفمسطينييف المتعمقة بإجراءات السبلمة المينيةمقىي ما  .11

 : فروض الدراسةتاسعاً 
( بيف α ≤ 0.05تكجد عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) .1

درجة معرفة المبحكثيف بمفيـك السبلمة المينية كدرجة تطبيقيـ إلجراءات السبلمة 
 .المينية
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( بيف α ≤ 0.05تباطية ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )تكجد عبلقة ار  .2
اتجاىات المبحكثيف نحك اجراءات السبلمة المينية كدرجة تطبيقيـ إلجراءات السبلمة 

 .المينية
( بيف درجة ٠َ.َ≥αتكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكم معنكية ) .3

بحكثكف بالتدريب عمى السبلمة المينية اىتماـ المؤسسة الصحفية التي يعمؿ بيا الم
 .كدرجة استفادة المبحكثيف مف ىذه الدكرات

( بيف درجة ٠َ.َ≥αتكجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستكم معنكية ) .4
اىتماـ المؤسسة الصحفية التي يعمؿ بيا المبحكثكف بالتدريب عمى السبلمة المينية 

 .التي لضماف السبلمة المينية لمصحفييفكاإلجراءات التي تتخذىا المؤسسة 
( في درجة معرفة α ≤ 0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) .5

لممتغيرات الشخصية ليـ )النكع االجتماعي،  لالمبحكثيف بمفيكـ السبلمة المينية تعز 
 المحافظة، المؤىؿ العممي، العمر، سنكات الخبرة، جية العمؿ كالكظيفة(.

( في اتجاىات α ≤ 0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) تكجد .6
لممتغيرات الشخصية ليـ )النكع  لالمبحكثيف نحك إجراءات السبلمة المينية تعز 

 االجتماعي، المحافظة، المؤىؿ العممي، العمر، سنكات الخبرة، جية العمؿ كالكظيفة(.
( في درجة تطبيؽ α ≤0.05ة )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكي .7

لممتغيرات الشخصية ليـ )النكع االجتماعي،  لالمبحكثيف إلجراءات السبلمة المينية تعز 
 المحافظة، المؤىؿ العممي، العمر، سنكات الخبرة، جية العمؿ كالكظيفة(.

 : اإلطار النظري لمدراسة:عاشراً 
تجاىات، بغرض تحقيؽ أىداؼ اال اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى نظرية: نظرية تككيف

 الدراسة، كفيـ أكثر دقة في تفسير النتائج.
 التجاىات: نظرية تكوين .1

 استخدمكا الذيف النفس عمماء أكائؿ سبنسرمف ىربرت اإلنجميزم المفكر يعد     
 المثيرة المسائؿ في الصحيحة األحكاـ إلى الكصكؿ إف قاؿ الذم فيك االتجاىات اصطبلح
 فيو يشارؾ أك الجدؿ ىذا إلي يصغي الذم لمفرد الذىني االتجاه كبير حد إلي يعتمد لمجدؿ

 أك العمؿ لنكع الفرد اختيار في كبيرا دكرا كاالجتماعية الشخصية كالقيـ االتجاىات كتحتؿ.
 مف االتجاىات تعد ،اذا الفرد ليذا العمؿ أك التعميـ مبلئمة كفي األعماؿ مف ما بنكع االلتحاؽ
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 يتعممو إنما االنساف مع يكلد ال االتجاه ألف. المجتمع في االجتماعية التنشئة عممية نكاتج أىـ
 . (1)بو المحيطة البيئة مع كتفاعمو تعايشو خبلؿ مف

 كتكجو الخبرة تنظميا التي العصبي العقمي كالتأىب التييؤ مف حالة بأنو" االتجاه كيعرؼ
 أك لحظية أم المدم قصيرة تككف قد التأىب حالة أف حيث البيئة عناصر نحك الفرد استجابات

 .(2) طكيؿ لزمف تستمر أم المدم بعيدة تككف

 :لالتجاه مميزة خصائص أربع وىناك
 .االتجاه مكضكع . أ

 .تقكم عمى تنطكم( رفض أك تفضيؿ) االتجاه كجية . ب
 .الكجو حدكد ضمف شدة درجة . ت
 العاطفية الصبغة جانب إلى عقبلنية . ث
 تجاه. اال عناصر . ج

 :لالتجاه وىي وىناك ثالثة عناصر
 ما شيء تجاه إيجابي شعكر مف االتجاىات تتككف. 
 االشياء نحك الشخص استجابة أك كتقييـ تكجو عقمية استعداد حالة ىك االتجاه. 
 كالتفكير كاالدراؾ( األفعاؿ) كالسمكؾ( الكجداف) المشاعر تتضمف االتجاىات. 

 :مكونات التجاىات
 كخبرات اجتماعي كتفاعؿ اجتماعية تنشئة مف) ثقافي اجتماعي نتاج االتجاىات إف

 مككنات كلبلتجاىات مجتمعو، كطبيعة فرد كؿ بيا مر التي الظركؼ عف فضبلن ( …سابقة
 :ىي رئيسة ثبلثة

 اجتماعية قضية حكؿ كرغباتو الشخص مشاعر إلى يعكد (:النفعالي) العاطفي المكون .1
 أك سمبية االستجابة تككف قد أم منو، نفكره أك عميو إقبالو في إما ما، مكضكع أك ما

 . إنساف لكؿ العاطفي الجانب إلى يرجع كىذا إيجابية
 كالقيـ كالمعتقدات كاألحكاـ كالمعارؼ كالحقائؽ المعمكمات إلى يشير :المعرفي المكون .2

 فكمما االتجاه، مكضكع عف الفرد يعممو ما مقدار أم االتجاه، بمكضكع ترتبط التي كاآلراء
 .أكثرًن  كاضحا اتجاىو كاف أكثر المكضكع بيذا معرفتو كانت

                                                           

 (.80)ص، 2004( العنزم ، اتجاىات ضباط الشرطة نحك العمؿ في مرحمة جمع االستدالالت 1) 
 (.251سمسمة المراجع في التربية كعمـ النفس )ص، رؤية معاصرة –ـ النفس االجتماعي ( البيمي كسعد، عم2)
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 تككف قد ما، بطريقة االتجاه مكضكع اتجاه الفرد استجابة في يتمثؿ :السموكي المكون .3
 الفرد، ىذا بيا مر التي االجتماعية التنشئة ضكابط إلى يعكد كىذا إيجابية، أك سمبية
 مككف أم فإف عميوك  شيكعيا كشدة قكتيا درجة حيث مف الثبلثة، المككنات ىذه كتتبايف

 نحك االتجاه في األخرل المككنات باقي عمى يطغى قد السابقة الثبلثة المككنات مف
 .(1) مكضكع

 :عوامل تكوين التجاه
 قكية بصكرة الفرد عند االنفعاالت تكفرت اذا فقط النفسي االتجاه يتككف :الخبرة وحدة

 ما. مكضكع نحك كفعالة مؤثرة
تككيف  يمكف حتى متقاربة زمنية فترات عمى الخبرة ررتتك أف يجب :الخبرة تكرار .1

 مف يعمؽ التكرار ىذا فاف معيف شيء إزاء الفرد استجابات تكررت فإذا االتجاه
   الشيء. ذلؾ إزاء معيف اتجاه لديو يككف نحك عمى بينيا كيكامؿ استجاباتو

 ىذه تعميـ الي االنساف يتجو حتى الفردية الخبرات تشابو أم :الخبرة تكامؿ .2
 المتشابية. لممكاقؼ كاستجاباتو الفرد، أحكاـ عنيا تصدر لكحدة الخبرات

 متمايزة اتجاىات لديو تخمؽ المختمفة المكاقؼ مع الفرد خبرات إف :الخبرة تمايز .3
 .(2) خرأ إلى مكقؼ مف تختمؼ

 الناس بيف تناقمو مف تستمد ما ظاىرة نحك نفسي اتجاه أم قكة إف :الخبرة انتقال .4
 االتجاه ىذا يأخذكف جميعا يجعميـ مما البشرية المستكيات كافة عمي بينيـ هكانتشار 

 .(3)االعتبار في

   :التجاىات تكوين مراحل
 :ىي أساسية مراحؿ بثبلث االتجاىات تككيف يمر

 معرفية أك إدراكية ظاىرة المرحمة ىذه في االتجاه يككف :المعرفية أو اإلدراكية المرحمة
 االجتماعية كالبيئة الطبيعية البيئة عناصر بعض عمى مباشرة صكرةب الفرد تعرؼ تتضمف
 فيو. يعيش الذم المجتمع لطبيعة العاـ المحتكل طبيعة مف تككف التي

 .معيف شيء نحك الفرد بميؿ المرحمة ىذه كتتميز :معين شيء نحو الميل نمو مرحمة

                                                           

 (.472بكم، )ص( نشكاتي، عبد المجيد، عمـ النفس التر 1)
 (.83-81)ص كماؿ عبد المحسف البنا، عمـ النفس االجتماعي، (2)
 (.360( سعد عبد الرحمف، القياس النفسي "نظرية كتطبيؽ"، )ص.2)
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 كيثبت يستقر كدرجاتو وأنكاع اختبلؼ عمى كالميؿ الثبكت إف: والستقرار الثبوت مرحمة
 تككيف في األخيرة المرحمة ىذه فالثبكت نفسي، اتجاه إلى يتطكر عندما ما شيء عمى

 .(1)االتجاه

 اإلفادة من النظرية في الدراسة:
الصحفييف اتباعيا بسبب اىتماميا  عمىتعد ىذه النظرية مف النظريات التي يجب 

ي يجب أف يتبعيا الصحفييف أثناء ممارسة بالبحث بتشكيؿ كافة االتجاىات كاإلجراءات الت
 حياتيـ. عمىعمميـ الصحفي مف أجؿ حمايتيـ كالحفاظ 

 يجيا وأدواتيا:نوع الدراسة ومن :حادي عشر

 نوع الدراسة: .1
تصكير كتحميؿ كتقكيـ  ىتقع ىذه الدراسة ضمف البحكث الكصفية التي تيدؼ إل

تحديد، لمحصكؿ عمي خصائص مجمكعة معينة أك مكقؼ معيف يغمب عميو صفة ال
كىذا يعني أف ىذا ، (2)فييادكف الدخكؿ في األسباب أك التحكـ  عنو،معمكمات كافية كدقيقة 

بؿ يصؿ إلى تصنيفيا  ؛النكع مف البحكث ال يقؼ عند حد جمع البيانات كالمعمكمات
كتسجيميا كتحميميا، كاستخبلص نتائج كدالالت  مفيدة منيا، تؤدم إلى إمكانية إصدار 

 .(3)ميمات بشأف المكقؼ أك الظاىرة محؿ الدراسةتع

 يج الدراسة:من .2
التجاىات الصحفييف نحك إجراءات السبلمة المينية  افي دراستي ةالباحثاعتمدت 

  المسح اإلعبلمي. عمى منيج
 ،ييعد مف أىـ المناىج المستخدمة في الدراسات اإلعبلميةمنيج المسح اإلعالمي:  . أ

 ىلكصفية، كىك جيد عممي منظـ يساعد في الحصكؿ عمخاصة المتعمقة بالدراسات ا
كتفسير  ،كتحميؿ ،المعمكمات كالبيانات الخاصة بالظاىرة المدركسة، مف خبلؿ تسجيؿ

كعف عناصرىا،  ،كالكافية عنيا ،الظاىرة في كضعيا الراىف بعد جمع البيانات البلزمة

                                                           

 (.126ص ) ( العبيدم،3(
 (.167ص)البحث العممي في الدراسات اإلعبلمية، عبد الحميد،  (2)
 (.131االعبلـ، )ص دراسات في مناىج البحث العممي: بحكثحسيف،  (3)



34 
 

ات، كمصدرىا، كطرؽ مف خبلؿ مجمكعة مف اإلجراءات المنظمة التي تحدد نكع البيان
 :ةالباحث تكضمف ىذا المنيج استخدم .(1) عميياالحصكؿ 

كيقصد بو دراسة الجكانب كاألساليب : ب الممارسة اإلعالميةيأسموب مسح أسال -
دارتو في مختمؼ المجاالت اإلعبلمية كذلؾ بيدؼ  ،التي تتبعيا أجيزة اإلعبلـ كا 

طرؽ التي تتبعيا ىذه األجيزة في ال ىكالتعرؼ عم الفعمي،تصكير الكاقع التطبيقي 
 لمد ىا عمنجاح الجيكد اإلعبلمية تبني أساسن  ؛ لككفالمختمفةممارسة نشاطاتيا 

 ؛كاستخدمت الباحثة ىذا األسمكب (2)فعالية الجكانب اإلدارية كالتنظيمية ليا
 .كاتجاىاتيـ نحكىالتشخيص كاقع السبلمة المينية لمصحفييف الفمسطينييف 

 :أدوات الدراسة .3
ا يحقؽ أىداؼ الدراسة لم صحيفة االستقصاء افي دراستي ةالباحث تاستخدم

 كىذه األدكات ىي: كتساؤالتيا،
  

 :صحيفة الستقصاء . أ
األساليب األساسية التي  لحدالتي تعدُّ إ استخدمت الباحثة صحيفة االستقصاء

مف مفردات  تستخدـ في جمع بيانات أكلية أك أساسية أك مباشرة مف العينة المختارة، أك
ا، ، عف طريؽ تكجيو مجمكعة مف األسئمة المحددة كالمعدة مقدمن جميعيا مجتمع البحث

كذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى حقائؽ معينة أك كجيات نظر لممبحكثيف كاتجاىاتيـ أك الدكافع 
كسكؼ تستفيد الباحثة مف ، (3)كالعكامؿ كالمؤثرات التي تدفعيـ لتصرفات سمككية معينة 

المبحكثيف تتعمؽ  لإجابة العديد مف األسئمة لد مىفي التعرؼ ع قصاءصحيفة االست
بدرجة معرفة فيـ ككعي الصحفييف الفمسطينييف لمفيكـ إجراءات السبلمة المينية 

إجراءات  ىكاجراءاتيا ككذلؾ معرفة درجة اىتماـ الصحفييف الفمسطينييف بالتدريب عم
الصحفييف الفمسطينييف في محافظات غزة  السبلمة المينية كمعرفة المخاطر التي يكاجييا

 اتجاه إجراءات السبلمة المينية كتطبيقيا.

                                                           

 (.94البحث العممي في الدراسات اإلعبلمية، )ص عبد الحميد، (1)
 (.137بحكث اإلعبلـ، )صحسيف،  (2)
 (. 158مناىج البحث العممي في الدراسات اإلعبلمية، )ص  (3)
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 : مجتمع الدراسة وعينتياثان عشر

 مجتمع الدراسة: .1
يقصد بمجتمع الدراسة "جميع األفراد أك األشخاص أك األشياء الذيف يككنكف 

 كالبالغمسطيف الدراسة مف جميع الصحفييف في ف مجتمع يتككف  (1)مكضكع مشكمة البحث 
فبحسب إحصاءات نقابة الصحفييف فإف عدد الصحفييف في  ( صحفيا،1636عددىـ )

، بينما اعتمد في محافظات غزة قائمة جمعت فييا (2)(صحفيا901الضفة الغربية كالقدس )
المسجميف في المكتب  الممارسيفكالصحفييف  الباحثة بيف الصحفييف المسجميف في النقابة،

عمما  (صحفيا كصحفية،753ككاف العدد اإلجمالي ليـ ) ،(3)كمي في غزةاإلعبلمي الحك
بأف الصحفييف الممارسيف ىـ الصحفيكف الممارسكف لمعمؿ الصحفي داخؿ فمسطيف، سكاء 
في مختمؼ كسائؿ االعبلـ المقركءة كالمرئية كالمسمكع كلدييـ عضكية بنقابة الصحفييف 

 عبلـ الحككمي في غزة.الفمسطينييف أك مسجميف في سجبلت مكتب اإل
 :عينة الدراسة .2

تعرؼ العينة بأنيا شريحة مف مجتمع الدراسة تحمؿ خصائص كصفات ىذا 
 .(2)المجتمع كتمثمو فيما يخص الظاىرة مكضكع البحث 

في الصحفييف العامميف  مف المتاحةعشكائية العينة الحيث تتمثؿ عينة الدراسة في 
كالذيف كافة، المحافظات الفمسطينية  في المسمكعة كالمرئيةمختمؼ كسائؿ اإلعبلـ المقركءة ك 

كغيرىا حيث تبمغ العينة ك في الحركب أزمات أكقات األ أك صعبةيعممكف في ظركؼ 
 ي سمات عينة الدراسة:أتكفيما ي، (اصحفين  153)

 
 
 
 

                                                           

 (.14عمـ النفس التربكم، أبك حطب، )ص (1)
 .1/9/2019لصحفييف في الضفة .بتاريخ ( لقاء عبر الماسنجر مع أ. يكسؼ محارمة مدير نقابة ا2)
( لقاء عبر الماسنجر مع د. تحسيف األسطؿ نائب نقيب الصحفييف الفمسطينييف في غزة، بتاريخ 3)

1/9/2019. 
 (.1( أساليب البحث العممي في ميداف العمـك اإلدارية، الكبللدة ككمظـ،) ص2)
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 سمات عينة الدراسة :(1.1جدول )

 المجموع النسبة المئوية العدد فئات السمة العامة السمات

 النوع
 69.9 107 ذكر

153 
 30.1 46 أنثي

 العمر

 26.8 41 سنة 30أقؿ مف 

153 

إلى أقؿ  30مف 
 سنة 40مف 

66 43.2 

إلى أقؿ  40مف 
 50مف 

38 24.8 

 5.2 8 50أكثر مف 

 مكان السكن
 67.3 103 قطاع غزة

 الضفة الغربية 153
 القدسك 

50 32.7 

 المؤىل العممي

 7.2 11 دبمـك

153 
 43.8 67 بكالكريكس
 11.8 18 دبمـك عالي
 37.2 57 دراسات عميا

 سنوات الخبرة

 15.7 24 سنكات 5أقؿ مف 

153 

سنكات إلى  5مف 
 10أقؿ مف 

51 33.3 

سنكات إلى  10مف 
 15أقؿ مف 

36 23.5 

 27.5 42 15أكثر مف 

 مكان العمل

 8.5 8.5 صحافة مقركءة

153 

 7.8 7.8 إذاعات
 19.6 19.6 قنكات تمفزيكنية
 15 15 ككاالت أنباء
 9.8 9.8 أعبلـ جديد

 22.9 22.9 مكاقع إلكتركنيو
 16.4 16.4 صحفي حر

 طبيعة العمل
 11.1 17 مدير / نائب مدير

153 
 9.2 14رئيس / نائب ريس 
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 المجموع النسبة المئوية العدد فئات السمة العامة السمات
 التحرير
 15.7 24 رئيس قسـ
 20.3 31 محرر
 5.9 9 مترجـ

راسؿ صحفيم  29 18.9 
 15 23 مصكر

أخرل )مقدـ برامج، 
 مخرج، أكاديمي(

6 3.9 

  
 : والثبات عشر: إجراءات الصدق ثالث

 :صحيفة الستقصاءصدق وثبات 
صحيفة حقؽ مف صدؽ كثبات أداة الدراسة )الت صحيفة االستقصاءيقصد بصدؽ كثبات 

 (، كذلؾ عمى النحك التالي:االستقصاء
 :صحيفة الستقصاء أوًل: صدق

لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في  صحيفة االستقصاءيقصد بالصدؽ شمكؿ 
التحميؿ مف ناحية، ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف ناحية ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف 

، كما يقصد بالصدؽ أف أداة القياس تقيس ما كضعت لقياسو كال تقيس شيئان (1)يستخدميا
لدراسة صادقة إذا حددت مدل صبلحية درجاتيا، كمف أجؿ التحقؽ مف صدؽ آخر، كتيعد ا

 أداة الدراسة، أجرت الباحثة اختبارات الصدؽ التالية:
 صدق آراء المحكمين "الصدق الظاىري": -1

حيث قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف 
مجاؿ االعبلـ كالسبلمة المينية ي ، مختصيف فيف( محكم5المحكميف بمغ عددىـ )

، كالذيف قامكا بدكرىـ بتقديـ النصح كاإلرشاد كتعديؿ كحذؼ ما يمـز عمى فقرات لمصحفييف
 .صحيفة االستقصاء

كقد طمبت الباحثة مف المحكميف إبداء آرائيـ في مدل مبلئمة العبارات لقياس ما 
عبارة لمبعد الذم ينتمي  كضعت ألجمو، كمدل كضكح صياغة العبارات كمدل مناسبة كؿ

                                                           

(.124ف، )صالبحث العممي مفيكمو كأدكاتو كأساليبو، عبيدات كاخرك     (1) 
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إليو، كمدل كفاية العبارات لتغطية كؿ محكر مف محاكر متغيرات الدراسة األساسية، ىذا 
باإلضافة إلى اقتراح ما يركنو مناسبان كضركريان مف تعديؿ صياغة العبارات أك حذفيا، أك 

 افة عبارات جديدة ألداة الدراسة.إض

 صدق المقياس: -2
 :صحيفة الستقصاءقرات صدق التساق الداخمي لف

صحيفة يقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي، مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات 
مع البعد الذم تنتمي إليو ىذه الفقرة، حيث تـ حساب االتساؽ الداخمي  االستقصاء
( مفردة، 41عمى عينة الدراسة االستطبلعية البالغ حجميا ) صحيفة االستقصاءلفقرات 

رتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمبعد التابعة لو عمى النحك كذلؾ بحساب معامبلت اال
 التالي:

 (: مدى تطبيق إجراءات السالمة المينية أثناء العمل1.2جدول)

معامل  العبارات
 الدللة الرتباط

 0.000 0.424 أدرؾ  أىمية إجراءات السبلمة كأكلكية قصكل أثناء العمؿ الصحفي
ف عف أم أخطار قد تكاجيني أثناء العمؿ الصحفيأبمغ المسئكلي  0.725 0.000 

جراءات السبلمة المينية مع الصحفييف  أشارؾ الخبرة  العممية في مكاجية األخطار كا 
 االخريف

0.600 0.000 

عداد خطة لمتعامؿ معيا  0.000 0.726 أقـك بدراسة األخطار المحيطة بعممي كا 
ء عممي كطريقة االستجابة ليا ضمف سجؿ خاص.أدكف األخطار التي تكاجيني أثنا  0.540 0.000 

 0.000 0.734 أتعامؿ بردات الفعؿ تجاه األخطار التي تكاجيي كال أتبع نظاـ أك بركتكككؿ محدد
 0.000 0.673 ال اىتـ كثيرا بإجراءات السبلمة

 
اءات ( معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مدل تطبيؽ إجر 2يبيف جدكؿ رقـ )

السبلمة المينية أثناء العمؿ كالمعدؿ الكمي لممحكر، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة 
 (.0.05(، حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )0.05دالة عند مستكل داللة )
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 درجة تطبيق اإلجراءات لمسالمة المينية أثناء العمل الصحفي (:1.3جدول)

معامل  العبارات
لرتباطا  الدللة 

 0.000 0.810 ارتداء الزم كاإلشارات البلزمة لمتعريؼ بي كبمينتي
 0.000 0.785 االلتزاـ  بإرشادات األمف كالسبلمة المعدة مسبقا في أماكف العمؿ

 0.000 0.798 ارتداء األدكات الخاصة بالحماية مثؿ الخكذة المضادة لمرصاص كالسترة الكاقية
ائؿ اتصاؿ بديمة في حاالت الطكارئتجييز كس  0.817 0.000 

 0.000 0.747 جمع المعمكمات مسبقان حكؿ ظركؼ كطبيعة منطقة العمؿ قبؿ التكجو إلييا
 0.000 0.844 امتبلؾ حقيبة  خاصة بمعدات خاصة باألمف كالسبلمة كاصطحابيا أثناء العمؿ

 
ف فقرات درجة تطبيؽ اإلجراءات ( معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة م3يبيف جدكؿ رقـ )

لمسبلمة المينية أثناء العمؿ الصحفي كالمعدؿ الكمي لممحكر، كالذم يبيف أف معامبلت االرتباط 
 (.0.05(، حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة أقؿ مف )0.05المبينة دالة عند مستكل داللة )

 
 مة المينية لمصحفيين أثناء عمميماإلجراءات التي تتخذىا المؤسسة لضمان السال(: 1.4جدول)

 

معامل  العبارات
 الدللة الرتباط

 0.000 0.842 تكفير المعدات كاألدكات البلزمة ضمف خطة السبلمة المينية المتبعة في المؤسسة
 0.000 0.919 تكفير تأميف صحي لمعامميف لدييـ

لدم الصحفييفاعتماد نظاـ رقابة كمتابعة إلجراءات السبلمة المتبعة   0.919 0.000 
تحمؿ مسؤكلية مباشرة /غير مباشرة عف جميع األخطار أك األذل الجسدم أك النفسي 

 التي تمحؽ
0.906 0.000 

 0.000 0.907 تكفير تأميف عمى الحياة لمصحفييف
 

( معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات اإلجراءات التي تتخذىا 4يبيف جدكؿ رقـ )
ضماف السبلمة المينية لمصحفييف أثناء عمميـ كالمعدؿ الكمي لممحكر، كالذم يبيف أف المؤسسة ل

(، حيث أف القيمة االحتمالية لكؿ فقرة 0.05معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل داللة )
 (. 0.05أقؿ مف )
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 :Reliability صحيفة الستقصاءثبات فقرات 
نفس النتيجة لك تـ إعادة  الصحيفةي ىذه أف تعط صحيفة االستقصاءيقصد بثبات 

أكثر مف مرة تحت نفس الظركؼ كالشركط، أك بعبارة أخرل يعني  صحيفة االستقصاءتكزيع 
كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى  صحيفة االستقصاءاالستقرار في نتائج 

الدراسة  صحيفة االستقصاءبات األفراد عدة مرات خبلؿ فترات زمنية معينة، كلمتحقؽ مف ث
أجريت خطكات الثبات عمى العينة االستطبلعية نفسيا بطريقتيف ىما: التجزئة النصفية كمعامؿ 

 ألفا كركنباخ.
 

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  -1
تـ إيجاد معامؿ ارتباط بيرسكف بيف معدؿ األسئمة الفردية الرتبة كمعدؿ األسئمة 

الرتبة لكؿ بعد كقد تـ تصحيح معامبلت االرتباط باستخداـ معامؿ ارتباط سبيرماف  الزكجية
 ( حسب المعادلة التالية: Spearman-Brown Coefficientبراكف لمتصحيح )

1معامؿ الثبات = 

2

ر

ر

( يبيف 4حيث )ر( معامؿ االرتباط، كقد بيف جدكؿ رقـ ) 
، مما يطمئف الباحث عمى استخداـ أف ىناؾ معامؿ ثبات كبير نسبيان لفقرات االستبياف

صحيفة بكؿ طمأنينة. كما كاستخدـ طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات  صحيفة االستقصاء
كطريقة ثانية لقياس الثبات كقد بيف أف معامبلت الثبات مرتفعة مما يطمئف  االستقصاء

 بكؿ طمأنينة.  صحيفة االستقصاءالباحث عمى استخداـ 
 صحيفة الستقصاءة ألفا كرونباخ لقياس ثبات طريق (:1.5جدول رقم )

عدد  العبارات
 الفقرات

معامل 
كرونباخ 

 ألفا
 الدللة

 0.610 0.743 7 مدل تطبيؽ إجراءات السبلمة المينية أثناء العمؿ
 0.818 0.883 6 درجة تطبيؽ اإلجراءات لمسبلمة المينية أثناء العمؿ الصحفي

اف السبلمة المينية لمصحفييف أثناء اإلجراءات التي تتخذىا المؤسسة لضم
 عمميـ

5 0.939 0.909 

      
صحيفة الصدؽ كالثبات أف أداة الدراسة )كتستخمص الباحثة مف نتائج اختبارم 

( صادقة في قياس ما كضعت لقياسو، كما أنيا ثابتة بدرجة عالية جدان، ما يؤىميا االستقصاء
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صحيفة ة كيمكف تطبيقيا بثقة، كبذلؾ تككف لتككف أداة قياس مناسبة كفاعمة ليذه الدراس
 في صكرتيا النيائية.  االستقصاء
 

 المعامالت اإلحصائيةعشر:  رابع
لمعالجتيا باستخداـ برنامج الحـز  ؛اإللكتركنية صحيفة االستقصاءتـ استخراج بيانات 

لرصد العبلقات  ؛الباحثة عمى عدة معامبلت إحصائية ت، حيث اعتمد(SPSS)اإلحصائية 
ي أتبيف متغيرات الدراسة بما يتناسب مع أىدافيا كالفركض التي تسعى لمتحقؽ منيا، كفيما ي

 مجمكعة األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات:
 التكرارات كالنسب المئكية. .1
 حساب األكزاف النسبية.  .2
االرتباط بيف المتغيرات حساب معامؿ االرتباط بيرسكف لمثبات لقياس درجة  .3

 (.Pearson Correlation Coefficient)الكمية
 .المعيارم االنحراؼ حساب .4
  الحسابي الكسط حساب .5
 .المستقمة لمعينات T اختبار استخداـ .6
 .التبايف احادم االختبار باستخداـ F قيمة حساب .7

 :الدراسة : حدودعشر خامس
جراءات الفمسطينييف إل الصحفييف استخداـ في المؤثرة ايلعكامؿ :المكضكعي الحد .1

 معرفتيـ بيا. لالسبلمة المينية كمد
 غزة قطاع يتضمفة، ك مجتمع الدراس فمسطيف دكلة الباحثة حددتي: المكان الحد .2

 .الفمسطيني المجتمع غالبية تمثؿ المناطؽ ىذه لككف كالقدس؛ كالضفة الغربية
 بيف قعةالك  الزمنية لكتركني خبلؿ الفترةإاستبياف  الباحثة بتكزيع قامت: الزماني الحد .3

 .(ـ 2020 مايك 20 إلى ـ 2020 مايك 10)
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 : مفاىيم الدراسة:عشر سادس

 تجاىات:ال  .1
ىي االستعداد لبلستجابة، كاالتجاه ىك الذم يقؼ كراء استجابات الفرد في المكاقؼ 

  (1) المختمفة

 الصحفي: .2
مف الصحافة مينة كفقا لتعريؼ نقابة الصحفييف الفمسطينييف، ىك كؿ مف اتخذ 

إعبلمية )صحيفة، مجمة، محطة إذاعية أك تمفزة أك كيعمؿ في مؤسسة  ،رزؽ أساسيكمكرد 
ىا، كيشمؿ ىذا نشر بالحصكؿ عمى المعمكمات كتحريرىا كبثيا ك  ىكتعن في ككالة أنباء(،

رسامي الكاريكاتكر، مذيعي كمقدمي  ،لصحفييف، المصكريفالمراسميف ا ،التعريؼ: المحرريف
 (2) رامج التميفزيكنية كاإلذاعية المتعددةكمعدم كمخرجي األعماؿ كالب

 الصحفيون الفمسطينيون: .3
في مختمؼ كسائؿ اإلعبلـ المقركءة  ،مارسكف لمعمؿ الصحفي داخؿ فمسطيفىـ الم

 ية بنقابة الصحفييف الفمسطينييف.كالمسمكعة كالمرئية كلدييـ عضك 

 السالمة المينية:إجراءات  .4
تي يتـ اتخذىا مف أجؿ تكفير حماية يقصد بو مجمكعة اإلجراءات الكقائية ال
ا بأنو الحالة التي تؤدم إلى دفاع اإلنساف األشخاص كاألصكؿ في المؤسسات، كيعرؼ أيضن 

عف نفسو عند تعرضو لخطر ما، سكاء كاف مف أشخاص، أك حكادث، أك أضرار طبيعية، 
 .(3) كعادة ما يمجأ الفرد مف أجؿ حماية سبلمتو إلى الدفاع أك اليركب

 : تقسيم الدراسة:عشر سابع
 فصكؿ: ةكثبلث ،مقدمةالدراسة إلى  ىذه تقسم
" كيشمؿ: أىـ الدراسات السابقة، كاالستدالؿ إلطار العاـ لمدراسةعرض "ال الفصل األول خصص

 ،عمى المشكمة، كمشكمة الدراسة، كأىميتيا، كأىدافيا، كتساؤالتيا، كاإلطار النظرم، كنكع الدراسة

                                                           

 (.246دراسات في عمـ النفس، مكسى،  )ص (1)
 نقابة الصحفييف الفمسطينييف مف نحف )مكقع الكتركني(. (2)
 صدم الشاـ، مكقع الكتركني. (3)
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جراءات الصدؽ ،كمجتمع الدراسة كأدكاتيا، ،كمناىجيا كالثبات، كمفاىيـ الدراسة،  ،كعينتيا، كا 
 كصعكبات الدراسة، كتقسيـ الدراسة.

 ، حيثثبلثة مباحثضمف يتك  ،إجراءات السبلمة المينية لمصحفييفبعنكاف:  الفصل الثانيأما 
األخطار  المبحث الثاني تضمفك ، السبلمة المينية مفيكميا كأىدافياتناكؿ المبحث األكؿ 

كالتيديدات التي تكاجو الصحفييف، أما المبحث الثالث فيعرض اإلجراءات النمكذجية لمسبلمة 
 المينية.

نتائج الدراسة الميدانية  ، كعرضنتائج الدراسة الميدانية كمناقشتيابعنكاف:  الفصل الثالثأما 
ة، ثـ خبلصة الدراسة ، ثـ نتائج اختبار فركض الدراسمباحثكمناقشتيا كتفسيرىا مف خبلؿ عدة 
 المصادر كالمراجع. اكنتائجيا، ثـ تكصيات الدراسة كأخيرن 
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 :الفصل الثاني

 لمصحفيين إجراءات السالمة المينية
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والمخاطر المتعمقة  مفيوميا وأىدافيا لمصحفيينالسالمة المينية  :المبحث األول

 بالصحفيين

ناع الكاقي لجميع أفراد المجتمع ضد األخطار كالحكادث داخؿ تعتبر السبلمة المينية ىي الق
العمؿ كخارجو، كعميو البد أف يككف جميع األفراد عمى كعى كامؿ كاقتناع بقيمة مفاىيـ كأسس 
السبلمة المينية كذلؾ لتجنب حدكث اإلصابات كالحكادث كالتعامؿ مع األخطار بكافة أشكاليا 

يكـ السبلمة المينية كأىدافيا كالمخاطر التي يتعرض ليا كفي ىذا المبحث ستعرض الباحثة مف
 الصحفيكف بشكؿ عاـ.

 أول: مفيوم السالمة المينية:
كلكف المفاىيـ  ؛تتعدد التعاريؼ المختمفة لمسبلمة المينية حسب طبيعة العمؿ كمكانو

كاالتجاىات تتكحد نحك تحقيؽ أفضؿ حماية لمفرد كالمعدات كتجنيبيا المخاطر في أم 
 جاؿ، كمنع الخسائر في األركاح كالممتمكات كمما أمكف ذلؾ.م

كالسبلمة المينية ىي مجمكعة مف اإلجراءات التي تيدؼ إلى تجنب المخاطر التي  
قد يتعرض ليا األفراد بسبب أداء العمؿ، كذلؾ بتكفير بيئة عمؿ آمنة خالية مف مسببات 

 الحكادث أك األمراض.
لقكاعد كالنظـ في إطار تشريعي تيدؼ إلى الحفاظ كيرل البعض أنيا: مجمكعة مف ا

 .(1)عمى اإلنساف كالممتمكات مف خطر اإلصابة كالتمؼ

ذىا مف أجؿ تكفير اكما يمكف أف يقصد بيا مجمكعة اإلجراءات الكقائية التي يتـ اتخ
ا بأنيتحماية األشخاص كاألصكؿ في المؤسسات، ك  الحالة التي تؤدم إلى دفاع  اعرؼ أيضن

ف عف نفسو عند تعرضو لخطر ما، سكاء كاف مف قبؿ أشخاص، أك حكادث، أك اإلنسا
 .(2)أضرار طبيعية، كعادة ما يمجأ الفرد مف أجؿ حماية سبلمتو إلى الدفاع أك اليركب

كىي جممة مف اإلجراءات كالتكتيكات التي يمارسيا الصحفي قبؿ تنفيذ أم ميمة في 
أثناء تنفيذ تمؾ الميمة في عات مسمحة ك مناطؽ تشيد اضطرابات أك اشتباكات أك صرا

                                                           

 .https://eojm.wordpress.comالمرصد المصرم لمصحافة كاإلعبلـ،  (1)
 ./https://sadaalshaam.netلشاـ، صدم ا (2)

https://eojm.wordpress.com/
https://sadaalshaam.net/
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ف بعض ، كما أ(1)كبعده، كذلؾ لتجنُّب األخطار المحتممة كالتقميؿ مف أضرارىا عند مكاجيتيا
نابعة مف اختبلؼ مجاؿ العمؿ كطبيعتو  االختبلفات في تحديد مفيكـ السبلمة المينية

التعريفات تشير جميعيا  كطبيعة المخاطر التي يتـ التعامؿ معيا، كلكف كبشكؿ مبسط فإف
 .(2)أف السبلمة المينية ىي منظكمة شاممة لتحييد المخاطر

كالسبلمة المينية تسير عمى خط يف أساسي يف: األكؿ شخصي كاآلخر جمعي، 
: األكؿ يعتمدي عمى المعرفة التراكمية التي يجمعيا االشخصي ينقًسـ إلى قسميف أيضن 

ي التغطيات الميدانية، كالثاني يقكـي عمى المعٌدات الصحفي عف األخطار مف خبلؿ خبرتو ف
التي يستخدميا، أما الخط الجمعي فيقكـ عمى آليةو تعتمد عمى معايير معي نة فيما يتعم ؽ 
بمكضكع االشتغاؿ الجماعي كالتنسيؽ في الميداف أك في المكتب قبؿ كخبلؿ كبعد انتياء 

 .(3)ميمة التغطية

بعضيا بحسب طبيعة التعاطي مع السبلمة المينية  كمع تنكع التعريفات كاختبلؼ
كنكع الممارسة المينية التي يمارىا األشخاص فإف جميع التعاريؼ تشير إلى أنيا منيجية 
حياة كفؽ أصكؿ مدركسة لتقميؿ المخاطر إلى أقصى حد ممكف، أم تككف األخطار عند 

لمينية مف حيث المفيـك كيمكف تصنيؼ السبلمة ا مستكيات مقبكلة كيمكف التعامؿ معيا.
 إلى عنصريف رئيسيف، كىما:

أك  ،: ىك مجمكعة مف اإلجراءات التي تيدؼ إلى منع كقكع الحادثمفيوم وظيفي .1
 أثناء أداء العمؿ.في منع اإلصابة 

لتحقيؽ  ؛: ىك تحديد الشكؿ التنظيمي كتكضيح أساليب العمؿ اآلمنةمفيوم تنظيمي .2
 ر كؿ طرؼ.مبدأ السبلمة المينية، كتحديد أدكا

كعمى الرغـ مف تحمؿ المؤسسة الصحفية المسؤكلية الكبرل في تكفير معدات 
السبلمة المينية لمعامميف بيا، فإف الصحفي يتحمؿ الجزء األكبر مف التنفيذ كااللتزاـ بتمؾ 
المعايير كاستخداـ أدكات السبلمة المينية. كيكضح الخبير في السبلمة المينية، سامي 

كتككف  ،مف إجراءات السبلمة المينية (%80)لصحفي يتحمؿ نسبة أبك سالـ، أف ا
 متعمقة بو تعمقنا مباشرنا.

                                                           

 .https://elearning.aljazeera.netالجزيرة لمتعميـ اإللكتركني،  (1)
 اسة مسحية، ترباف.اتجاىات المصكريف الصحفييف "الشباب" نحك إجراءات السبلمة المينية: در  (2)
 .https://www.orient-news.netالمركزه سكرم لمسبلمة الميني ة الصحفية،  (3)

https://elearning.aljazeera.net/
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 ا: العناصر األساسية لمسالمة المينيةثانيً 
 :(1)، أىمياتستمزم السالمة المينية مجموعة من العناصر األساسية

حصكؿ الصحفي عمى ميارات كافية كتدريبات في السبلمة المينية تككف كافية  .1
 تخداميا كقت حدكث الخطر لمخركج في أماف.الس

 بكيفية تجنب المخاطر، ككيفية التعامؿ معيا كقت حدكثيا.كمعرفتو إدراؾ الصحفي  .2
 كجكد تغطية صحية لمصحفي حاؿ تعرضو لئلصابة. .3
 إدراؾ الصحفي لمخطكرة األمنية كقت قيامو بعممو، كتقدير كؿ مكقؼ عمى حده. .4
تخطيط جيدنا بدراسة مناطؽ الدخكؿ كالخركج إدراؾ الصحفي لكاقع الميداف، كال .5

 كمناطؽ األماف.
 قبؿ القياـ بالتغطية لمرجكع سالمنا. اجيدن الصحفي تخطيط  .6
: )الخكذة، الدرع، قناع الغاز، سيارة، مبلبس تشمؿك  ،معدات السبلمة المينية .7

 خاصة، طعاـ، ماء، أدكية، شنطة اإلسعافات األكلية(.

 ة:ثالثا: أىداف السالمة الميني
تتمحكر غايات السبلمة المينية نحك الفرد كالمجمكعة كالمؤسسة كالمجتمع ككؿ، 

، بحيث تيدؼ السبلمة المينية كافة ضمف منظكمة شاممة لتقميؿ األخطار عمى المستكيات
 :تيةبتحقيؽ األىداؼ اآل

حماية اإلنساف مف اإلصابات الناجمة عف مخاطر بيئة العمؿ كذلؾ بمنع تعرضيـ  .1
 اإلصابات.لمحكادث ك 

كما تحتكيو مف أجيزة  ،الحفاظ عمى مقكمات العنصر المادم المتمثؿ في المنشآت .2
 كمعدات مف التمؼ كالدمار.

فة اشتراطات السبلمة كالصحة المينية التي تكفؿ تكفير بيئة آمنة اتكفير كتنفيذ ك .3
 .(2)تحقؽ الكقاية مف األخطار لمعنصر البشرم كالمادم 

 ية بيف اإلدارة كالعامميف.تدعيـ العبلقات اإلنسان .4
 خمؽ سمعة جيدة كاستقطاب األفراد األكفاء، كاالحتفاظ بأفضؿ الكفاءات. .5
 .(3)أثناء قياميـ بالعمؿفي تثبيت األماف في قمكب العامميف  .6

                                                           

كرقة  2018حكؿ السبلمة المينية في فمسطيف، أبك سالـ، مؤتمر الحريات اإلعبلمية كاالنتياكات، أبريؿ  (1)
 عمؿ، بيت الصحافة، فمسطيف.

 https://eojm.wordpress.com/2019/04/07ف، في اليـك العالمي لمصحة، سبلمة الصحفيي (2)
 .Chron ،https://smallbusiness.chron.comمكقع  (3)

https://eojm.wordpress.com/2019/04/07
https://smallbusiness.chron.com/
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 تحسيف مستكل السبلمة المينية بما يعكد بالنفع عمى المجتمع كسائؿ اإلعبلـ المحمية. .7
لميجمات: )التيديدات كاالعتداءات كالضرب  السعي لمعالجة تعرض الصحافييف .8

 كالخطؼ كالقتؿ(.
تحسيف ميارات الصحفييف في إدارة المخاطر كالتقميؿ مف احتماؿ كقكع ىجمات  .9

 ضدىـ.
ببلغ الصحفييف  .10 التصدم لؤلخطار مف خبلؿ التقارير عف مناطؽ النزاع، كا 

الجيش أك  ككف لدييـ القدرة عمى تجنب استيدافيـ مفتلكتجييزىـ؛ كالصحفيات 
 طبلؽ النار عف غير قصد.إاإلصابات في تبادؿ 

مف جانب السمطات كالقكات  الصحفييف كتعزيز احتراـ ،رصد جميع االنتياكات .11
 .(1)المسمحة في جميع أنحاء المنطقة

فضح جرائـ الحرب كالحككمات كالطمب بتكفير الحماية العسكرية لمصحافييف كالطمب  .12
 اعات.التحقيقات في الكفيات في النز 

لدعـ الصحافييف كالصحافيات المعرضيف  ؛تعزيز قدرة نقابة الصحافييف الفمسطينييف .13
لمدفاع عف حقكؽ الصحفييف كالتجاكزات التي ترتكب  ؛لمخطر كتنظيـ حمبلت كطنية

 .(2)بحقيـ

 ا: أىمية السالمة المينية لمصحفيينرابعً 

مف األعماؿ اليكمية التي  اءن جز  تنطمؽ أىمية السبلمة المينية لمصحفييف مف ككنيا تعدُّ 
 يقكـ بيا األفراد في المؤسسات.

أثناء العمؿ، حيث أف سبلمة الصحفي في تسيـ في التقميؿ مف الحكادث كاإلصابات  -
 لممارسة الصحافة كحرية التعبير مف دكف االصطداـ بأية عكائؽ. ؛شرط أساسي

ياة الصحفييف مف عمى صعيد المؤسسة فيي تحمي الممتمكات، كاألىـ الحفاظ عمى ح -
 .(3)خبلؿ إيجاد الخطط كالدراسات التي يقـك بيا منسؽ السبلمة في المؤسسة

ا أف ىذه المسألة زيادة الكعي كالفيـ كاإلدراؾ ألىمية سبلمة الصحفييف، خصكصن  -
 متشعبة.

                                                           

 .https://www.pjs.psنقابة الصحفييف الفمسطينييف،  (1)
 المرجع السابؽ. (2)
 ./https://sadaalshaam.netصدم الشاـ،  (3)

https://www.pjs.ps/
https://sadaalshaam.net/
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 ا لكؿ العامميف في ميداف الصحافة.تسيـ في خمؽ ظركؼ عمؿ أكثر أمانن  -
مة المينية، كجعميا مسألة أساسية كميمة لمنقاش في تسميط الضكء عمى مسألة السبل -

 االجتماعات الكبرل لمحككمات كالمؤسسات اإلعبلمية عمى حد سكاء.
تكجد عبلقة كثيقة كمتداخمة بيف حرية الصحافة كسبلمة الصحفييف، كرغـ ذلؾ ال  -

يمكننا القكؿ أف انتياكات حرية الصحافة جميعيا تعرض السبلمة المينية عمميا 
 .(1)طر، كما أف القضايا المتصمة بالسبلمة ال ترتبط جميعيا بحرية الصحافةلمخ

 

                                                           

 اتجاىات المصكريف الصحفييف "الشباب" نحك إجراءات السبلمة المينية: دراسة مسحية، ترباف. (1)
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األخطار والتيديدات التي تواجو الصحفيينخامسا:   

تتزايد المخاطر التي يكاجييا الصحفيكف في مختمؼ أنحاء العالـ كتختمؼ مستكياتيا مف 
ديد كالمضايقة بشتى مكاف آلخر، كما يتعرض مئات الصحفييف في كؿ عاـ لبلعتداء كالتي

أنكاعيا، بينما يستيدؼ الكثيركف بالمراقبة كالتعقب، أك التنصت عمى اتصاالتيـ كتكاصميـ عبر 
اإلنترنت، كفيما يمي أبرز األخطار كالتحديات التي تكاجو الصحفي الفمسطيني عمى كجو 

 الخصكص.

 مصادر التيديدات والنتياكات والعقبات .1
فييف حسب اختبلؼ طبعة العمؿ كاألماكف كالنظاـ تتنكع مصادر التيديدات لمصح

 ي:أتالسياسي إال أف أغمب مصادر التيديدات تنحصر فيما ي
 )األجيزة األمنية أك المميشيات التابعة لمدكلة(.المؤسسة السياسية كأجيزة الدكلة: .1
 األحزاب كالمنظمات السياسية. .2
 التشكيبلت العسكرية كالمميشيات. .3
 المكبيات التجارية. .4
 نظمات اإلجرامية.الم .5
 التكتبلت السكانية كاالجتماعية. .6
 مف مصادر عشكائية كغير متكقعة. .7

لتجعؿ المكقؼ صعبنا جدنا عمى حرية  ؛تتعايش كتجتمع أحيانناكميا ىذه العناصر 
 .(1) الصحفييفاإلعبلـ كسبلمة 

 المخاطر والتيديدات التي تواجو الصحفيين.2

 اليجمات الجسدية والعنف: - أ
داءات البدنية كالعنؼ الجسدم ضد الصحفييف أكثر أشكاؿ الترىيب االعت دُّ تع

، بينما يتعرض آخركف اكتطرفنا. كيعتبر التعرض لمضرب أكثر االعتداءات شيكعن  اشيكعن 
ا، فيما يتعرض  لتيديدات جدية كذات مصداقية ليس فقط ألنفسيـ بؿ لعائبلتيـ أيضن

                                                           

ييف: االنعكاسات مف أجؿ حرية الناس في التعبير رسالة اليـك العالمي لحرية الصحافة كسبلمة الصحف (1)
 دكتكراه.
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مقتنياتيـ الشخصية، كفي كثير مف  آخركف لمعنؼ في شكؿ السرقة أك تخريب معداتيـ أك
األحياف، يستطيع مرتكبي الجرائـ أف يفمتكا مف العقاب. كفي المحصمة فإف معظـ مف 
يتعرض لبلعتداءات كالتيديدات فإنو يكاجو عكاقب تتراكح بيف الضغط النفسي أك الصدمة 
أك حتى اإلحجاـ عف العمؿ الصحفي تحت كطأة التيديدات، كبرغـ مف أف بعض 

يرضخ لمتيديد كاالبتزاز ال  بعضيـصحفييف يكاجو كافة الضغكط كالتيديدات، إال أف ال
 .(1)سيما في مناطؽ غياب الشفافية كالنزاىة كتطبيؽ القانكف

عتداءات الجسدية التي يتعرض لعا الصحفيكف كيتجو البعض إلى تقسيـ اال
 ي:أتحسب مصادرىا كما ي

حيث يقكـ بعض أفراد األمف  نييف:اعتداء قكات األمف عمى الصحفييف الميدا.أ 
باالعتداء عمى الصحفييف كاإلعبلمييف، كيرجع ىذا االعتداء بصكرة أساسية 

و بالنسبة بإلى ككف الصحفي إما مجيكؿ اليكية أك أف عممو غير مرغكب 
لقكات األمف، كذلؾ فإف األذرع األمنية مف الجيات المسمحة الداعمة لمحككمة 

الصحفييف، حيث يفمت الكثير منيـ مف العقاب  ا عمىا مباشرن تشكؿ خطرن 
عمى التعريؼ  اكالمساءلة، لذا فإنو مف الميـ بالنسبة لمصحفي أف يككف قادرن 

بنفسو مف خبلؿ ممبسة كىكية بارزة كاتباع إجراءات السبلمة في التعامؿ مع 
 قكات األمف.

ا إلى انن اعتداء األفراد عمى الصحفييف الميدانييف: يتعرض بعض الصحفييف أحي.ب 
االعتداءات الميدانية مف جانب الجميكر نفسو، ففي أثناء تغطية الصحفي إما 
لتظاىرة ما أك حدث لو حساسية خاصة عمى فئة معينة لمجميكر، فقد 

فإف عمى الصحفي ؿ، كعندئذ يتعرض الصحفي لبلعتداء بمختمؼ الكسائ
اد السيما في ضركرة تقييـ المخاطر كالتعامؿ السريع مع المستجدات مع األفر 

 .(2)حاالت المظاىرات كأعماؿ الشغب
تتعمد قكات االحتبلؿ  اعتداء قكات االحتبلؿ عمي الصحفييف الميدانييف:.ج 

يقاع األذل في صفكفيـ كمنعيـ مف نقؿ الحقيقة  استيداؼ الصحفييف، كا 
كتتعمد االستيداؼ بالقتؿ، اإلصابة بجركح أك كسكر، حركؽ أك اختناؽ، 

دات الصحفية، االعتقاؿ التعٌسفي دكف تكجيو تيـ الضرب كتحطيـ المع
                                                           

 . https://www.reuters.comمكقع ركيترز:  (1)
 .https://www.osce.orgمكقع إلكتركني:  (2)

https://www.reuters.com/
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محددة، إلى جانب منعيـ مف الكصكؿ لمناطؽ األحداث كما يحدث في 
 .(1)خبلؿ تأديتيـ لمعمؿ الصحفي كتغطيتيـ لؤلحداث االحتجاجات الشعبية

 :التحرش والعنف الجنسي - ب
ذلؾ ا الصحفييف، ككىي تصرفات أك تجارب غير الئقة تجاه الصحفيات كأحيانن 

االغتصاب كاالعتداء الجنسي، كتزداد  :التيديدات ذات الطابع الجنسي، كىذا يشمؿ
 :مثؿ ،كالمناسبات العامة كاسعة النطاؽ ،مخاطره عند العمؿ في أماكف النزاعات المسمحة

ا إساءة المعاممةفي االحتجاجات، أك   ،أثناء االحتجاز أك في األسر. كىذا يشمؿ أيضن
ا ما تككف عمى كالترىيب، كخاصةن عبر اإلنترنت، التي غالبن  ،قاتكالمضاي ،كالتيديدات

 .(2)أساس الجنس

كفيـ الكيفية التي يتـ تصكره بيا في تمؾ  ،إف كعي الصحفي لمبيئة التي ىك فييا
البيئة عامبلف ميماف في منع كقكع االعتداء الجنسي، كيقترح المعيد الدكلي لسبلمة 

الحترازية التي تيدؼ إلى التقميؿ مف خطر االعتداء األخبار، مجمكعة مف اإلجراءات ا
 .(3)الجنسي

 العتقال: - ت
سكاتيـ، كفي  ىي كسيمة تمجأ ليا المؤسسات األمنية لمتضييؽ عمى الصحفييف كا 

أثناء االعتقاؿ كاالستجكاب كقد يبقى قيد في بعض األحياف يتعرض الصحفي لمتعذيب 
 .(4)فيما يعرؼ باالعتقاؿ اإلدارم ،حتجزالحجز لفترات طكيمة دكف تكجيو تيـ رسمية لمم

ألنيـ فقط يحاكلكف القياـ بكظائفيـ في  ؛كيتـ اعتقاؿ الصحفييف بكتيرة متزايدة
في  حضكرأك طرح األسئمة عمى السياسييف، أك في بعض األحياف ال ،تغطية االحتجاجات

 لمكاف الخطأ في الكقت الخطأ.ا

                                                           

  aa.com.tr/ar/https://www.مكقع إلكتركني:  (1)
(2 ) Acting on UN Human Rights Council Resolution, 33/2/ ARTICLE 19. 
(3) Journalist Security Guide/ Frank Smyth. 
(4) Guests of the Governor - Administrative Detention Undermines the Rule of Law 
in Jordan", Human Rights Watch, 2009. 

https://www.aa.com.tr/ar/
https://web.archive.org/web/20160312191209/https:/www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan0509web.pdf
https://web.archive.org/web/20160312191209/https:/www.hrw.org/sites/default/files/reports/jordan0509web.pdf
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القانكف كمدل االلتزاـ بتطبيقو عمى  إف أفضؿ طريقة لمكاجية االعتقاؿ ىي معرفة
عمى سبيؿ المثاؿ، لكؿ شخص الحؽ في تسجيؿ تصرفات ضباط الشرطة أك  ،أرض الكاقع

مقابمة شخص ما في مكاف عاـ، لكف في بعض األحياف، ال يمثؿ الرصيؼ أماـ المبنى 
 ،تصكير في نظر السمطاتال ةحككمي ممكية عامة، كقد ال تككف المكاقع العامة مسمكح

 كذلؾ برغـ كجكد نص قانكني.

كذلؾ مف الميـ أف يككف الصحفي في الميداف يحممكف بطاقات تعريفية، كفي حاؿ 
ا ما يعرؼ  لوتـ اعتقاؿ الصحفي فإف الشيء األكثر أىمية بالنسبة  ىك التأكد مف أف شخصن

 ا ىي الجية التي قامت باالعتقاؿ.أنو قد تـ القبض عميو، كيعرؼ م

 ،فيكف دائمنا ىادئيف كمحترفيف في التعامؿ مع الجيات األمنيةيجب أف يظؿ الصح
أثناء في تعتمد طبيعة تصرؼ الصحفي ك ، اشخصين  اتحمؿ األمكر بعدن أال يجب  كما

ف كانت قابمة لمتطبيؽ في البمد الذم تـ  ،االعتقاؿ عمى الحدكد التي يمنحيا القانكف لؾ كا 
 .(1)اعتقاؿ الصحفي فيو

 ية:القتل والتصفية الجسد - ث
أظيرت أبحاث لجنة حماية الصحفييف أف الجريمة كالفساد ىما أمراف خطيراف 

 تكان ـ(1992)أنحاء العالـ منذ عاـ  مف الصحفييف الذيف قتمكا في (%35)فإف   ،لمغاية
ف الخطكط الفاصمة بيف القضايا السياسية كالجنائية غير ك نتيجة تغطية ىذيف المكضكعيف،  ا 

دكؿ، مما يزيد مف شدة الخطر عمى المراسميف، كمف أمثمة ذلؾ كاضحة في العديد مف ال
المكسيؾ كالعراؽ، حيث الجماعات اإلجرامية كاألحزاب المتشددة كالقكل السياسية المسمحة 

أثناء أك بسبب تغطية مكاضيع في كالعصابات اإلجرامية حيث يتعرض الصحفيكف لميجـك 
 .(2)الفساد كالجريمة

 (صحافينا 49)فقد قتؿ  ـ(2019)لعاـ كف ببل حدكد كحسب تقرير منظمة مراسم
كقالت ، (عامنا 16)عمى مستكل العالـ، في أدنى حصيمة لمقتمى مف الصحافييف في 

في عددىـ "منخفضا بشكؿ تاريخي"، قضكا  دُّ إف غالبية ىؤالء الصحافييف الذيف يع :المنظمة
مف أف "الصحافة ال تزاؿ مينة  أثناء تغطيتيـ نزاعات في اليمف كسكريا كأفغانستاف، محذرة

                                                           

اآلتي:  ، متكفر عمى الرابط7/12/2019: اعتقاؿ الصحفي، تاريخ الزيارة: RTDNAإرشادات  (1)
https://www.rtdna.or. 

(2 )  Journalist Security Guide/ Frank Smyth. 

https://www.rtdna.or/
https://www.rtdna.or/


54 
 

قتمكا كؿ عاـ خبلؿ العقديف الماضييف،  (صحافينا 80)كأضافت المنظمة أف نحك  خطيرة"،
أم أنيا أصبحت بنفس  ،في أنحاء القاٌرة (مراسبلن  14)كذكرت أف "أميركا البلتينية قيتؿ فييا 

ذيف يقتمكف خبلؿ ، كأكضحت المنظمة أف عدد الصحافييف ال."درجة دمكية الشرؽ األكسط
منيـ ينتيي بيـ األمر خمؼ القضباف، حيث سيجف  امتزايدن  اإال أف عددن  أداء عمميـ انخفض،

عف العاـ الماضي، كمقابؿ  (بالمئة 12)، بزيادة نسبتيا ـ(2019)في  (صحافينا 389)نحك 
مف الصحافييف  امتزايدن  اانخفاض عدد القتمى الصحفييف، تشكك المنظمة مف أف "عددن 

، ."تعرضكف لبلغتياؿ بسبب عمميـ في دكؿ ديمكقراطية، كىك أمر يشكؿ تحدينا لمديمكقراطيةي
ىذه الفئة مف الفاعميف اإلعبلمييف تضطمع بدكر أساسي في عممية إنتاج األخبار، 

في المجتمعات التي تئف تحت بطش األنظمة القمعية أك في البمداف التي تعيش  اكخصكصن 
 .(1)تحت ىكؿ الحركب

 ختطاف:ال - ج
تعرؼ عممية الخطؼ بالقبض القسرم كاالعتقاؿ لغرض كاضح، ىك الحصكؿ عمى 
شيء معيف مقابؿ اإلفراج عف الصحفي المختطؼ. كتختمؼ أىداؼ أك دكافع عمميات 

ا بتقديـ تنازالت سياسية في  ،ا ما يككف الماؿغالبن ك  ،الخطؼ كلكف قد يطالب الخاطفكف أيضن
ليس في الحقيقة سكم تغطية أك  اسياسين  ايتـ تقديمو ىدفن  كأحياننا يككف ما ،حاالت أخرل

 ،بدائؿ لبعضيما يـخديعة لبلبتزاز كتستخدـ أحياننا مصطمحات احتجاز الرىائف كاختطاف
كلكف مصطمح احتجاز رىائف تستخدـ ىنا لكصؼ حالة حصار لمختطفيف قد تـ تحديد 

 .(2)المكاف المكجكديف فيو كمعيـ رىائف

المخاطر التي يتعرض ليا الصحفي خبلؿ كجكده إلنجاز ميمة  االختطاؼ ىك أحد
تغطية في أرض تشيد صراعنا مختمؼ القكل، فالخطؼ ىك اإلخفاء القسرم أك احتجاز 

 .(3)رىائف لغرضو يتعم ؽ بفديةو أك ابتزاز مكقؼ أك لتصفية حسابات شخصية
 

 

                                                           

  /https://www.dw.com/ar( مراسمكف ببل حدكد تصؼ كضعا كارثيا لػمينة المتاعب، (1)
(، الصػػػػػحافة عمػػػػػى الخػػػػػط األمػػػػػامي "دليػػػػػؿ السػػػػػبلمة المينيػػػػػة" لمصػػػػػحفييف الميػػػػػدانييف، ديفيػػػػػد بيفػػػػػاف، )د. ط (2)

 .126ص
، متػػػكفر عمػػػى الػػػرابط 29/12/2019السػػػبلمة المينيػػػة الصػػػحفية، مكسػػػكر، مكقػػػع الجزيػػػرة، تػػػاريخ الزيػػػارة:  (3)

 .https://elearning.aljazeera.net/ar/courseالتالي: 

https://www.dw.com/ar/
https://elearning.aljazeera.net/ar/course
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 اإلجراءات النموذجية لمسالمة المينية :نيالمبحث الثا

السبلمة المينية لمصحفييف مف أكبر التحديات التي يكاجييا الصحفييف خبلؿ  دُّ تع
دفع مئات  ىمسيرتيـ المينية، حيث قمة الكعي كعدـ اتباع الصحفي إلجراءاتيا أدت إل

ا لعمميـ الميداني بعد تجاكزىـ الخطكط الحمراء سكاء في الكطف أك الصحفييف حياتيـ ثمنن 
الصحفييف اتباع إجراءات  ىخاطر العمؿ الميداني يجب عمكلتجنب م مناطؽ النزاع خارجو،

 كمنيا: ،السبلمة المينية التي ىي الفرؽ الكحيد لصنع الحياة

 : المعدات والتجييزات:أوًل 

 :(1)أدوات التصال .1
 تيعد أدكات االتصاؿ مف أىـ المعدات الكاجب تكفرىا لدل الصحفي في األكقات

لطمب المساعدة أك اإلببلغ عف الحالة التي تكاجو  ؛، فيي فعالة في أكقات األزماتكافة
كاحدة عمى األقؿ  ةأثناء عممو، كمف الميـ لمصحفي أف يتأكد أف لدية أدافي الصحفي 

كيشار إلى أىمية األدكات المساندة ألجيزة كافة، فعالة كجاىزة لبلستخداـ في األكقات 
ككف لدل الصحفي تا أف كمف الميـ أيضن  ،امكالبطاريات كالشكاحف كغيرى ،االتصاؿ

كمف أبرز  ،كسيمة اتصاؿ بديمة في حاؿ تعطؿ الكسيمة األساسية في حاالت الطكارئ
 كسائؿ االتصاؿ المستخدمة:

 : ياتف )التميفون(الجوال وال - أ
ىي الكسيمة األبرز كاألكثر كفاءة لبلتصاؿ سكاء بالمؤسسة التي يعمؿ 

أثناء طمب في سكاء بالعمؿ أك فييا الصحفي أك في الجيات األخرل ذات العبلقة 
لمزاياه المتعددة  انظرن  االمساعدة، كيعتبر الياتؼ الخمكم ىك األداة األكثر شيكعن 

كما تمتاز اليكاتؼ الحديثة بمزايا إضافية تساعد الصحفي  ،كسيكلة الحمؿ كالشحف
 كمسجؿ ،كالكاميرا ،كالترجمة الفكرية ،تطبيقات الخرائط، منيا: في تنفيذ مياـ عدة

 كغيرىا. ،الصكت
قادرة عمى عدة لمياتؼ الخمكم إال أف حككمات  مختمفةبالرغـ مف المزايا ال
لذا ينصح بالحذر  ؛كفؾ التشفير ،كاختراؽ بيانات الياتؼ ،التجسس عمى المكالمات

 أك استخداـ كممات مرمزة عند بث الرسائؿ شديدة الحساسية.
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 أرقام الطوارئ: - ب
بأرقاـ اليكاتؼ الطارئة، مع كجكد  يجب عمى الصحفي أف يحمؿ قائمة

 مبلحظة عف الجية التي يجب االتصاؿ بيا في حالة اإلصابة بجركح.

 التصال عبر اإلنترنت: - ت
منيا:  ،كتبادؿ المعمكمات ،لمتكاصؿ المباشرعدة؛ يتكفر فييا تطبيقات 
كالفيديك، كما أف  ،كتطبيقات المحادثات الصكتية ،مكاقع التكاصؿ االجتماعي

نت أصبحت األداة المييمنة عمى مختمؼ القطاعات التجارية كالصناعية حتى اإلنتر 
قطاع الصحافة، كبالرغـ مف التطكر اليائؿ في كسائؿ االتصاؿ مف خبلؿ 
اإلنترنت إال أف الرقابة كالقرصنة ىي أبرز التحديات التي تكاجو الصحفي مف 

 عبر اإلنترنت. وخبلؿ عمم
برامج المراقبة الخاصة بككالة األمف كالكشؼ عف  (ويكيميكس)بعد ظيكر 

القكمي مف قبؿ إدكارد سنكدف، أصبح الكثير مف الصحفييف قمقيف بشأف األمف 
كعي بيف الصحفييف بأف الحككمة كالشركات ، كما تزايد الالرقمي كمياراتيـ

؛ تشارؾ في المراقبة عبر اإلنترنتجميعيا أنحاء العالـ  كالمنظمات اإلجرامية في
الصحفيكف الذيف يقكمكف بحماية اتصاالتيـ يستخدمكف أدكات مثؿ أصبح حتى 

 .(1)خدمات قكاعد البيانات المشفرة

 أدوات حفظ المعمومات: .2
يمة، ابتداءن مف مبلحظات متعني عبارة أمف المعمكمات أف تحمي البيانات ال

 البحث إلى التفاصيؿ السرية الخاصة باألشخاص ذكم العبلقة، كمف التفاصيؿ األكلية
اليكمية إلى الممفات الصكتية كالمصكرة الخاصة بالصحفي، كىك يعني حماية البيانات، 
ذا كاف  كحماية خصكصية التكاصؿ بيف الصحفي كزمبلئو أك مصادر المعمكمات، كا 
الصحفي يقكـ بعمؿ ميداني، فقد تككف الممفات الرقمية المكجكدة عمى الكمبيكتر ذات أىمية 

  (.2)ايخرج القصة عف مسارىكبرل لحمايتيا، ففقدانيا 
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 الحقيبة الصحفية: .3
يجب عمى المؤسسة الصحفية، أف تكفر المكاـز كالمعدات الجيدة لمصحفييف 
 ،العامميف في األكقات كالمناطؽ الخطرة، كتككف قابمة لمحمؿ في حقيبة خاصة لمصحفي

 :(1)يةتكتكصي منظمة مراسمكف ببل حدكد أف تحتكم الحقيبة الصحفية عمى األغراض اآل

خكذة خفيفة الكزف، غطاء متساكم الحرارة، عصي كيمائية ممكنة مضاءة، مربط 
أداة )سكيف( جيب متعددة االستخدامات، مصباح يثبت عمى  شنكؿ، كرؽ مرحاض،

قناع كاؽ لمغاز، قناع أكسجيف، قابس  أحمر أك أزرؽ(، كأمقدمة الرأس مع أنكار )أبيض 
قفازات تدفئة اليديف كأخرل ، راء فكرم، قفؿكيربائي متعدد، شريط الصؽ قكم، غ

مصباح جيب، مصباح يدكم ذاتي  لؤلذنيف، تي شيرت قابؿ لمضغط، نظارات كاقية،
 الطاقة، كالعة، أدكات مائدة قابمة لمطي، محمكؿ ممحي.

 الماء الصالح لمشرب: .4
الماء النقي ضركرينا في كؿ األكقات في حاالت النزاع، حيث قد تتكقؼ  دُّ ييع

در الماء النظيؼ أك قد تصبح ممكثة. فقد يصمد اإلنساف أيامنا طكيمة دكف طعاـ، مصا
لذلؾ عمى الصحفي أف يحمؿ قكارير ماء قدر اإلمكاف  ؛الكنو يحتاج إلى الماء يكمين 

المياه المعبأة في قكارير مقفمة أحد الخيارات  دإضافة إلى فمترات كمعقمات كيميائية. كتيع
، (2)كيكصي االتحاد الدكلي لمصحفييف ،مياه الصنبكر ممكثة الممكنة حيثما قد تككف

، حيث يمكف أف تككف المياه عدة باالقتصار عمى شرب المياه الغازية المعبأة في بمداف
ذا لـ يتكفر سكل الماء غير النقي، فإنو يجب غمي الماء  ؛المعبأة غير الغازية ممكثة، كا 

مرض. ثـ ترؾ الماء ليبرد قبؿ كضعو داخؿ ألف غميو ىك الكسيمة األنجح لمقضاء عمى ال
 الثبلجة.

 ىوية الصحافة، وجواز السفر: .5
ىكية الصحافة تعرؼ بالصحفي كتحمؿ صكرتو، كيمكف أف تكزعيا المؤسسة 
التي يعمؿ بيا أك نقابة الصحفييف أك مسئكلي العمؿ. كمدل أىمية كجكد بطاقة عمؿ 

ييف ينتمكف إلى مينة جماعية غير تصدر مف جية العمؿ ىك تعزيز المفيكـ بأف الصحف
                                                           

اليكنسكك، )د.ط(، دليؿ السبلمة لمصحفييف: دليؿ عممي لمصحفييف في المناطؽ المعرضة لمخطر،  (1)
 2017مراسمكف ببل حدكد، 

 الصحافة عمى الخط األمامي "دليؿ السبلمة المينية" لمصحفييف الميدانييف، بيفاف. (2)



58 
 

لطبيعة أطراؼ النزاع كسمعة المؤسسة التي  اأف ىذه البطاقة قد تساعد أك قد تعيؽ تبعن 
ا رسائؿ أك تصاريح مف ضباط شرطة أك عسكرييف  تصدر منيا البطاقة. كقد تحمؿ أيضن

كراؽ في قيمة ىذه األ اليقبمكا التعاكف مع حاممي البطاقة، كعمى الصحفي أف يعي جيدن 
مختمؼ الظركؼ الخطرة المحتممة. كقد قاـ االتحاد الدكلي لمصحفييف بإصدار بطاقة 
إلكتركنية حيث يحتاج الصحفيكف الذم يتحرككف باستمرار إلى بطاقة اعتماد صحفية 

 .(1)يمكف التعرؼ عمييا حاالن 

 محفظة احتياطية: .6
 األنظار غيرعف  يجب عمى الصحفي الحفاظ عمى نقكده ككثائقو األساسية بعيدنا

لتدبر أمكره في حاؿ تمت سرقتو أك ضياع الماؿ  ؛أنو بحاجة إلى مبالغ بسيطة مف الماؿ
لذلؾ فإنو مف األىمية أف يحمؿ الصحفي محفظة احتياطية بكميات بسيطة مف  ؛كالكثائؽ

 .(2)فإذا تعرض لمسرقة، يمكنو أف يتدبر أمكره بيا ،الماؿ كبطاقات ائتماف قديمة

 اقي:الدرع الو  .7
زاد الخطر، ككمما تحرؾ زاد الخطر، كلكف مف أرض النزاع كمما اقترب الصحفي 

إذا اضطر لمتحرؾ فيجب أف يعرؼ إلى أم مسافة سيقترب، ككـ سيسير، كال يذىب في 
 اتجاه أماكف إطبلؽ الرصاص، فاألغبياء ىـ الذيف يتسابقكف لذلؾ.

 بالعتاد المناسب لممكقؼ مجي زا تجييزنا كامبلن  الصحفي كينبغي دكمنا أف يككف
كيمكف أف ينطكم التجييز في أشد الظركؼ عمى ارتداء بدالت تقي  ،الذم ىك يصدده

مف المكاد الخطرة أك حمؿ معدات الكشؼ عف المكاد الخطرة أك تناكؿ أقراص بكاسطة 
لتعطيؿ مفعكؿ أم عكامؿ بيكلكجية أك كيميائية أك نككية محتممة أك مقاكمتيا  ؛الفـ

 .(3)كصدىا

كفي مناطؽ القتاؿ، ينطكم التجييز عمى ارتداء الدركع الكاقية لمبدف المصنفة 
لتحٌمؿ الشظايا كالرصاص شديد االندفاع، كفي حالة االشتباكات أك العنؼ في الشكارع، 
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فإف التجييز قد يقتضي ارتداء سترة مخفية تحت المبلبس مضادة لمطعف بالسكيف. 
ى ارتداء الدركع أف يختاركا سترةن تتناسب كالتيديد المتكقع كينبغي لمصحفييف المحتاجيف إل

ليـ. فإذا كنت بصدد تغطية نزاع مسمح، فعميؾ أف تختار سترةن مصنفةن لتصد  الرصاص 
المنطمؽ بسرعة عالية مف البنادؽ العسكرية. كلكف فميكف في عممؾ أنو ما مف سترةو 

بالغة أك يمقى حتفو جراء الصدمة  ا. فقد يتعرض المرء إلصابةو مضادةو لمرصاص تمامن 
ف لـ تخترؽ المقذكفة الدرع الذم يمبسو كىناؾ تصاميـ  ،الناجمة عف قكة الرٌضة، حتى كا 

ضافات أخرل قد تحتاج إلى لبسيا مثؿ كاقي الجنبيف أك كاقي  خاصة بكبل الجنسيف كا 
 .(1)الفخذيف 

ألنو قد يدفع  ؛نائيةكلكف ال يينصح بارتداء الدرع الكاقي عند تغطية األحداث الج
 حفي ىك أحد أفراد إنفاذ القانكف.بأف الص ااآلخريف لبلعتقاد خطن 

ا لميمات تغطية االضطرابات المدنية. إف ارتداء سترة  كيتكفر العتاد الكاقي أيضن
ا مضادة لمطعنات تكفر كقاية مف اليجمات بالسكاكيف، كالرصاص خفيفة كرقيقة نسبين 

 .(2)المطاطي، كأخطار أخرل

 العدسات الطويمة: .8
كي ال يضطر الصحفي  ؛ىي عدسات التقريب التي يتـ تثبيتو عمى الكاميرات

التي تزيد مف  اإلى االقتراب مف منطقة الحدث، عمى عكس العدسات األقؿ تجييزن 
ألف الصحفي غير المجيز جيدنا باألدكات  ؛المخاطر عمى الصحفييف كالمصكريف

 .(3)ا عمى حياتوكأكثر خطرن  ،مف غيره اظن لتغطية الحدث، ىك أقؿ ح ؛المطمكبة

 صفارة إنذار: .9
 ،عمى الصحفي أف يحمؿ معو صفارة، فقد يحتاج إلى لفت االنتباه أك إلى التنبيو

كما يمكف ربطيا بسكار يحمؿ نكع دـ الصحفي أك أم ظركؼ صحية خاصة يجب 
 االنتباه ليا حاؿ تعرض لئلصابة.
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 الموازم الشخصية: .10
سائؿ المستخدمة لمسبلمة المينية كتشمؿ المبلبس كالنظارات ىي المعدات أك الك 

الكاقية أك أم معدات أخرل مصممة لحماية جسد مرتدييا مف اإلصابات أك العدكل أك 
الجركح كغيرىا، كتعمؿ عمى التقميؿ مف مخاطر عدة سكاء أكانت فيزيائية أك كيربائية أك 

مقة. ال يمكف االعتماد عمى المعدات حرارية أك كيميائية أك حيكية أك كانت جسيمات مع
، كيجب أف يترافؽ التعامؿ معيا المتقميؿ مف المخاطر، إذ أف أسمكب كقايتيا يبقى محدكدن 

بحذر، إذ أنو بدكف أخذ الحيطة يمكف أف يصبح التعرض لمخطر أكبر نتيجة اإلىماؿ رغـ 
امتو، فإنو يحتاج عندما يعمؿ الصحفي في أماكف بعيدة عف محؿ إق، ك (1)ارتداء المعدات

مف الميـ االعتناء إذ كأكراؽ تنطيؼ،  ،كالمنظفات ،الصابكف :إلى مستمزمات، مثؿ
 .بالنظافة الشخصية

كارتداء جكارب  ،كمضاد لمماء ،مناسب خفيؼ الكزفقتناء حذاء اعمى الصحفي  ˗
 قطنية حتي تقمؿ مف االحتكاؾ.

قات، كاستخداـ قبعة كمتعدد الطب ،ارتداء المباس الفضفاضلمصحفي مف المفيد  ˗
 .(2)كتقي مف برد الشتاء ،جيدة تحمي مف حر الشمس

 السترات الواقية من الرصاص: .11
مف الرصاص يمكنيا إيقاؼ بعض  االسترات الكاقية مف الرصاص ال تقي تمامن 

المقذكفات، كلكف مف الممكف أف يصاب مف يرتدييا بجراح بالغة أك المكت نتيجة اإلصابة 
ر أك ذم سرعة عالية عمى الرغـ مف مركرىا عبر السترة الكاقية، برصاص مف عيار آبي

ما إذا كانكا بحاجة لسترة كاقية مف الرصاص، كما  اكيتعيف عمى الصحفييف أف يقرركا سمفن 
 .(3)النكع الذم يحتاجكنو كأم مستكل مف الحماية 

تصنؼ السترات الكاقية بصفة أساسية حسب نظاـ مككف مف ست مستكيات 
كىك نظاـ طكره المركز األميركي القكمي معظـ المصنعيف ىذا النظاـ لتصنيؼ لمتيدد، 

السترات التي ينتجكنيا، حيث تكمف الخطكرة بارتداء السترات الكاقية لمرصاص في أنيا 
ضخمة الحجـ كالفتة لمنظر، ففي بعض األماكف، مثؿ ككلكمبيا، قاؿ صحفيكف إنيـ 
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مف أف يظف الناس أنيـ مف شرطة مكافحة المخدرات.  ايتجنبكف ارتداء السترات الكاقية خكفن 
، كيمكنيا أف تبطئ حرارة مف يرتدييا في المناطؽ ذات اكما أف السترات الكاقية ثقيمة نسبين 

المناخ الحار، كمع ذلؾ، يكصي بارتداء السترات الكاقية في مناطؽ القتاؿ، بما في ذلؾ في 
ليجمات عمى الصحفييف كحاالت تبادؿ الضفة الغربية كغزة كأفغانستاف، حيث تشيع ا

مف الممكف كجكد شظايا فبارتداء السترات الكاقية أينما كاف  ادائمن  ىإطبلؽ النار، كما يكص
 .(1)ناتجة عف انفجارات 

أما رصاص البنادؽ األكتكماتيكية أك البنادؽ ذات القكة الفائقة فبل يكقفو سكل 
ال أة في طبقات السترة الكاقية، كلكف يجب صفائح السيراميؾ أك المعدف التي تككف مكضكع

يغيب عف الباؿ أنو يكجد رصاص خاص الختراؽ السترات الكاقية، كيمكنو اختراؽ الصفائح 
ف كانت ىذه الصفائح مكجكدة في السترة مف األماـ  السيراميكية أك المعدنية، حتى كا 

ختمؼ أسعار تك  ،كالخمؼ، كما أف ىذه الصفائح ال تحمي سكل جزء معيف مف الجسـ
عمى مستكل الحماية الذم تكفره، كعمى كزنيا  االسترات الكاقية مف الرصاص اعتمادن 

كيتعيف عمى الصحفييف الذيف يغطكف مناطؽ عسكرية أف يستخدمكا سترات كاقية  ،كمتانتيا
 .(2)ال تقؿ عف المستكل الثالث مف الحماية، بحسب تصنيؼ المركز القكمي األميركي

 خوذات الحماية: .12
في مناطؽ نزاعات، أف يقدركا ما إذا كاف مف  يعممكفيتعيف عمى الصحفييف الذيف 

البلـز أف يعتمركا خكذات حربية، إذ أنيا تكفر حماية فعالة مف الشظايا المتطايرة. كمع 
 .(3)ذلؾ، فإف الخكذة ال تحمي مف الرصاص الذم تطمقو البنادؽ العسكرية اليجكمية

 : الحتياطات الصحيةاثانيً 

 التأمين الصحي: .1
يكاجو الصحفيكف المستقمكف مشكمة كبيرة مع التأميف الصحي، كيعمؿ العديد مف 

يغطكف الحركب، دكف الحصكؿ عمى تأميف صحي. كىناؾ  الذيفىؤالء الصحفييف، حتى 
حاالت كانت المنظمات اإلخبارية التي تستخدـ الصحفييف المستقميف قد أكدت ليـ أنيا 

أف ىذا غير صحيح. إضافة إلى ذلؾ، فحتى  اي، كلكف تبيف الحقن تغطييـ بالتأميف الصح
                                                           

 12طية الصحفية في األكضاع الخطرة، لجنة حماية الصحفييف، صفي الميمة: دليؿ لمتغ  (1)
 .12دليؿ لمتغطية الصحفية في األكضاع الخطرة، لجنة حماية الصحفييف، ص (2)
 12دليؿ لمتغطية الصحفية في األكضاع الخطرة، لجنة حماية الصحفييف، ص (3)
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بالقطعة، فقد ال  يعممكف صحفييف المستقميف كالصحفييف الذيفعندما يتكفر تأميف صحي لم
يستفيدكا مف التأميف في األياـ التي ال يقكمكف بيا بتزكيد المنظمات اإلعبلمية باألخبار. 

ميف في حاالت حكادث الطرؽ أك الحكادث األخرل كىذا يعني أنيـ ال يستفيدكف مف التأ
 .(1)التي تحدث خارج أكقات عمميـ

يجب عمى الشركات اإلعبلمية أف تقر بمسؤكليتيا عف الصحفييف المستقميف 
كالصحفييف العامميف بالقطعة الذيف يغطكف مناطؽ النزاعات، كيجب أف تزكدىـ بتأميف 

كف المكظفكف في ىذه الشركات. يمكف صحي مساكم لمتأميف الذم يحصؿ عميو الصحفي
لمصحفييف المستقميف كالصحفييف العامميف بالقطعة الذيف ال يتمكنكف مف الحصكؿ عمى 
تأميف صحي مف الشركات اإلعبلمية، أف يتصمكا بالمنظمات المتخصصة أدناه، ليتحركا ما 

 .(2)ىي اإلمكانات المتاحة ليـ

 الصحة الشخصية: .2
نية كاتباع الحمية الغذائية المناسبة تدبيراف كقائياف أكلياف. الحفاظ عمى المياقة البد

ينبغي لمصحفييف الذيف يتكقعكف السفر إلى الخارج أك القياـ بمياـ في مناطؽ نائية لفترة 
طكيمة أف يفكركا في زيارة الطبيب قبؿ السفر مثؿ طبيب الرعاية األكلية، كطبيب األسناف، 

ض النسائية، كالمعالج الطبيعي. كال بد مف إجراء ما كأخصائي البصريات، كطبيب األمرا
في ميمة  اذاىبن  ا كاف الصحفيذفإيمـز مف عبلجو لؤلسناف، بكجو خاص، قبؿ المغادرة، 

 و كزيارة األطباءعتني بصحتيأك في منطقة نائية، فمف الضركرم أف  بمدهصحفية في خارج 
 .(3)أك أخصائييف قبؿ السفر

ـ المسافريف ستشر طبيبنا مؤىبلن أك عيادةن تخدعميو أف يا، العمؿ دكلين  برغب فيإذا 
لحصكؿ  اإثباتن ر؛ فسافة المقاحات المكصي بيا قبؿ أف العمى ك الدكلييف لضماف حصكلو

صكر مف شيادة التطعيـ الدكلية الصفراء المختكمة  عميو استنساخك عمى المقاح،  الصحفي
كىذه الشيادة متكفرة في جميع  حمميا معو،ك كالمكقعة كما أجازتيا منظمة الصحة العالمية 

ا. فبعض جيات التأميف، بحسب ما تفيد منظمة الصحة العالمية، قد العيادات المؤىمة تقريبن 
إلى الكطف في  لتغطية الطبية الطارئة أك إعادتوا إلعطاءتطمب دليبل عمى التطعيـ كشرط 

                                                           

  https://cpj.org/ar/2012/04/post-325-2دليؿ لجنة حماية الصحفييف ألمف الصحفييف ، (1)
 .17في الميمة: دليؿ لمتغطية الصحفية في األكضاع الخطرة، لجنة حماية الصحفييف، ص (2)
 /https://ijnet.org/ar/storyنصائح لسبلمة الصحفييف أثناء تغطية االحتجاجات ،العنيفة   (3)

https://cpj.org/ar/2012/04/post-325-2
https://ijnet.org/ar/story/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9
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عمى ط لدخكليا؛ لذا حاؿ الطكارئ. كقد تطمب بعض الدكؿ دليبل عمى التطعيـ كشر 
عف متطمبات بعض الدكؿ المعينة، كمنيا بكليفيا، عمى سبيؿ المثاؿ،  الصحفي التحرم

 .(1)التي تتطمب مف زائرييا أخذ التطعيـ ضد الحمى الصفراء

 (64 – 19)يكصي معظـ األطباء بأف يأخذ البالغكف الذم تتراكح أعمارىـ بيف 
كبالنسبة لمصحفييف المسافريف إلى مناطؽ ينتشر  ،لقاح الكزاز سارم المفعكؿ لعشرة أعكاـ

ا أدكية مضادة لممبلريا لمكقاية مف العدكل.  فييا مرض المبلريا، قد يصؼ ليـ األطباء أيضن
كبالنسبة لبعض المناطؽ، قد ييكصى بأخذ لقاحات ضد شمؿ األطفاؿ، كالتياب الكبد مف 

ب التخطيط ألخذ لقاح التياب الكبد كالحمى الصفراء، كالتيفكئيد. كيج )ب(،ك )أ(النكعيف 
مف النكع )ب( قبؿ السفر بنصؼ عاـ ألنو ينطكم عمى ثبلث جرعات منفصمة تؤخذ عمى 

ا مف أجؿ السفر إلى معظـ بمداف غرب لقاح الحمى الصفراء إلزامين  دُّ كييع ،مدل ستة أشير
مة بأخذ لقاحي التياب كما تيمًزـ المممكة العربية السعكدية زائرم مكة المكر  ،إفريقيا ككسطيا

 .(2)كتكفر منظمة الصحة العالمية خرائط محد ثة لتىكزُّع األمراض ،السحايا كشمؿ األطفاؿ

لـ يعد أخذ المقاحات ضد مرض الككليرا مكصى بو في العادة مف أجؿ السفر 
ا لعماؿ اإلغاثة كالصحفييف الدكلي، رغـ أف المقاح الفمكم ضد الككليرا قد يككف مستحسنن 

ينطكم لقاح الككليرا الفمكم الميجاز ، ك يرىـ مف المسافريف إلى المناطؽ عالية المخاطركغ
 .(3)حد أقصى بأسبكعيف إلى ستة أسابيع مف بمداف كثيرة عمى جرعتيف تؤخذاف عمى مدل 

كمع انتشار جائحة ككركنا، كعدـ كجكد لقاح فعاؿ حتى األف لمفيركس المسبب 
لنقاط الدخكؿ كالمغادرة  اأك جزئين  شامبلن  اإغبلقن  الدكؿ تفرضبعض  لممرض، إال أف

 الذا عمى الصحفي دراسة الكاقع الصحي جيدن  ؛)كالمطارات كالمكانئ كالطرؽ الرئيسية(
ألماكف العمؿ المنكم السفر إلييا كاإلجراءات المتكقع الخضكع ليا عند الكصكؿ إلى تمؾ 

 مف عدة أياـ إلى عدة أسابيع. البمداف التي قد تشمؿ الحجر االحتياطي لمدد تتراكح

 

                                                           

 ./https://cpj.orgاالستعداد األساسي، لجنة حماية الصحفييف،   (1)
 )المرجع السابؽ(. (2)
 .cpj.org/https//:االستعداد األساسي، لجنة حماية الصحفييف،  (3)

https://cpj.org/
https://cpj.org/
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 :(1)حقيبة اإلسعافات األولية .3
يجب أف تحتكم عمى المكاـز البلزمة لتكفير العناية الطبية المؤقتة كالفكرية التي تقٌدـ 
ألم مصاب، بيدؼ المحافظة عمى كضعو الصحي عف طريؽ التدخؿ ببعض الميارات 

حتى كصكؿ سيارة اإلسعاؼ، كال بٌد مف  العبلجية البسيطة كاألدكات المتكٌفرة إلنقاذ حياتو
ميارات اإلشارة إلى عدـ احتياج المسعؼ لتقنيات طبية عالية، حيث يكفي تدريبو عمى 

 .(2)اإلسعاؼ األكلية البلزمة

 :(3)األدوية .4
المسكنات، مضادات اإلسياؿ، مضادات حيكية، مضادات لمتشنج، مضادات كتشمؿ 

ؼ النزيؼ في حاالت الطكارئ، كسادة صغيرة لمحساسية، مضادات لممبلريا، عصبة لكق
ضاغطة لكقؼ النزيؼ، مطير لتطيير الجركح، قطب الصقة لمجركح، كمادات معقمة، 
 ضمادات طبية، الصؽ لمجرح، ضمادات قابمة لمقص، مقص لمطكارئ ضمادة ضغط،

 إلخ(،أكياس باردة فكرية )لتخفيؼ الكدمات كااللتكاء،  عصابات قابمة لمتمدد، كريـ لمحركؽ،
ممقط  مصؿ لغسؿ العينيف/األنؼ، دبابيس، قفازات فينيؿ )حماية(، قناع كقائي لمتنفس،

 .كيس لجمع النفايات طبي،

 : التخطيط لمميمات الصحفية الميدانيةاثالثً 
في ظؿ العنؼ المتصاعد في أماكف عديدة، عمى كؿ عامؿ في الحقؿ اإلعبلمي أف 

ة مف اإلجراءات التي ال تأخذ أكثر مف دقائؽ قميمة يعرؼ أف السبلمة المينية تقكـ عمى جمم
تككف كافية بالحد األدنى لمتقميؿ مف المخاطر أك كضعيا في مكاف الميسىيطىر عميو، فالسبلمة 
المينية الصحفية تعتمد عمى جممة مف المعارؼ النظرية كالعممية التي يمارسيا الصحفي قبؿ 

 .(4)كخبلؿ كبعد الميمة

فر: .1  المحظة ص 

                                                           

(1)  Occupational Safety and Health Standards: Medical services and first aid/29 
CFR 1910.151 (1998/06/10). 

  https://mawdoo3.comحقيبة اإلسعافات األكلية،  (2)
 ./https://web.archive.orgمكقع إنترنشكناؿ أرشيؼ،  (3)
 https://drabbass.wordpress.com/2013/05/28( التغطية الصحفية في األكقات الخطرة،  (4)

https://mawdoo3.com/%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://web.archive.org/
https://drabbass.wordpress.com/2013/05/28
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أم ميمة صحفية مف لحظة التكميؼ بيا مف إدارة المؤسسة اإلعبلمية،  تبدأ
فإجراءات السبلمة المينية تبدأ مف المحظة ًصفر التي تعني استبلـ الميمة كالشركع 

لترتيب المحاكر  ؛بتنفيذىا مف المقر عبر جممة مف االتصاالت التي يجرييا الصحفي
مف أىـ الخطكات في  دُّ كتع مرحمة التخطيط"،يا "العامة المكجستية، ىذه المرحمة ييطمىؽي عمي

مراحؿ التحضير لعممية التغطية في مناطؽ الصراع، فاليدؼ مف التخطيط ىك تحقيؽ 
 .(1)أعمى فرص نجاح ممكنة لتنفيذ الميمة

تضع عممية التخطيط كؿ المخاطر الممكنة أك المتكقعة في الحسباف، كىي نيج 
كبما أنيا  ،يا كتقييميا كتحديد األكلكيات المتعمقة بيااستباقي في تحديد المخاطر كتحميم

لذلؾ فإف  ؛تساعد في االستعداد األفضؿ لممتغيرات كالتعامؿ مع حاالت عدـ التيقف
التخطيط المسبؽ يعمؿ عمى الحد مف المخاطر المفاجئة مف خبلؿ استشراؼ مستمر 

عماؿ سيناريكىات "تكقع األسكأ". كما تتيح منيجية  لمتعامؿ مع الظركؼ لتحييد لؤلحداث كا 
 .(2)المخاطر

بد أف يعي الصحفي أف  الخطة الميحكىمة تعني إمكانية نجاح أكبر لمميمة، فيي  كال
تضع كؿ المخاطر ممكنة الحدكث في الحسباف، كتمكِّف مف رؤية الميداف بكضكح بعد 

 مكجكدة.دراستو جغرافينا كتاريخينا بالنسبة ألنكاع الصراع كاألسمحة كالمخاطر ال

 البناء المنطقي: .2
عممية التخطيط تيبنى بشكؿ منطقي كعقبلني كال تجنح إلى الخياؿ كاألىداؼ صعبة 

كاألىداؼ ممكنة التحقيؽ مف التغطية، كما أنيا تتعامؿ  التحقيؽ، فيي تتعامؿ مع المكاف أكالن 
تفاصيؿ مع الميمة عمى أنيا مجمكعة مف المككنات الصغيرة عمى أال تتضمف الكثير مف ال

التي تيرًبؾ الفريؽ، لذلؾ تنطمؽ مف العمكميات إلى الخاص بشكؿ عقبلني كمنطقي آخذة 
تبدأ عممية التخطيط مف البداية إلى النياية، مع إمكانية ، ك (3)بالحسباف كؿ المخاطر الممكنة 

ة كعادة ما يتـ طرح التساؤالت التالي، قراءىتيا بشكؿ عكسي أك تنفيذىا مف أم نفطة تتضمنيا
 :(4)في أم التخطيط المنطقي السميـ

                                                           

 .https://elearning.aljazeera.net( الجزيرة لمتعميـ اإللكتركني،  (1)
 .chive.org/https://web.arمكقع إنترنشكناؿ أرشيؼ،  (2)
 https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/555الجزيرة لمتعميـ اإللكتركني،  (3)
 .http://deza-pcmi-lernbuch-3.prod2.lernetzمتكفر عمى الرابط التالي:  (4)

https://elearning.aljazeera.net/
https://web.archive.org/
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/555
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 ما ىك الكضع القائـ؟ ˗
 كيؼ يفترض أف يككف الكضع؟ ˗
 كيؼ يمكف جسر الفجكة بيف الكضع القائـ كالمفترض؟ ˗

بد مف دراسة شاممة لمكاف التغطية أك فضائيا الجغرافي. أما  في الخطكة األكلى ال
ر، كيقكـ الصحفي بفصؿ في الثانية فيي افتراض لمكاقع المناسب الخالي مف األخطا

 لمكصكؿ إلى أقرب نقطة يتـ فييا كضع المخاطر عند الحد األدنى. ا؛األخطار كتحييدى

 :(1)التخطيط الشامل .3
في المراحؿ األكلى مف التخطيط يجب تحديد الميمة كأىدافيا بشكؿ دقيؽ كشامؿ، 

ذا تعذ ر الكصكؿ إلى مكاف التغطية ألسباب أمنية، يقعي عمى عاتؽ الص حفي التفكير بقصة كا 
كيمكف تنفيذىا، بناءن عمى ىذا الطرح تبدأ مرحمة تقدير الميمة المبنية في جكىرىا عمى ، بديمة

جممة مف التفاصيؿ تتعم ؽ باألكراؽ الثبكتية، كالمعدات المطمكبة خبلؿ التغطية، كالفحكص 
يدانية إجراء يستعد لبلنطبلؽ إلى ميمة مأف الطبية. كفي ىذا اإلطار يجب عمى كؿ صحفي 

فحكصات طبية لضماف عدـ التعرض ألم مشاكؿ صحية، عند ضماف كؿ ما سبؽ تبدأ 
 .(2)دراسة إمكانيات الكصكؿ إلى أقرب نقطة لمتغطية قبؿ الشركع بيا

ألنيا أقؿ خطكرة  ؛يينصح الصحفيكف باتخاذ قاعدة ميدانية بعيدة عف مركز الميمة
اختيار المقر سيككف لو بحث خاص فيو  –ية مف الساحة التي تجرم فييا تفاصيؿ العمم

خبلؿ كضع الخطة ىك:  ماينيجب عمى الصحفي اإلجابة ع مذافال فالسؤاالك  -مستقببلن 
فيا؟ وكيف أتعامل معيا؟  ماىي المخاطر التي يمكن أن أ صاد 

المخاطر يمكف كضع إطارىا العاـ، في المكاضيع التالية: "القتؿ، اإلصابة، 
لمعدات، الكقكع في فخ ما، السرقة، أحداث العنؼ، التيديد النفسي"، االختطاؼ، مصادرة ا

فإلى جانب الخطة الشاممة يجب عمى الصحفي أف يأخذ بالحسباف عدـ التنقؿ في الكقت 
 بالتحركات العسكرية أك القصؼ الجكم. االخطأ، غالبنا يككف ىذا التكقيت الخاطئ متعمقن 

األكلى تحديد المخاطر دأ مف خطكتيف: ، اإلطار العاـ لتخطيط أم ميمة يباإذن 
تحت  كالتعامؿ معيا، كىذا يتعمؽ بالمكاف كالبيئة كظركؼ الميمة، بينما تككف الخطكة الثانية

                                                           

 .https://elearning.aljazeera.netإللكتركني، الجزيرة لمتعميـ ا (1)
 https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/555مرجع سابؽ، الجزيرة لمتعميـ اإللكتركني،  (2)

https://elearning.aljazeera.net/
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/555
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عنكاف "األمف الذاتي"، كفي ىذا التفصيؿ عمى الصحفي أف يمتمؾ المعدات الشخصية 
المينية كىي: "الدرع األساسية قبؿ االنطبلؽ إلى الميمة، نتحدث ىنا عف معدات السبلمة 

الكاقي، الخكذة، القفازات، النظارات، الحقيبة الميدانية، حقيبة اليرب"، سنأتي في كقت الحؽ 
 .(1)عمى ًذكر كؿ ىذه التفاصيؿ كآليات استخداميا

إف كضع أم خطة ميدانية أك خطة بديمة تتطمب معرفة تامة بجغرافية المكاف 
لى تحديد النقاط الرئيسة التي يمكف المجكء إلييا في كطبيعة ساكنيو كبعض عاداتيـ، إضافة إ

المشافي، النقاط األمنية، المبلجئ الرسمية أك األىمية، كما منيا: حاؿ حدكث أم طارئ، 
يدخؿ في ىذا اإلطار كؿ األمكر المكجستية التي تتعمؽ بالميمة، كالمقصكد مف ىذا 

 .(2)كغيرىا""السيارات، اليكاتؼ المحمكلة، األجيزة اإللكتركنية، 

اآلف بإمكانؾ الشركع بتحضير الخطة الخاصة بؾ لتغطية أماكف تشيد صراعات أك 
ضع أمامؾ أف  حياتىؾ أىـ مف أم خبر، كف أنت صانع الخبر كال تكف  ااشتباكات، لكف دكمن 

 .(3) أنت الخبر!

 التقييم األمني: .4
في ميمة يحتمؿ يجب عمى كؿ الصحفييف أف يقكمكا بإعداد تقييـ أمني قبؿ الشركع 

أف تككف خطرة. يجب أف تتضمف خطط العمؿ األشخاص الذيف سيتـ االتصاؿ بيـ كمكاعيد 
بما فييا تاريخ المشكبلت في مجاؿ كافة االتصاؿ ككسيمتو؛ كقـ بتكضيح المخاطر المعركفة 

التغطية؛ كقـ بكضع العناكيف العريضة لخطط الطكارئ التي تعالج المخاطر التي تتصكرىا. 
ف الذيف ليـ خبرة في المكاف أك ك الصحفي، منيا: بغي الرجكع إلى مصادر مختمفةكين

كالتقارير عف حرية الصحافة كحقكؽ اإلنساف  ،فك ف الدبمكماسيك كالمستشار  ،المكضكع
كاألبحاث األكاديمية. كينبغي لمديرم التحرير العامميف مع مكظفيف أك مستقميف أف يسيمكا 

كأف يتمقكا نسخة مف  ،قييـ كأف يبادركا إلى طرح مسائؿ أمنيةمساىمة جكىرية في إجراء الت
كيتكجب عمى الصحفي المستقؿ الذم يعمؿ دكف أف تككف لو عبلقة بمؤسسة إخبارية  ،التقييـ

كيرتب شبكة  ،كيبحث في المخاطر ،شديد الدقة بحيث يستشير نظراءه اأمنين  اأف يعد تقييمن 
 االتصاؿ.

                                                           

 https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/555الجزيرة لمتعميـ اإللكتركني،  (1)
 https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/555مرجع سابؽ، الجزيرة لمتعميـ اإللكتركني،  (2)
 .https://elearning.aljazeera.netالجزيرة لمتعميـ اإللكتركني،  (3)
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فكر في كؿ سيناريك "ماذا عمى الصحفي أف يالتقييـ، بالنسبة لكؿ مرحمة مف مراحؿ 
 ،لك... ؟" لممساعدة في تحديد كتصنيؼ التيديدات المحتممة كغير المحتممة عمى حد سكاء

غالبنا ما تككف األحداث أك السيناريكىات األقؿ تكقعنا ىي المكاقؼ التي يجد الصحفيكف ف
 .المستقمكف أنفسيـ فييا عمى أرض الكاقع

... ؟"، ك"كيؼ ىاستمرار: "كيؼ يتـ النظر إلالصحفي أف يسأؿ نفسو بكما عمى 
أرل الناس كاألماكف كالمكاقؼ؟" اإلجابة عف ىذه األسئمة ذات أىمية في تقييـ السبلمة 
كاألمف. ىذا ىك االعتبار المناسب بشكؿ خاص لمصحفييف المحمييف الذيف يعممكف في 

ميـ كزف المخاطر المدركة مقابؿ الفكائد بشكؿ أساسي، فإنو مف ال كطنيـ أك منطقتيـ
ينبغي إعادة تقييـ المخاطر بصكرة متكررة عند تغير الظركؼ. تشتمؿ ، ك (1)التحريرية لمميمة

 تي يجب تعيينيا عمى:المخاطر ال

 ،كالقنابؿ العنقكدية ،كاأللغاـ األرضية ،تقاطع النيراف، منيا: مخاطر ميداف المعركة
االختطاؼ بيدؼ ك التفجيرات اإلرىابية، ك المدفعي كالجكم،  كالقصؼ ،كالفخاخ المتفجرة

المخاطر الصادرة عف الجماىير بما فييا احتمالية ك الحصكؿ عمى فدية أك مكاسب سياسية؛ 
االعتداء الجنسي أك السرقة أك اليجمات بالغاز المسيؿ لمدمكع أك العنؼ، مخاطر الحكادث 

المعابر الحدكدية كغيرىا مف مكاطف ة في العالـ(؛ )السبب األكؿ لمكفاة غير الطبيعيالمركرية 
التفاعؿ مع جماعات مسمحة عدائية أك غير منضبطة؛ لمراقبة الشخصية المباشرة التي تقكد 
إلى الخطؼ أك انكشاؼ المصادر، المراقبة اإللكتركنية كاعتراض المعمكمات كالمصادر، 

، الجريمة رىـ لمثقة كمدل كالئيـالشيكد كغيمدل أىمية المصادر كالسائقيف كالمرافقيف ك 
الشائعة، المخاطر الطبيعية كاألعاصير كالفيضانات، المخاطر الصحية التي تتراكح مف 

 األمراض المنتقمة بكاسطة الماء إلى مرض اإليدز.

الطريقة التي ستقـك بكاسطتيا  تحديد مخص في ىذا التقييـيجب عمى الصحفي أف ي
يجب أف يظؿ ر، ك بلء كاألحباء المكجكديف خارج منطقة الخطباالتصاؿ برؤساء التحرير كالزم

ة أك شخص آخر الصحفي عمى اتصاؿ دائـ مع مدير التحرير أك زميؿ أك أحد أفراد العائم
عمى عدد مرات االتصاؿ  اتفقكا مسبقن بيـ أف يتصؿ يكاألشخاص الذيف س يكثؽ بو. ينبغي عميو

ددكه إلجراء االتصاؿ كما إذا كاف يتكجب اتخاذ الذم تريدكنو ككسيمة التكاصؿ كالكقت الذم تح

                                                           

 ./https://rorypecktrust.org: اآلتيمتكفر عمى الرابط  (1)
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 قرركاألىـ مف ذلؾ كمو، يجب أف ي ،تكـلتبلفي أف يقـك أحد باعتراض اتصاال ؛احتياطات
اإلخفاؽ في التكاصؿ  عند أية نقطة بالضبط سيعتبر افن صؿ بو سمسيتكالشخص الذم  الصحفي

الصحفي  كجكدديد مكاف ؿ عمى استجابة شاممة لتحلمحصك  ؛حالة طارئة كبمف ستتصمكف
ما تقتضي االستجابة ليذا الكضع التكاصؿ بصكرة ممنيجة  ا. كغالبن هأك تحرير  كتأميف خركجو

مع الزمبلء كاألصدقاء الذيف يمكنيـ تقييـ الكضع كمع السمطات التي يمكنيا التحقيؽ كمع 
 .(1)الكسط الدبمكماسي مف أجؿ تقديـ الدعـ كالتعزيز الممكنيف

 حة:األمن واألسم .5
يكصي معظـ الصحفييف كخبراء األمف بعدـ حمؿ الصحفي لؤلسمحة النارية أك 
غيرىا مف األدكات المرتبطة بالمقاتميف عند تغطية أخبار النزاعات المسمحة. فإف قياـ 

في جميعيـ الصحفييف اآلخريف العامميف  مكانةثـ  ا،الصحفي بذلؾ سيضعؼ مكانتو مراقبن 
لحماية  ؛ت اإلعبلمية حراس أمف مسمحيف كغير مسمحيفمنطقة النزاع. كظفت المؤسسا

الصحفييف في الميداف في مناطؽ النزاع مثؿ الصكماؿ أكائؿ تسعينيات القرف الماضي أك 
 فيالعراؽ كأفغانستاف خبلؿ العقد األكؿ مف القرف الحالي. كمع أف كجكد الحرس األمني أثر 

عبلمية أنو لـ يكف لدييا متسع مف كضعية المراسؿ كمراقب شعرت كثير مف المؤسسات اإل
لحماية ككادرىا اإلعبلمية في أكضاع خارجة  ؛الخيارات سكل االعتماد عمى حراس خاصيف

 .(2)عف السيطرة

تنطبؽ النصيحة نفسيا، كبقكة، عمى حمؿ األسمحة النارية في الميمات األخرل 
اني مف ضعؼ إنفاذ . كقد قرر بعض الصحفييف الذيف تعرضكا لمتيديد في بمداف تعاأيضن 

أف تأخذ بعيف االعتبار أف  - كيذا اإف أخذت قرارن  -قانكف حمؿ سبلح، كلكف ينبغي عميؾ 
 .اؾ مراقبن ككنكيقمؿ مف  ،حمؿ سبلح نارم قد يككف لو عكاقب مصيرية عميؾ

 تقييم المخاطر: .6
تبزر لجنة حماية الصحفييف، في دليؿ أمف الصحفييف، أىمية التقييـ كاالستجابة 

أثناء العمؿ بالتفصيؿ، مشيرة إلى أف القرارات التي يتخذىا الصحفيكف في ىذا  في خاطرلمم
كتؤكد أف المخاطر المتعمقة بالعمؿ ال يمكف  ،سبلمتيـ فيالمجاؿ يككف ليا تأثير مباشر 

                                                           

 .https://cpj.org/ar/2012/04/019204.php#6دليؿ لجنة حماية الصحفييف،  (1)
 .https://cpj.org/ar/2012/04/019204.php#6دليؿ لجنة حماية الصحفييف،  (2)
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القضاء عمييا أبدنا، كمع ذلؾ فإف تقييـ المخاطر كاإلعداد كفقنا لذلؾ يمكف أف يقمؿ الخطر 
 .(1)ألدنىإلى الحد ا

كيقترح االتحاد الكطني لسبلمة الصحفييف مجمكعة مف اإلجراءات إلعداد التقييـ 
إجراء بحكث خاصة منيا ، (2)لمتقميؿ مف المخاطر التي يكجييا الصحفي ؛األمني المناسب

حكؿ المنطقة، ككضع خطة لمطكارئ، تأميف آلية لبلتصاؿ كالتكاصؿ، تجييز الحقيبة 
كينبغي إعادة تقييـ المخاطر بصكرة متكررة ، يز المستندات الميمةالخاصة بالصحفي، كتجي

 :(3)تشتمؿ المخاطر التي يجب تعيينيا عمىك  ،عند تغير الظركؼ
مخاطر ميداف المعركة كتقاطع النيراف كاأللغاـ األرضية كالقنابؿ العنقكدية كالفخاخ  .1

 المتفجرة كالقصؼ المدفعي كالجكم؛ التفجيرات اإلرىابية.
 اؼ بيدؼ الحصكؿ عمى فدية أك مكاسب سياسية.االختط .2
المخاطر الصادرة عف الجماىير بما فييا احتمالية االعتداء الجنسي أك السرقة أك  .3

 اليجمات بالغاز المسيؿ لمدمكع أك العنؼ.
 )السبب األكؿ لمكفاة غير الطبيعية في العالـ(.مخاطر الحكادث المركرية  .4
التفاعؿ مع جماعات مسمحة عدائية أك غير المعابر الحدكدية كغيرىا مف مكاطف  .5

 منضبطة.
 المراقبة الشخصية المباشرة التي تقكد إلى الخطؼ أك انكشاؼ المصادر. .6
 المراقبة اإللكتركنية كاعتراض المعمكمات كالمصادر. .7
مدل أىمية المصادر كالسائقيف كالمرافقيف كالشيكد كغيرىـ لمثقة كمدل كالئيـ لؾ؛  .8

 الجريمة الشائعة.
 األعاصير كالفيضانات.، منيا: خاطر الطبيعيةالم .9

المخاطر الصحية التي تتراكح مف األمراض المنتقمة بكاسطة الماء إلى مرض   .10
 اإليدز.

                                                           

(1)  Threats To Safety Of Journalists In Pakistan – Risk Assessment By Journalists 
At High Risk/ Aisha Masood /2017 master degree. 

 (2) Philippine Journalist Safety Guide, Nonoy Espina, National Union of Journalists 
of the Philippines, 2018. 

 .2012دليؿ لجنة حماية الصحفييف ألمف الصحفييف، فرانؾ سمايث،  (3)
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ا احتمالية أف تشتد حدة أم ظرؼ  يجب أف يأخذ تقييـ المخاطر في اعتباره أيضن
شتمؿ التقييـ مف الظركؼ ابتداءن مف كضع سياسي متكتر إلى كارثة طبيعية. كينبغي أف ي

عمى معمكمات تتعمؽ بأماكف اإلقامة كاألماكف التي سيتـ المجكء إلييا إذا لـز األمر؛ 
ككيفية  ،كاألماكف التي سيتـ فييا الحصكؿ عمى معمكمات محٌدثة داخؿ البمد المعني

الحصكؿ عمييا؛ كمعرفة ما إذا كانت ىناؾ حاجة لمعدات مف قبيؿ جياز راديك لخدمة 
ت األحكاؿ الجكية أك راديك بمكجة قصيرة؛ كمعرفة مف سيتـ االتصاؿ بيـ استقباؿ نشرا

في البمد المعني مف جماعات حقكؽ اإلنساف المحمية كحتى السفارات األجنبية لمحصكؿ 
عمى المعمكمات العاجمة؛ كعمى خطط كطرؽ السفر داخؿ البمد؛ كمعرفة طرؽ متعددة 

 لمدخكؿ كالخركج.

 :(1)إدارة المخاطر .7
: يمكف تسريع تنفيذ الميمة مف أجؿ تقميؿ المخاطر التي يكاجييا الخطرتحاشي  ˗

 الطاقـ عف طريؽ تقميص الكقت الذم يتعرض فيو لمتيديد إلى الحد األدنى.
: في حالة قبكؿ المخاطرة مف أجؿ تنفيذ الميمة الصحفية بنجاح، قبول المخاطرة ˗

جراءات لحماية الطاقـ. ،يجب كضع خطة سبلمة  كا 
 .(2)لكننا نختار تجاىميا؛ ا: نعمـ أف ىناؾ مخاطرن خاطرةتجاىل الم ˗

 :(3): احتياطات السالمة أثناء التغطية الميدانيةارابعً 
لخصكصية الكضع األمني في فمسطيف كتنكع التيديدات التي تكاجو الصحفي  انظرن 

تكاجو الفمسطيني فقد رأت الباحثة إبراز تكصيات التعامؿ مع أبرز األخطار كالتيديدات التي 
 ي:حسب اآلتالصحفي الفمسطيني 

 المدنية. اإلضطراباتتغطية المظاىرات  .1
 تغطية أماكف القصؼ الصاركخي كاألجساـ المشبكىة. .2
 الصحفي الخاص بالصحفيات خبلؿ التغطية. األمف .3
 أخطاء يقع فييا الصحفييف. .4

                                                           

 الصحافة عمى الخط األمامي "دليؿ السبلمة المينية" لمصحفييف الميدانييف، بيفاف. (1)
 مة المينية" لمصحفييف الميدانييف، بيفاف.الصحافة عمى الخط األمامي "دليؿ السبل (2)
، إعداد 2017)منشكر اليكنسكك مع االتحاد الدكلي لمصحفييف( مقرر نمكذجي حكؿ سبلمة الصحفييف  (3)

 .بيركت‘ لبناف‘الدكتكر مايكؿ فكلي كالسيدة كمير آرثر كالسيدة ماجدة أبك الفاضؿ 
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 تغطية التظاىرات والضطرابات المدنية: .1
ألخبار العاجمة خطرنا في عدد مف البمداف تيشٌكؿ قدرة الصحافييف عمى تغطية ا

الرئيسة. إذ أٌف األشخاص الذيف ييحاكلكف رفع تقارير عف الحركات االحتجاجية بصكرة 
حتى ليجمات انتقامية بيدؼ منعيـ ، خاصة يتعٌرضكف لخطر التحرش الجسدم كاالعتقاؿ

 .(1)عف تكثيؽ ىذه القصص المييٌمة

أك االضطرابات العامة إلى حد أدنى مف كيخضع حفظ األمف أثناء المظاىرات 
المعايير المتفؽ عمييا دكليا، كتنطبؽ ىذه القكاعد عمى قكات الشرطة كالقكات المسمحة التي 
تقكـ بعمؿ الشرطة، كيشتمؿ عدد مف الصككؾ الدكلية عمى ىذه المبادئ كمنيا: "مبادئ 

"، ظفيف المكمفيف بإنفاذ القانكفاألمـ المتحدة الستخداـ القكة كاألسمحة النارية مف جانب المك 
كمف ، (2)ةلصادر عف األمـ المتحدا ك"مدكنة قكاعد السمكؾ لممكظفيف المكمفيف بإنفاذ القانكف

أك أم طكارئ عامة  ،القبلقؿ السياسية الداخمية، منيا: الجدير بالذكر أف الظركؼ االستثنائية
 .لرئيسيةلمخالفة ىذه المبادئ ا ا؛أخرل ال يمكف استخداميا مبررن 

تغطيتو، ىؿ ىك مظاىرة أك اعتصاـ، د بداية مف معرفة نكع الحدث الكاجب ب ال
ا البد مف ال مسيرة أك كقفة احتجاجية، إضراب أك إعبلف ؿ عمى ك حصلممقاطعة، أيضن

معمكمات عف المكقؼ القانكني لمسمطة القائمة مف ىذا التحرؾ، ىؿ الحدث تـ ترخيصو مف 
، أما إذا كاف مخاطر أقؿفالو مخالؼ لمقانكف، إذا كاف الحدث قانكني ًقبؿ القائميف عميو أـ أن

احتماؿ حدكث مصادمات بيف قكات األمف التي يختمؼ تسميتيا مف بمدو إلى غير قانكني ف
 .(3)لؤلذل اشخصين  ه المصادمات ستزيد مف مخاطر تعرض الصحفيآخر، كىذ
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 ة مظاىرات أو اضطرابات مدنية:اإلجراءات التي يجب عمى الصحفي القيام بيا عند تغطي

 :(1)قبل البدء في التغطية - أ
بد  مف معرفة نكع الحدث التي يقكـ الصحفي بتغطيتو، ىؿ ىك مظاىرة أـ  ال

اعتصاـ، مسيرة أـ كقفة احتجاجية، إضراب أـ إعبلف لممقاطعة، ككذلؾ الحصكؿ عمى 
الحدث مرخ ص لو أـ  معمكمات عف المكقؼ القانكني لمسمطة القائمة مف ىذا التحرؾ، ىؿ

أنو مخالؼ لمقانكف، إذا كاف الحدث قانكنيًّا فأنت أماـ مخاطر أقؿ، أما إذا كاف غير قانكني 
فأمامؾ احتماؿ حدكث مصادمات بيف المعنٌييف كقكات األمف التي تختمؼ تسميتيا مف بمدو 

 إلى آخر، كىذه المصادمات ستزيد مف مخاطر تعرضؾ لؤلذىل.

 :(2)ية الحدث قبل البدء في تغط - ب
خط كما يجب عميو مراجعة ، يتكجب عمى الصحفي تفحص المكاف بشكؿ سريع

المخارج كالساحات البعيدة في حاؿ ك الشكارع الفرعية  ككذلؾجغرافية المكاف ك مسير التجمُّع 
 حدكث خطر مداىـ.

 عن ىذه األسئمة:الوصول لممكان يجب اإلجابة لحظة 
 حرؾ كأيف مكاقعيـ؟مىف ىـ األشخاص الرئيسيكف في الت ˗
ىؿ يحمؿ أك يخفي المتظاىركف أسمحة؟ ميما كاف نكعيا حتى لك كانت عصيًّا  ˗

 خشبية.
 ىؿ ىناؾ حجارة في الشارع؟ كىؿ ىي مكجكدة أصبلن أـ تـ جمعيا ككضعيا فيو؟ ˗
 ما ىي استعدادات قكات األمف؟ ˗
 ما ىي األسمحة التي يحممكىا؟ ˗
 ىؿ ىناؾ سيارات تحمؿ خزانات مياه كخراطيـ كبيرة الستخداميا؟ ˗
 ىؿ ىناؾ سيارات إسعاؼ في المكاف؟ ˗
ما ىي الحالة العاطفية لمتجمُّع الشعبي المكجكد؟ ىؿ ىـ في حالة انفعاؿ شديد؟  ˗

 فيذا يعني أنيـ عمى استعداد لمعنؼ.
 الخياـ؟ك ىؿ التجمُّع مؤق ت أـ أف ىناؾ نقاط تمركز ˗
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مى تقييـ المخاطر التي قد تحدث ككضع خطة القدرة ععني فة ىذه اإلجابات تإف  معر 
لمتعامؿ معيا حيث أف تكتيكات القكات األمنية أك المتظاىريف، تختمؼ مف مناسبة إلى أخرل، 

تردد أبدنا في سؤاؿ قيادات الحراؾ كالقكات األمنية المكجكدة عف تكقعاتيـ خبلؿ أال يجب لذلؾ 
يتـ تقدير  - الحصكؿ عمييا كاف مف الممكفإف  -ات، كبناءن عمى أجكبتيـ عممية فض المظاىر 

  ة الخاصة بيذه األنشطة.سبلمال إجراءات

ارتداء خكذة  مثؿىناؾ اقتراحات أساسية لتحقيؽ السبلمة الشخصية، إضافة إلى ذلؾ 
كص شبيية بقبعة البيسبكؿ، نظارات سميكة تحمي العيكف كيمكف االستعاضة عنيا بنظارة غ

خاصة بالسباحة، فيذه تفيد في الحماية مف الغاز المسيؿ لمدمكع، قناع تصفية لميكاء في حاؿ 
إطبلؽ قنابؿ غازية، كاقيات لمركبة كالذراع، سدادات أذف، درع مضاد لمطعنات كالرصاص 
المطاطي، مبلبس داخمية مضادة لمحرائؽ، حذاء مريح ذك مقدمة معدنية لحماية أصابعؾ، 

لتغطية الفـ كاألنؼ لمكقاية الغازات في حاؿ عدـ  ؛ة، مناديؿ معقمة برائحة الميمكفقفازات سميك
شبيية  كما أنو مف الميـ أال تككف مبلبس الصحفيكجكد القناع، بيؿ ضكئي يفيد في الرؤية، 
في معظـ  -حيث يجب أف تشير مبلبس الصحفي بمباس قادة المظاىرات أك القكات األمنية 

 .ة عمموإلى طبيع -األحياف

لمعاممين في تغطية المظاىرات  التالية السالمة نصائح لمصحفيين الدولي التحاد نشروقد 
 :(1) والضطرابات

 .اآلمنة األكقات في فقط أظيركىا صحافي لكف ىكية بطاقة احممكا -
 .الطكارئ برقـ السريع االتصاؿ كضع عمى الخميكم ىاتفكـ شٌغمكا -
 .مدمكعل الميسٌيؿ الغاز اتجاه عكس قفكا -
 .الحمضٌية الفكاكو كبعض كمياه ميبٌممة منشفة معكـ احممكا -
 .الكاقية النظارات استعممكا -
 .النارية األسمحة استخداـ حاؿ في كاقية مبلبس ارتدكا -
 .استعماليا كيفية كتعٌممكا ...األكلية اإلسعاؼ بمعدات احتفظكا -
 .الطبيعية األلياؼ مف مصنكعة فضفاضة امبلبسن  ارتدكا -
 .كالعنؽ كالرجميف اليديف احجبكا -
 .كاحد ليـك كافية كالمياه الطعاـ مف بكمية احتفظكا -
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 (:1)في ميدان التغطية - ت
ذا كاف ك ، الصحفية كىكيات التعريؼ وبشكؿ دائـ بطاقت الصحفي حمؿيبد أف  ال ا 

ا في الحراؾ فتقديرا يعكد إلى مكقؼ  ونفسب في التعريؼ الصحفي النفعاؿ كاضحن
يجب اإلعبلمية، ليذا ميما كاف المكقؼ ال  واألمنية مف مؤسستظاىريف كالقكات المت

اإلعبلمية كالقبعة أك دفتر مبلحظات يحمؿ الشعار،  ة العمؿما يشير إلى مؤسساستخداـ 
الخطاب الذم تؤديو في أخطار محتممة نتيجة مكقؼ مسبؽ مف  الصحفي إف ىذا سيضع
ة إعبلمية مقركءة فبل داعيى ا لمؤسسصحفيًّ  مراسبلن  كافأما إذا  عمؿ بيا،يالمؤسسة التي 

ما يحدث مع  مراقبةالسير عمى جانب الطريؽ  فباإلمكافككف في قمب المظاىرات، يألف 
المصكرة  وترتيب لقاءاتً  عميوف صحفيًّا تمفزيكنيًّا فاالتاـ بإجراءات السبلمة، أما إذا ك تزاـلاال

 خطييا.قبؿ بدء المظاىرة كخارج العبلمات التي تنص عمى عدـ ت

نحك المكاف المتكاجد فيو فيجب عميو قكات األمف تركض  في حاؿ شاىد الصحفي
كما يحب عد التقاط أم شيء ، التقاط صكر أثناء اليرب يجب الكما مباشرة، اليرب 

في دائرة احتماؿ  وسيضع وبتجميع أغراض الصحفي . إف انشغاؿيسقط عمى األرض
 كيجب عدـ ،ستعد لتناكؿ حجر مف األرضي وأنسيكحي لآلخريف ب هاالعتقاؿ، ألف انحناء

كضع منديبلن كينصح ب كيمكف ركميا بالقدـ، سبب الحركؽألنيا ست اليديفلغاز بلمس قنابؿ ا
التي يجب أف يتكاجد الصحفي في األماكف ، ال الفـ كسرعة االبتعادبنكية الميمكف عمى 

و إلييا.  سييجبىر المتظاىركف عمى التكجُّ

تكقع ىذه النقطة كمعرفتيا،  ولجغرافية المكاف ستضمف ل ة الصحفيدراسإف 
مف أكؿ تقاطع طريؽ أك مخرج  ا(مترن  200 - 150)عمى بعد أقصاه  كينصح أف يككف
ركض باتجاه أقرب متجر أك لاب في حاؿ االضطرار لميرب، ينصح ،مف مكاف التظاىر
 ؼ بنفسؾ فكرنا كاطمب المساعدة.مكاف مزدحـ كعرِّ 

فيجب عناصر مف قكات األمف صحفي لممحاصرة أك ىكجـ مف تعرض الأما إذا 
كؿ صحفي يتعرض لبلعتقاؿ أف يعرؼ  عمـي. يجب أف ؿاالعتقا عدـ المقاكمة ال سيما

، المستطاعـ اليدكء قدر ما االتز بنفسو بطريقة مناسبة بحيث ال يمفت النظر إليو، كما عميو 
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مف مف أمراض معينة، ك كاف يعاني ب األدكية مف قكات األمف إذا تردد في طميجب الال 
 .(1)عمؿ بيايمؤسسة اإلعبلمية التي في ال فمسؤكليالالحديث مع أحد الميـ طمب 

 :(2)تغطية الغارات الجوية  .2
الغارة الجكية ىي ىجكـ عمى ىدؼ محدد تقكـ بو طائرة عسكرية خبلؿ ميمة 

طائرة مقاتمة، أك قاذفة ىجكمية. كالطائرات التي تقـك باليجمة الجكية ىي في العادة إما 
قنابؿ، أك طائرة ىجكـ أرضي، أك مركحية ىجكمية، أك طائرة دكف طيار. كالتعريؼ الرسمي 
لمغارة الجكية يتضمف اليجكـ عمى مختمؼ األىداؼ، بما في ذلؾ أىداؼ العدك الجكية 
 كغيرىا، كلكف االستخداـ الدارج لممصطمح يركز عمى نكعية محددة مف اليجمات المكجية
ضد أىداؼ أرضية أك قطع بحرية. كتتراكح األسمحة المستخدمة في الغارات الجكية ما بيف 
مدافع رشاشة، كالصكاريخ، كالقنابؿ بأنكاعيا المختمفة. كأحيانا يككف ىناؾ طكاقـ مساندة 

ف دكرنا في تنسيؽ الضربات كالتحكـ بيا بشكؿ يشابو ؤدك أرضية تعتمد عمى مراقبيف مدربيف ي
 المستخدمة في سبلح المدفعية. التكتيكات

 :(3)أكثر المقذوفات استخداًما في الغارات الجوية
 القنابؿ. -
 األسمحة النارية. -
 الصكاريخ. -
نما يجب تقييـ خطرىا  - يجب أال يتـ التعامؿ مع الغارات الجكية بشكؿ معزكؿ، كا 

 بمعية أخطار أخرل:
 كـ بتغطيتيا؟ىؿ ىناؾ مؤشرات عمى غارة جكية محتممة في المنطقة التي تق -
 ما ىي األىداؼ االستراتيجية القريبة مف المنطقة الميدانية المتمركز فييا؟ -

بتغطية ساحة حرب، يجب أف تحمؿ المعمكمات القادمة مف  يقـك الصحفيعندما 
الجانب الذم يتعرض لميجكـ عف أنكاع الغارات الجكية كفي أية أكقات. ىؿ ىي غارات جراحية 

كؿ ما  ؟ي ىجمات لتدمير منطقة معينة، أـ أنيا غارات عشكائيةىؿ ى ؟عمى أىداؼ محددة
سبؽ يحدد ماىية اإلجراءات األمنية التي تحتاج إلى اتباعيا. ىؿ ىناؾ مبلجئ في المنطقة 
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ذا كاف خطر حدكث غارات جكية كبيرنا فربما يجب أال تككف في تمؾ  التي تقيـ فييا كأيف تقع؟ كا 
.  المنطقة أصبلن

  عمى األرض، يمكف أف تسبب  عميو اإلنبطاحفي مكاف مكشكؼ،  كاف الصحفيإذا
كأف تبقي فمؾ  ،ا لطببلت األذف، لذلؾ تذكر أف تغطي أذنيؾ بيديؾاالنفجارات ضررن 

ا بعض الشيء، إذا كاف ىناؾ حفرة أك انخفاض ارضي تدحرج فيو أك نحكه، مفتكحن 
ماية إضافية، إذا ألف ىذا يكفر لؾ ح ؛أك تجاه بناية أك خمؽ حائط دكف أف تنتصب

بؽ في مكانؾ. معظـ االنفجارات كالشظايا تتطاير إلى اا كنن لـ يكف أم مف ىذا مم
ا فضؿ دفاع تممكو ىك أف تبقى منخفضن أاألعمى عمى شكؿ مخركطي، كليذا فإف 

قدر اإلمكاف، االلتزاـ بيذه التعميمات تعطيؾ فرصة لمنجاة مف االنفجارات التي 
 ا منؾ.تحدث قريبن 

 ا عف دخاف نظر إلى السماء بحثن ل، كاوع جيدا لما يحدث حكلاستمالكا ةبقار يجب م
 محركات طائراتو.

 :(1)األمن الصحفي الخاص بالصحفيات خالل التغطية .3
ال تكجد فركؽ كبيرة بيف الصحفيات كالصحفييف العامميف في تغطية القصص 

كؿ خاص في الميدانية، لكف ىناؾ جكانب تيـ سبلمة الصحفيات كأمنيف الشخصي بش
 بيئات العمؿ الخطرة كمناطؽ النزاع المسم ح.

الخطكة األكلى التي يجب عمى الصحفية التعامؿ معيا ىي أال تدخؿ في دائرة إثبات 
النفس كقدرتيا عمى خكض الصعاب، عمييا أف تتذكر أف اليـ األساسي ىك أداء الميمة 

إلثبات الفاعمية غالبنا ما  ؛مدركسةكالمحافظة عمى البقاء، لذلؾ فإف التفكير في خطكات غير 
 تككف نتائجيا غير محمكدة العكاقب.

الصحفيات العامبلت في تغطية القصص الميدانية يتعرضف دائمنا لظركؼ استثنائية 
خبلؿ العمؿ، بما فييا اإلقامة بغرفة مشتركة أك التنقؿ بسيارة صغيرة أك االختباء في مكاف 

التي تعتمديف عمييا أك مساعديًؾ المحمييف يقكمكف  ضيؽ مع آخريف، لذا ستريف المصادر
 قصكدة لكنيا بغرض التحرش الجسدم.بحركات تبدك غير م
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يشكؿ قمقنا إضافيًّا بالنسبة لمصحفية التي تغطي مناطؽ  -غالًبا  -االغتصاب 
بد مف اإلقرار بأف الحرب ساحة عنؼ غير أخبلقية محضة، كالعنؼ غالبنا يكلِّد  الصراع، ال

يات عدكانية عمى اختبلؼ أشكاليا، إف الحديث كمناقشة ىذا المكضكع في حاؿ حدكثو سمكك
 يـ كضركرم.ممع اإلدارة أمر 

المظير الشخصي يعتبر فاتحة القكؿ في أم فعؿ ضد الصحفية في ميداف النزاع، 
ىذا شأف شخصي نعـ لكنو ال يعكد كذلؾ عندما يتعمؽ األمر بأمف كسبلمة الصحفية، ىناؾ 

عميًؾ االنضباط بيا ألمنؾ، ىذه الضكابط تتصؿ بطريقة المباس كتسريحة الشعر  قكاعد
لمخاطر يككف أكبر مف غيرىا،  -بسبب مظيرك  –كالسمكؾ الشخصي، فاحتماؿ تعرضؾ 

ليذا قبؿ تكجيؾ ألم ميمة ميدانية قكمي ببحث عاـ كشامؿ عف ثقافة المنطقة الشعبية التي 
خ تعامؿ ىذه الثقافة مع المرأة قديمنا كحديثنا، ما ىي المرجعيات تريديف تنفيذ الميمة فييا كتاري

 جع إلييا عقمية السكاف المحمييف.التي تر 

 مان األمان أثناء الميمة:ض
 إف إطار كؿ تقرير صحفي ىك فريد مف نكعو إال أٌف بعض المبادئ العاٌمة تبقى صالحة:

كؿ ميمة كما لك أنيا كانت  ف  اعتقد أ: الثقة الزائدة بالنفس ىي أمر خطير. التواضع ˗
 لعادات المحمية.فؽ اآلخريف ك مع ااألكلى. كف متكاضعنا كمحترمنا 

لكي  ؛: استبؽ المخاطر. تعٌرؼ قدر اإلمكاف عمى ثقافة البمد كالمنطقةالتحضير ˗
تتأقمـ مع بيئتؾ الجديدة. إلى جانب االختبلفات الجسدية، بعض االختبلفات 

البمداف. عمى سبيؿ المثاؿ: التدخيف خبلؿ شير السمككية قد تخكنؾ في بعض 
 لخ.إ ...رمضاف، مٌد اليد إللقاء التحية عمى امرأة

كمنتبينا إلشارات اإلنذار.  •: استمع إلى حدسؾ. ابؽى حذرنا كمتحٌفظا الفطرة السميمة ˗
ال تجعؿ األدريناليف أك السباؽ لمشيرة يغمبانؾ: تقرير مصٌكر أك صكرة ال يستحقاف 

 .(1)بحياتؾأف تضحي 

 أخطاء يقع فييا الصحفيون: .4
مف حؽ الصحفي نقؿ الحقيقة بكؿ حرية، كيجب عدـ التعرض لو مف أم جية 
كانت، كىك محمي بالمكاثيؽ الدكلية عمى رأسيا كثيقة جنيؼ الرابعة كالقانكف الدكلي 

                                                           

 دليؿ السبلمة لمصحفييف: دليؿ عممي لمصحفييف في المناطؽ المعرضة لمخطر، اليكنسكك. (1)



79 
 

ا في اتخاذ التدابير البلزمة لتجنب الم ؛اإلنساني خاطر لكف ىذا ال يمغي دكر الصحفي أيضن
قدر المستطاع، كدكف اإلشارة إلى أمثمة حدثت في الميداف أخطأ فييا الصحفيكف أنفسيـ 

 نشير إلى أىـ األخطاء التي يقع فييا الصحفيكف.
ىك عدـ االىتماـ بثقافة الحرص عمى  األول: كليا ثبلثة أكجو؛ الالمبالة والتيور.أ 

دريب الخاصة بالسبلمة السبلمة البدنية كغير البدنية، كذلؾ بإىماؿ دكرات الت
 .(1)المينية التي تعقدىا األجساـ المختمفة الميتمة بيذا الحقؿ

ىك البلمباالة في الميداف، فربما يككف الصحفي عمى دراية  الوجو الثاني
كافية بميارات السبلمة كاستكشاؼ المخاطر كاستخداـ أدكات الحماية لكنو 

في المكتب أك في المركبة كينزؿ  ييمميا كيغمب عميو طبع التيكر، يترؾ أدكاتو
الميداف دكف أدنى احتياطات. كربما ييبط إلى منطقة خطرة دكف التعرؼ عمى 

 جغرافيتيا كاألماكف األقؿ خطرنا كأماكف االنسحاب.

ىك إىماؿ التكثيؽ، فبعض الصحفييف يتعرضكف  الوجو األخير
 .(2)العتداءات أك مخاطر لكنيـ يأبكف أك ييممكف التكثيؽ

: يأبى الصحفي أف ينسؽ مع الجيات المختمفة بسبب قناعات سياسية أك رفُّعالت.ب 
غير ذلؾ، كربما يترٌفع عف التنسيؽ مع زمبلء ىك يعتقد أنيـ أقؿ منو شأنا عمى 

 الصعيد الميني.

التدخؿ  - خبلؿ ميمتو الصحفية-: ليس مف حؽ الصحفيالمشاركة في األحداث.ج 
ألطراؼ سكاء بالقكؿ أك الفعؿ. إذا في أم عمؿ أك االنحياز ألم طرؼ مف ا

 نو ينزع عف نفسو الحصانة الصحفية.إتدخؿ الصحفي ف

: فميس مف الصكاب أف يتكجو الصحفي لمتغطية التوجو ألماكن التوتر لوحده.د 
لكحده، األفضؿ أف يرافقو زميؿ/زمبلء، ككمما زاد العدد مف زمبلء المينة كمما 

الجية، كىذا ينطبؽ عمى الجنسيف، كاف أفضؿ كليس شرطا أف يككنكا مف نفس 
 .(3)يزداد خطر التحرش عمى الزميبلت

                                                           

 .8( اتجاىات الصحفييف المصكريف "الشباب" نحك إجراءات السبلمة المينية: دراسة مسحية، ترباف، ص2)
 ة في فمسطيف، أبك سالـ، مرجع سابؽحكؿ السبلمة الميني (2)
 حكؿ السبلمة المينية في فمسطيف، أبك سالـ. (3)
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: كتتمخص في تكاجد الصحفييف مع شاراتيـ التي تدؿ عمى مينتيـ الثقة المفرطة.ق 
، كذلؾ عمى كحياديتيـ عمى افتراض أف جنكد االحتبلؿ لف يطمقكا النار عمييـ

 .سبيؿ المثاؿ

أدكات مساعدة نيا بأعامؿ معيا الصحفي ، يتكذلك الثقة بأدوات السالمة المينية.ك 
 حميو مف المخاطر بشكؿ مطمؽ، كىذا خطأ فادح.ت

: ربما تقكد األخطاء المينية بالصحفي إلى السجف عمى األقؿ، أخطاء مينية.ز 
كذلؾ بتجاكز بعض القكانيف فيقع تحت طائمة قانكف العقكبات الخاصة بالقدح 

ا عمى التشريعات  كالذـ كالشتـ، أك قكانيف انتياؾ الخصكصية. كىذا ينطبؽ أيضن
 كالقكانيف الجديدة مثؿ "قانكف الجرائـ اإللكتركنية" أك غيره.

، أك نشرىا دكف تدقيؽ كدكف كثائؽ عدم التدقيق في المعمومات يضاؼ لذلؾ.ح 
كالتسجيؿ المرئي  ،كالتسجيؿ الصكتي ،المستندات :قطعية تحمي الصحفي مثؿ

 ... إلخ.

فمف األسباب التي ربما تضع الصحفي في دائرة ، النحياز وعدم التوازن.ط 
االستيداؼ، سكاء المقاضاة القانكنية أك استيداؼ مف جيات غير رسمية، لذا 

حسـ )عمى الصحفي انتقاء مفردات متكازنة، مثؿ ما جرل كيجرم مف تسمية 
 .(1)مقاكمة أـ إرىاب(-كانقبلب 

ؿ التقاط صكرة لفتاة في : تتمخص في أمثمة مف الكاقع مثإغفال البعد الجتماعي.م 
ا سكء تقدير  ،)المطاط(الشارع كنشرىا دكف أخذ البعد االجتماعي  كمنيا أيضن

 .(2)كبيكت الشيداء ،أماـ ثبلجة المكتى :التعامؿ في أكقات حرجة مثؿ
 
 
 
 

                                                           

 حكؿ السبلمة المينية في فمسطيف، أبك سالـ. (1)
 )المرجع السابؽ(.  (2)
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 الميدانية ومناقشتيانتائج الدراسة  :الفصل األول
 

لمتعرؼ عمى اتجاىات الصحفييف  الميدانية لمدراسة العامة النتائج الفصؿ ىذا يستعرض
 (امبحكثن  153) عمى الميدانية الدراسة أجريت الفمسطينييف نحك إجراءات السبلمة المينية، حيث

 مايك 10)عة بيف البسيطة في الفترة الكاق العشكائية مف فمسطيف، تـ اختيارىـ بطريقة العينة
 .(ـ2020مايك 20ـ إلى 2020

 المحك المعتمد في الدراسة: 

ليكرت )لتحديد المحؾ المعتمد في الدراسة فقد تـ تحديد طكؿ الخبليا في مقياس 
(، كمف ثـ تقسيمو عمى أكبر 1=4-5الخماسي( مف خبلؿ حساب المدل بيف درجات المقياس )

(، كبعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة 0.80=5÷4) قيمة في المقياس لمحصكؿ عمى طكؿ الخمية
(، كذلؾ لتحديد الحد األعمى ليذه 1إلى أقؿ قيمة في المقياس )بداية المقياس كىي كاحد صحيح 

 :(1)ي الكما ىك مكضح بالشكؿ الت ،الخمية، كىكذا أصبح طكؿ الخبليا
 

 (: المحك المعتمد في الدراسة3.1جدول )

 درجة الموافقة الوزن النسبي المقابل لو ا لخمية )معيار الدرجة( طول
 منخفضة جدا %36 -%20مف  1.80-1.00مف 
 منخفضة %52 -%36أكبر مف  2.60-1.81مف
 متكسطة %68 -%52أكبر مف  3.40-2.61مف 
 عالية %84 -%68أكبر مف  4.20-3.41مف 

 عالية جدا %100 -%84أكبر مف  5-4.21مف 
 
 
 
 

                                                           

 (.151 )ص فرىكدة، التنظيمية، الفاعمية درجة1) )
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 سة الميدانية ومناقشتيانتائج الدرا :المبحث األول

يعرض ىذا المبحث النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة الميدانية مف حيث كعي 
الصحفييف الفمسطينييف بإجراءات السبلمة المينية كطبيعة األخطار التي تكاجييـ، كالمستكيات 

باحثة ىذه كما تناقش ال ،التدريبية التي يتمقاىا الصحفيكف الفمسطينيكف كالمشاكؿ كالمقترحات
 النتائج في ضكء نتائج الدراسات السابقة.

 : وعي الصحفيين بإجراءات السالمة المينية:أوًل 

 درجة معرفة الصحفيين لمفيوم السالمة المينية: .1

 (: درجة معرفة الصحفيين الفمسطينيين لمفيوم السالمة المينية:3.2جدول )

منخفضة  الدرجة
عالية  عالية متوسطة منخفضة جدا

النحراف  المجموع اجدً 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 153 58 65 25 4 1 ك
0.830 82.8% 

% 0.7 2.6 16.3 42.5 37.9 100.0 

تشير النتائج إلى أف الكزف النسبي لدرجة معرفة الصحفييف الفمسطينييف لمفيكـ السبلمة 
ة "معرفة" كىي نسب (،%0.83)، كبانحراؼ معيارم بمغ (%82.8)المينية لمصحفييف قد بمغ 

ثـ  (،%37.9)بنسبة  اتبلىا بدرجة عالية جدن  (%42.5)عالية، حيث جاءت درجة عالية بنسبة 
بدرجة منخفضة  ا، كأخيرن (%2.6)ثـ بدرجة منخفضة بنسبة  (،%16.3)بدرجة متكسطة بنسبة 

 .(%0.7)بنسبة  اجدن 

ة بمفيـك كتشير ىذه النتائج إلى امتبلؾ الصحفي الفمسطيني درجة عالية مف المعرف
السبلمة المينية، كىك ما يؤكد اىتماـ الصحفييف باالطبلع عمى مفاىيـ كأساسيات السبلمة 

لمحاجة الممحة لتعزيز قدرة الصحفي عمى العمؿ في بيئة آمنو، كما يؤكد ذلؾ  االمينية نظرن 
كجكد الحاجة الممحة لدل الصحفي الفمسطيني لحماية نفسو في ظؿ ظركؼ متقمبة كبيئة ذات 

( حيث أكد  2018خطار مرتفعة، كيتكافؽ ىذا االستنتاج مع ما تكصمت إليو دراسة )ترباف، أ
 (%1.8)( بينما فقط 1مف المبحكثيف أنيـ يعرفكف بكجكد إجراءات لمسبلمة المينية)( 47.8%)

 مف المبحكثيف ييتمكف بمعرفة كجكد إجراءات لمسبلمة( %66.4)ال يعرفكا بكجكدىا كما أف 
                                                           

 .20المينية، دراسة مسحية، ص  نحك إجراءات السبلمة” الشباب“ترباف، اتجاىات المصكريف الصحفييف  1))
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مف الصحفييف  (%70)حيث   (Kimumwe, et al ,2015)ذلؾ اتفقت مع دراسة المينية، كك
، كترل الباحثة أف (1)عمي دراية كاممة بالقكانيف كالمبادئ الصحفية المتعمقة بالسبلمة المينية

النتيجة تؤكد معرفة الصحفييف الفمسطينييف بالمفاىيـ األساسية لمسبلمة المينية كىي تختمؼ عف 
خطيط كاإلعداد كتحميؿ المخاطر كغيرىا مف األمكر المتقدمة في قضايا السبلمة اإلجراءات كالت

 المينية. 

  :مفيوم السالمة المينية .2
 (: مفيوم السالمة المينية من وجية نظر الصحفيين الفمسطينيين3.3جدول )

 % ك مفيوم السالمة المينية
 79.7 122 أثناء عمميـ في حفييفمجمكعة اإلجراءات الكقائية المتخذة مف أجؿ تكفير حماية الص

 60.1 92 مجمكعة مف اإلجراءات التي تيدؼ إلى تجنب المخاطر
 49.7 76 أثناء الخطرفي حماية النفس 

 41.8 64 الحالة التي تؤدم إلى دفاع الصحفي عف نفسو عند تعرضو لخطر ما
 41.8 64 مجمكعة مف اإلرشادات لمتعامؿ مع الحكادث كاألخطار

 36.6 56 قييـ المخاطر كمدل احتمالية كقكعياعممية لت
 33.3 51 التنسيؽ مع الصحفييف اآلخريف لتجنب األخطار
 32.0 49 استخداـ المعدات البلزمة لمحماية كالسبلمة

 31.4 48 كيفية الكصكؿ لممناطؽ الخطيرة
 29.4 45 الطرؽ كالكسائؿ لحماية المعمكمات كالبيانات الخاصة بعمؿ الصحفي

 1.3 2 (نظرة شمكلية عف المخاطر، دكرة إسعافات أكلية) أخرل
 (153)ن = 

تشير النتائج إلي أف مفيـك السبلمة المينية مف كجية نظر  كانت مجمكعة اإلجراءات 
أثناء عمميـ حيث جاءت في  في الكقائية التي يتـ اتخاذىا مف أجؿ تكفير حماية الصحفييف

مجمكعة مف اإلجراءات التي تيدؼ إلى تجنب  ، تبلىا(%79.7)المرتبة األكلى بنسبة 
، جاء بعدىا (%49.7)أثناء الخطر بنسبة في ، ثـ حماية النفس (%60.1)المخاطر بنسبة 

كؿ مف  مجمكعة مف اإلرشادات لمتعامؿ مع الحكادث كاألخطار كالحالة التي تؤدم إلى دفاع 
لتقييـ المخاطر كمدل  ، ثـ عممية(%41.8)الصحفي عف نفسو عند تعرضو لخطر ما بنسبة 

لتجنب األخطار بنسبة  ؛، ثـ التنسيؽ مع الصحفييف اآلخريف(%36.6)احتمالية كقكعيا بنسبة 
، ثـ كيفية الكصكؿ (%32.0)، ثـ استخداـ المعدات البلزمة لمحماية كالسبلمة بنسبة (33.3%)

                                                           

(1) The State of Uganda Journalists Safety Security,  Kimumwe, P., et al. p45. 
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لبيانات الخاصة ، ثـ الطرؽ كالكسائؿ لحماية المعمكمات كا(%31.4)لممناطؽ الخطيرة بنسبة 
كتشمؿ نظرة (، %1.3) بنسبة ل، كفي النياية جاءت أخر (%29.4)بعمؿ الصحفي بنسبة 

 شمكلية عف المخاطر، دكرة إسعافات أكلية.

غالبية الصحفييف الفمسطينييف   للى كجكد قناعة لدإتبلحظ الباحثة أف ىذه النتائج تشير 
ثناء أفي ىا لحماية الصحفييف الفمسطينييف بحصر مفيكـ االمف كالسبلمة في إجراءات يتـ اتخاذ

)خارج أكقات العمؿ( كافة العمؿ كذلؾ بالرغـ مف المخاطر التي تكاجو الصحفي في األكقات 
نجد أف ثمثي  فمثبلن  ،كبالتالي فإف فيـ الصحفييف لمسبلمة المينية يأتي مف المفيكـ التقميدم

ؽ أك لقضايا األمف الرقمي اك ألىمية ا لعممية التخطيط المسبالصحفييف ال يكلكف اىتمامن 
كىنا نشير اف نظرة الصحفي لؤلخطار  ،التنسيؽ المشترؾ كتبادؿ المعمكمات بيف الصحفييف

كالتيديدات ىي بالمفيكـ التقميدم المباشر، ككيفية االستجابة ليا ال تتسـ بالشمكلية فالسبلمة 
ميا ككضع السيناريكىات كالبناء المينية ىي عممية مركبة تحتاج الي جمع المعمكمات كتحمي

مبني عمي أساس الكقائع  سمكب حياة"أ" ىي، ثـ ككيفية االستجابة ليا ،المنطقي لبلحتماالت
كالدراسات العممية، كلكف نظرة الصحفي ليذا المفيكـ ضيقة فيك عمي سبيؿ المثاؿ ال ييتـ كثيرا 

خطيط لمكصكؿ إلي المناطؽ الخطيرة بدكرة االسعافات األكلية برغـ أىميتيا كال ييتـ كثيرا لمت
ككؿ ذلؾ يؤكد أف معرفة الصحفييف بأساليب كتقنيات السبلمة المينية ىي معرفة جزئية كتحتاج 

ممتغيرات كاألخطار كأساليب الكقاية كآليات التعامؿ للتصبح نظرة شمكلية  ؛إلي تنمية كتطكير
كليست ردة فعؿ عمي  ،جية حياةلتصبح السبلمة المينية لدم الصحفي مني كافة؛ مع األحداث

 بعض األحداث كاألخطار.

 أىم إجراءات السالمة المينية  .3
 (: أىم إجراءات السالمة المينية التي يعرفيا الصحفيون الفمسطينيون3.4جدول )

 النسبة ك إجراءات السالمة
 76.5 117 المعدات البلزمة لمحماية كالسبلمة

 66.7 102 أثناء الخطرفي حماية النفس 
 60.8 93 التصرؼ في حالة التعرض إلصابة

 50.3 77 التصرؼ في حالة كقكع مكركه لصحفي اخر
 43.8 67 التنسيؽ مع الصحفييف االخريف لتجنب االخطار

 39.9 61 كيفية الكصكؿ لممناطؽ الخطيرة
 1.3 2 أخرل

 (153)ن = 
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فييف كانت المعدات تشير نتائج الجدكؿ السابؽ أف اجراءات السبلمة التي يعرفيا الصح
حيث جاء في المرتبة األكلى، جاء بعدىا حماية  (%76.5)البلزمة لمحماية كالسبلمة بنسبة 
، ثـ التصرؼ في حالة التعرض إلصابة بنسبة (%66.7)النفس أثناء الخطر بنسبة 

، ثـ التنسيؽ مع (%50.3)، ثـ التصرؼ في حالة كقكع مكركه لصحفي اخر بنسبة (60.8%)
، ثـ كيفية الكصكؿ لممناطؽ الخطيرة (%43.8)خطار بنسبة لتجنب األ ؛خريفاآل الصحفييف

 كمنيا التغطية عف بعد.(، %1.3)كفي النياية جاءت أخرم بنسبة (، %39.9)بنسبة 
كترم الباحثة أف المفيكـ العاـ لمسبلمة ىك باألليات كالمعدات التي يتـ استخداميا 

أثناء عممو، كمما يجدر اإلشارة بو، اف حكالي نصؼ  فيلتجنب األخطار التي تكاجو الصحفي 
ك خبرة في التعامؿ في حاؿ التعرض لئلصابة اك تعرض أالصحفييف ليست لدييـ معرفة كاممة 

أحد زمبلئيـ لئلصابة، كىك ما يشير اف معظـ المعرفة التي يمتمكيا الصحفيكف ىي معارؼ 
صؼ الصحفييف ال يجيد التعامؿ مع نظرية كتتعمؽ بكسائؿ تجنب االخطار فيما يتضح اف ن

 خطار بعد كقكعيا.األ
( حيث أف غالبية الصحفييف ال (Kimumwe, et al, 2015كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة

يممككف الميارات المطمكبة كالمعرفة لمتعامؿ بفعالية مع المخاطر كالتيديدات التي يكاجيكنيا في 
 .(1)اإلعبلمية بركتكككؿ السبلمة في المكافسياؽ تنفيذ أعماليـ كما ال تممؾ مقراتيـ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

)1) The State of Uganda Journalists Safety Security, Kimumwe, P., et)  45.)ص  
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 .تطبيق إجراءات السالمة المينية 4
 (: درجة تطبيق الصحفيين الفمسطينيين إلجراءات السالمة 3.5)جدول

 المينية أثناء العمل
 الوزن النسبي الوسط الحسابي النحراف المعياري درجة التطبيق

في لكية قصكل أدرؾ أىمية إجراءات السبلمة كأك 
 أثناء العمؿ الصحفي

0.54 4.67 93.4 

في أبمغ المسئكليف عف أم أخطار قد تكاجيني 
 أثناء العمؿ الصحفي

0.71 4.42 88.4 

أشارؾ الخبرة العممية في مكاجية األخطار 
جراءات السبلمة المينية مع الصحفييف اآل  خريفكا 

0.75 4.36 87.2 

عداد خطة أقـك بدراسة األخطار المحيطة بعمم ي كا 
 لمتعامؿ معيا

0.78 4.31 86.2 

أثناء عممي  في أدكف األخطار التي تكاجيني
 كطريقة االستجابة ليا ضمف سجؿ خاص.

1.012 4.04 80.8 

أتعامؿ بردات الفعؿ تجاه األخطار التي تكاجيي 
 70.2 3.51 1.30 كال أتبع نظاـ أك بركتكككؿ محدد

 60.2 3.01 1.47 ا بإجراءات السبلمةىتـ كثيرن أال 
 80.9 4.045 12.40 جميع الفقرات

 (153)ن = 
تشير النتائج إلي أف الكزف النسبي درجة مكافقة الصحفييف الفمسطينييف عمى العبارات 

كبانحراؼ  (،%80.9)أثناء العمؿ قد بمغ في التي تقيس تطبيقيـ إلجراءات السبلمة المينية 
جراءات السبلمة المينية ، حيث جاء في المرتبة %، كىي درجة تطبيؽ عالية إل12.40معيارم 

أثناء العمؿ الصحفي "بكزف في األكلى العبارة "أدرؾ  أىمية إجراءات السبلمة كأكلكية قصكل 
أثناء العمؿ الصحفي" في ، تبلىا "أبمغ المسئكليف عف أم أخطار قد تكاجيني (%93.4)نسبي 

جراءات السبلمة ، تبلىا "أشارؾ الخبرة  العم(%88.4)بكزف نسبي  مية في مكاجية األخطار كا 
، تبلىا أقكـ بدراسة األخطار المحيطة (%78.2)المينية مع الصحفييف االخريف "بكزف نسبي 
عداد خطة لمتعامؿ معيا بكزف نسبي ، تبلىا "أدكف األخطار التي تكاجيني (%86.2) بعممي كا 

 ، تبلىا(%80.8)نسبي  أثناء عممي كطريقة االستجابة ليا ضمف سجؿ خاص". بكزففي 
"أتعامؿ بردات الفعؿ تجاه األخطار التي تكاجيي كال أتبع نظاـ أك بركتكككؿ محدد "بكزف نسبي 

. كقد الحظت الباحثة (%60.2)%، تبلىا "ال اىتـ كثيرا بإجراءات السبلمة" بكزف نسبي 70.2
الرغـ مف مدم مستكم أف الغالبية العظمي تدرؾ األىمية القصكل إلجراءات السبلمة المينية ب
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أثناء عمميـ في تأثر الصحفييف أحداث مؤسفة تعرض ليا زمبلؤىـ  ىالتطبيؽ كىك ما يشير إل
فقدانيـ حياتيـ أك إصابتيـ إصابات بميغة مما ترؾ أثر كاضح في نفكس الصحفييف  ىأدت إل

يعيش في  بأىمية الحماية كاألمف كالسبلمة لمصحفي الفمسطيني السيما أف الصحفي الفمسطيني
بقعة ساخنة باألحداث كالتصكرات كالصراعات سكاء الصراع مع االحتبلؿ االسرائيمي أك 

 .الصراعات الداخمية بيف المككنات السياسية كالعسكرية لمشعب الفمسطيني

ا الحظت الباحثة في ىذا الجدكؿ الفرؽ الكاضح بيف النظرية مف ناحية أخرم أيضن 
ى ادراؾ الصحفي الفمسطيني ألىمية إجراءات السبلمة فنجد كالتطبيؽ فيك يشير بكؿ كضكح إل

كيقكـ بإببلغ المسؤكليف عف األخطار  ،انو يعطي أىمية إلجراءات السبلمة بدرجة عالية جدن أ
ا، كبالرغـ مف أف األغمبية صكتت عمى خطار جيدن كما يشارؾ  خبراتو مع زمبلئو كيدرس األ

ؿ بردات الفعؿ كىك ما يتنافى مع التخطيط الجيد منيـ أفاد أنو يتعام (%70)ال أنو إذلؾ، 
% قاؿ انو ال ييتـ كثيرا بإجراءات السبلمة كيمكف تفسير ذلؾ بأف جزء كبير مف 60كالسميـ، ك

المبحكثيف كبرغـ ادراكيـ بأىمية إجراءات السبلمة إال أنيـ في الحقيقة ال يمتزمكف بتطبيقيا 
 .احرفين 
 تي تواجو الصحفيينا: طبيعة ونوعية األخطار الثانيً 

 األخطار التي تواجو الصحفيين الفمسطينيين: .1

 فيأثناء عمميم الصحفي وتؤثر في (: طبيعة األخطار التي تواجو الصحفيين الفمسطينيين 3.6جدول )
 سالمتيم المينية

 النسبة ك األخطار
 67.3 103 االعتداء المفظي كالطرد مف مكاف الحدث

 58.8 90 أك عمؿ ييدد السبلمة الشخصية لمصحفياإليذاء الجسدم كيشمؿ الضرب 
 46.4 71 اإلصابة كالجركح

 45.8 70 التيديد
 41.2 63 انتياؾ الخصكصية

 39.2 60 االعتقاؿ
 24.8 38 االبتزاز

 16.3 25 التحرش الجنسي
 2.0 3 أخرل

 (153)ن = 
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مسطينييف جاء تشير نتائج الجدكؿ السابؽ  إلى أف األخطار التي تكاجو الصحفييف الف
في مقدمتيا االعتداء المفظي كالطرد مف مكاف الحدث حيث جاء في المرتبة األكلى بنسبة 

، تبلىا اإليذاء الجسدم كيشمؿ الضرب أك عمؿ ييدد السبلمة الشخصية لمصحفي (67.3%)
، ثـ (%45.8)، ثـ التيديد بنسبة (%46.4)، ثـ اإلصابة كالجركح بنسبة (%58.8)بنسبة 

، ثـ االبتزاز بنسبة (%39.2)، ثـ االعتقاؿ بنسبة (%41.2)لخصكصية بنسبة انتياؾ ا
: ، كفي المرتبة األخيرة أخرم كتشمؿ(%16.3)، ثـ التحرش الجنسي بنسبة (24.8%)

 .(%2.0))االمبلءات مف الجيات العميا، عدـ احتراـ الصحفييف( بنسبة 
خطار التي كاجيت األ الحظت الباحثة أف االعتداءات المفظية كالجسدية ىي أىـ

الصحفييف كبالرغـ مف ذلؾ فإف جرائـ االبتزاز كانتياؾ الخصكصية كاالعتقاؿ اخذت نسب 
مف المبحكثيف ( %40)حكالي  مرتفعة نسبيا بالنظر الى حرمة االعتداء عمى الصحفييف، فمثبلن 

قد تـ اعتقاليـ أك يكاجيكف خطر االعتقاؿ، كنفس النسب لدييـ مخاكؼ مف انتياؾ 
 الخصكصية.    

، كفي مف المبحكثيف قد تعرض لمتحرش الجنسي (%16.3)كمف الميـ اإلشارة أنو 
مف  (%30)ف أحاؿ افترضنا اف التحرش يقع بغالبيتو العظمى عمى النساء كبالنظر إلى 

مف الصحفيات البلتي شاركف في االستطبلع ( %50)المبحكثيف مف النساء فيك يمكف اف يشير 
كتكمف  ش كىذا رقـ ذك داللة كبيرة حكؿ األخطار التي تكاجو الصحفيات.قد تعرضف لمتحر 

خطكرة ىذه الظاىرة عمى المجتمع لعدة أسباب أىميا عدـ تسامح المجتمع مع ظاىرة التحرش 
فيي تعتبر مف المحرمات التي تيدد بتفكؾ األسر كنشكء صراعات مختمفة داخؿ المجتمع كعدـ 

ش الجنسي حيث يتـ إطبلؽ االتيامات اتجاىيف كتحميميف تسامح المجتمع مع ضحايا التحر 
الصحفيات لمدفاع عف  لالمسؤكلية عف التحرش الجنسي كذلؾ عدـ كجكد شجاعة كافية لد

تشجيع المتحرشيف بالتمادم في ىذه ، ثـ عبلف عف التحرش كمكاجية المتحرشيفحقكقيف كاإل
 الظاىرة.

يث التيديدات كاإلعتداءات الجسدية ح (Donker 2017)تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
، كاتفقت كذلؾ مع نتائج (1)عمى الصحفييف التي تعد مف أكثر أشكاؿ االنتياؾ انتشارنا في غانا

التي أشارت إلى االنتشار الكاسع لخطر التحرش الجنسي ضد ( (Iqbal, Iqbal2017 دراسة

                                                           

)1) Safety of Journalists in Ghana, Case Study, Donk, p204,  
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التي اشارت ( Jami 2018)، ككذلؾ اتفقت النتائج مع دراسة (1)الصحفيات الباكستانيات
عتداءات الجسدية ضد الصحفييف كالقيكد االجتماعية كالثقافية كدكرىا في زيادة لخطكرة اال

 .(2)مستكل الخطكرة ضد الصحفييف في باكستاف ككذلؾ ظاىريف إفبلت المعتديف مف العقاب
 الجيات المتسببة باألخطار: .2

 الصحفيين الفمسطينيين أثناء العمل الصحفيو التي تتسبب باألخطار التي تواج(: الجيات 3.7جدول )

 النسبة ك الجيات المتسببة باألخطار
 68.0 104 عمميات الجيش االسرائيمي

 65.4 100 السمطة الحاكمة
 49.0 75 أعضاء األحزاب السياسية كالفصائؿ

 48.4 74 ثقافة المجتمع كتقاليده
 36.6 56 العائبلت كالعشائر

 0.7 1 لمالي كالسياسي(أخرل )أصحاب النفكذ ا
 (153)ن = 

في أف الجيات التي تتسبب باألخطار التي تكاجو الصحفييف  ىتشير النتائج السابقة إل
أثناء العمؿ الصحفي كانت عمميات الجيش اإلسرائيمي حيث جاءت في المرتبة األكلى بنسبة 

سياسية كالفصائؿ ، ثـ أعضاء األحزاب ال(%65.4)، تبلىا السمطة الحاكمة بنسبة (68.0%)
، كفي المرتبة األخيرة العائبلت (%48.4)، ثـ ثقافة المجتمع كتقاليده بنسبة (%49.0)بنسبة 

 .(%36.6)كالعشائر بنسبة 

تبلحظ الباحثة ككما ىك متكقع أف الخطر األكبر عمى الصحفي الفمسطيني ىك األعماؿ 
ت النظر اف السمطة الحاكمة العسكرية كالعدائية لجيش االحتبلؿ اإلسرائيمي كلكف ما يمف

جاءت قريبة جدا مف مستكم الخطر الذم يمثمو الجيش اإلسرائيمي كىك ما يشير إلى  المحمية()
ا كخطكرة مضاعفة فإف سمـ مف االحتبلؿ اإلسرائيمي ا مزدكجن أف الصحفي يكاجو في فمسطيف قمعن 

دكلة  ىيني يشكؿ خطكرة عمف الصحفي الفمسطأفإنو ال يسمـ مف السمطة الحاكمة. كترم الباحثة 
االحتبلؿ فيك يقكـ بفضح الممارسات القمعية اتجاه المكاطنيف العزؿ كيعرم سمطة االحتبلؿ 

                                                           

(1) The Harassment and the Violence against the Female Journalists of Pakistan, 1 
Iqbal, Iqbal , p42.   

(2) Safety Threats, Impunity and Professionalism: Journalists' Dilemma in Pakistan 
Jamil P577 
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إلخفاء الحقيقة عبر استيداؼ ناقمي الحقيقة كىـ الصحفيكف  اإلسرائيمي؛فيسعي الجيش 
ف كاف بشك لكمف ناحية أخر  الفمسطينيكف، ؿ أقؿ فيي فإف الخطر مف طرؼ السمطة المحمية كا 

سكات إلتسعي لمتغطية عمي التجاكزات القانكنية اتجاه الصحفييف مف خبلؿ الممارسات القمعية ك 
ف األخطار التي أكما ترم الباحثة  خر مما ينشئ بيئة استقطاب سياسي حاد،صكت الطرؼ اآل

 يستياف كال ،تمثميا األحزاب السياسية كثقافة المجتمع كالعشائر كالعائبلت كميا ذات كزف كبير
 ا حكؿ التركيبة النكعية لممجتمع الفمسطيني كثقافتو. معمقن كىك ما يستدعي تحميبلن  ،بو

( التي بينت االنتياكات الكاسعة لمجيش 2014تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )حامد، 
اإلسرائيمي لحقكؽ الصحفييف كالمؤسسات اإلعبلمية ككذلؾ بينت خطكرة االنتياكات الجسيمة 

جرائـ حرب كفؽ ما نص عميو  دُّ التي تع، بحؽ الصحفييف كالمؤسسات اإلعبلمية التي ترتكب
أف إلى ( التي أشارت schwalbe 2018، كاتفقت النتائج مع دراسة )(1)القانكف الدكلي

)في نتياكات جسيمة مف طرؼ الجيش اإلسرائيمي كالسمطة الفمسطينية الصحفييف يتعرضكف ال
 .(2)ية في قطاع غزةالضفة الغربية( كالسمطة المحم

)الشرطة كالجيش( حيث أف األجيزة األمنية ( Donkor 2017تفقت مع دراسة )اكما 
 .(3)ضد الصحفييفكميا مف االنتياكات  (٪38)مسؤكلكف عف أكثر مف 

 جوانب الخطر: .3
 أثناء العمل الصحفي في التي تواجو الصحفيين الفمسطينيين(: أىم جوانب الخطر 3.8جدول )

 النسبة ك رجوانب الخط
 68.0 104 االنقساـ السياسي الفمسطيني
 58.2 89 االنقساـ كالنزاع بيف األحزاب

 52.3 80 حساسية المجتمع تجاه قضايا حريات النشر
 51.0 78 اإلجراءات األمنية خارج إطار القانكف

 49.7 76 الجيؿ كالتعصب
 (153)ن = 

                                                           

سمحة في ضكء القانكف الدكلي، الحركب كالنزاعات الم في أثناء( حماية الصحفييف كالمؤسسات اإلعبلمية 1)
 (.144حامد، )ص

(2) Human Security as a Conceptual Framework, Schwalbe and others. P12. 
(3) Safety of Journalists in Ghana, Donk. p93. 
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جو الصحفييف الفمسطينييف أثناء العمؿ أف أىـ جكانب الخطر التي تكا ىتشير النتائج إل
، تبلىا االنقساـ كالنزاع بيف (%68.0)الصحفي كانت االنقساـ السياسي الفمسطيني بنسبة 

، جاء بعدىا حساسية المجتمع تجاه قضايا حريات النشر بنسبة (%58.2)األحزاب بنسبة 
ثـ الجيؿ كالتعصب  ،(%51.0)، ثـ اإلجراءات األمنية خارج إطار القانكف بنسبة (52.3%)

 .(%49.7)بنسبة 

الفمسطيني كأحد أىـ عكامؿ الخطر التي تكاجو الصحفي الفمسطيني  يتربع االنقساـ
ا عمى كىي ما تنعكس سمبن  ،حيث يتـ الزج بالصحافة في أتكف السجاالت كالصراعات السياسية
السياسية ساىمت فاألحزاب  .الصحفييف الذيف يتبنكف مكاقؼ مناىضو لسياسات طرفي االنقساـ

في تعميؽ االنقساـ مف خبلؿ االستغبلؿ السياسي لمينة الصحافة، كلتجييش الجماىير خمؼ 
 أحد األحزاب السياسية مما يؤدم إلى تعريض الصحفييف لخطكرة أكبر.

كما ترم الباحثة أىمية إجابة الصحفييف حكؿ إجراءات األجيزة األمنية خارج إطار 
أنو نسبة مرتفعة تتعرض لؤلمف كاالعتقاؿ بشكؿ تعسفي كبدكف أم القانكف كىك ما يشير إلى 

اتيامات كبطرؽ غير شرعية كغير قانكنية، كىذا يشير بداللة كاضحة عمى عجز المنظكمة 
القانكنية كالقضائية في تكفير الحماية البلزمة لمصحفييف بالرغـ مف النصكص القانكنية التي 

 تحمي بمكجبيا مينة الصحافة.

يستكجب تكثيؽ كحصر ىذه الحاالت كالعمؿ عمى الحد منيا، كما تشير عمى كىك ما 
أىمية مراجعة القكانيف التي تحمي مينة الصحافة كتطكيرىا مف حيث النصكص كالمضمكف 

 كتفعيؿ آليات الرقابة عمى المؤسسات األمنية في التعاطي مع قضايا حرية الرأم كالتعبير.
ـ( التي أشارت إلى االىتماـ الكبير مف 2018ار تتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )النف

الصحفييف في تغطية قضايا االنقساـ كانحياز السياسي لمصحفييف كالمؤسسات اإلعبلمية كمدل 
ا نتيجة ىذه الممارسات ظن باى اتأثر الصحفييف في ذلؾ حيث يدفع العديد مف الصحفييف ثمنن 

تي أبرزت دكر الصراعات السياسية في ( الJamil 2018، كتتفؽ كذلؾ مع دراسة )(1)الصحفية
 . (2)زيادة معبلت األخطار التي تكاجو الصحفي 

                                                           

 .101، النفار، ص2017( اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك تغطية جيكد المصالحة الفمسطينية لعاـ 1)
(2) Safety Threats, Impunity and Professionalism: Journalists' Dilemma in Pakistan, 

Jamil. P576. 
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 ا: المستويات التدريبية التي يتمقاىا الصحفيون:ثالثً 
 الىتمام بالدورات التدريبية: .1
بعقد دورات في مجال السالمة  ي يعمل بيا الصحفيون الفمسطينيون(: درجة اىتمام المؤسسة الت3.9جدول )

 نيةالمي

منخفضة  الدرجة
عالية  عالية متوسطة منخفضة جدا

النحراف  المجموع اجدً 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 153 44 40 48 13 8 ك
1.138 73.0% 

% 5.2 8.5 31.4 26.1 28.8 100.0 
تشير النتائج إلى أف الكزف النسبي لدرجة اىتماـ المؤسسة التي يعمؿ بيا المبحكثكف 

، كىي نسبة اىتماـ بدرجة عالية، حيث (%73.0)السبلمة المينية قد بمغ  دكرات في مجاؿبعقد 
بنسبة  اتبلىا درجة عالية جدن  (%31.4)جاء في المرتبة األكلى درجة متكسطة بنسبة 

، كجاءت بدرجة منخفضة (%8.5)ثـ منخفضة بنسبة  (،%26.1)ثـ عالية بنسبة  (،28.8%)
 للتعزيز إجراءات السبلمة لد ؛مي الحاجة الممحةتنا إلىكىك ما يشير (، %5.2)بنسبة  اجدن 

العامميف كما يشير لتزايد مستكيات الخطر المحيطة بمينة الصحافة كىك ما ينتج عنو تزايد 
عداد في مجاؿ السبلمة المينية كعدـ كفاية اإلجراءات الحالية الحاجة لمزيد مف التدريب كاإل

قبكلة لمعامميف في مجاؿ الصحافة لذا فإنو كردة ماف مأكالمعرفة التطبيقية في تكفير مستكيات 
 فعؿ طبيعية تمجأ المؤسسات لمزيد مف التدريب.

 عدد الدورات التدريبية: .2
 السالمة المينية ا الصحفيون الفمسطينيون في مجال (: عدد الدورات التدريبية التي تمقاى3.10جدول )

 النسبة ك عدد الدورات
 30.1 46 دكرة كاحدة
 27.5 42 دكرتيف

 29.4 45 ثبلث دكرات فأكثر
 13.1 20 لـ اتمؽ أم دكرة

 100.0 153 المجموع

تمقاىا الصحفي في مجاؿ السبلمة أف عدد الدكرات التدريبية التي  ىتشير النتائج إل
، تبلىا المستجيبيف (%30.1) ةالمينية كاألمف حيث بمغ نسبة الصحفييف الذيف تمقكا دكرة كاحد
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، (%27.5)، تبلىا الذيف تمقكا دكرتيف بنسبة (%29.4)فأكثر بنسبة  (راتدك  3)الذيف تمقكا 
 .(%13.1)بينما نسبة الصحفييف الذيف لـ يتمقكا أم دكرة 

مف المبحكثيف لـ يتمقكا أم دكرة  (%13)كالحظت الباحثة انو يجب اإلشارة إلى اف 
ا نصؼ المبحكثيف لـ يخضع تمقكا دكرة تدريبية كاحدة فقط أم انو تقريب( %30)تدريبية في حيف 
مف المبحكثيف ىـ مف حصؿ عمى ثبلث دكرات ( %29)كفاءة عالية كفقط  ملبرنامج تدريبي ذ

فأكثر كمف ىنا فإنو حكالي ثمثي الصحفييف قد ال يمتمككف خبرة تدريبية في التعامؿ مع 
في السبلمة دكرتيف  األخطار، كذلؾ فإف تمقي الغالبية العظمى مف الصحفييف لدكرة كاحدة أك

يف تحدث بشكؿ ارتجالي أك بمبادرة شخصية لمصحفي ة يشير أف برامج تدريب الصحفيالميني
لتطكير شامؿ  ؛نفسو كليست ضمف برامج متكاممة تنظـ مف أرباب العمؿ كالمؤسسات اإلعبلمية

لممعارؼ كالميارات لمصحفييف ضمف خطة كطنية شاممة لكؿ العامميف في الحقؿ اإلعبلمي، 
قع أف الصحفي يمتحؽ بالدكرات المتعمقة بالسبلمة المينية، ليس حسب خطة محددة أك كالكا

نما حسب تكفر الدكرة كمدل مبلئمتيا مع ظركؼ عممو كبعبارة أخرل "عندما  الحاجة العممية كا 
تطرح أم دكرة يتـ التسجيؿ ليا بعض النظر عف المحتكل العممي كمدل الحاجة ليا، كىك ما 

 استحداث برنامج كطني لمتدريب كالتأىيؿ فيما يتعمؽ بقضايا السبلمة المينية.يؤكد عمى ضركرة 

مف ناحية أخرل، ترل الباحثة أف تمقي غالبية الصحفييف لدكرة كاحدة أك دكرتيف يشير 
إلى نقص كاضح في برامج التدريب كالتأىيؿ في قضايا السبلمة المينية، كعمى الرغـ مف  اأيضن 

تعتبر أكلكية لكؿ مف الصحفي كالمؤسسات اإلعبلمية إال أف عكائؽ كثيرة  ككف البرامج التدريبية
تحكؿ ترجمة ىذه األكلكيات إلى كقائع عمى األرض، كأبرز ىذه المعكقات ىك نقص التمكيؿ 
كالمعدات كحالة سكؽ العمؿ المتذبذبة تحكؿ دكف طرح برامج تدريبية متكاممة، كىك ما ينعكس 

 ية لمصحفييف كالعامميف في المجاؿ اإلعبلمي.إلى شح في البرامج التدريب

مف حيث دراسة تأثير العكامؿ السياقية عمى  ((Jamil2018كاتفقت ىذه النتيجة مع 
مف الصحفييف أف االفتقار إلى  (٪91)ك (٪76) دُّ يعسبلمة الصحفييف في باكستاف حيث 

طر السبلمة عمييـ التدريب عمى السبلمة كعدـ فعالية التدابير ىي جكانب ميمة تسبب مخا
 .(1)التكاليب

                                                           

(1) Jamil ،Safety Threats, Impunity and Professionalism: Journalists' Dilemma in 
Pakistan. P571. 
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 الجيات القائمة عمى الدورات التدريبية  .3
(: الجيات القائمة عمى الدورات التدريبية التي تمقاىا الصحفيون الفمسطينيون في مجال 3.11جدول )

 السالمة المينية

 النسبة ك الجيات القائمة
 57.9 77 نقابة الصحفييف

 42.9 57 جيات صحفية دكلية
 21.8 29 خاصةمراكز 

 17.3 23 مؤسسات جامعية
 12.0 16 جيات العمؿ

 (133)ن =  
إلى أف الجيات القائمة عمى الدكرات التي تمقاىا الصحفيكف الفمسطينيكف تشير النتائج 

، تبلىا (%57.9)مجاؿ السبلمة المينية كانت نقابة الصحفييف في المرتبة األكلى بنسبة  يف
، كجاء بعدىا (%21.8)، ثـ مراكز خاصة بنسبة (%42.9)جيات صحفية دكلية بنسبة 

 .(%12.0)ا جيات العمؿ بنسبة ، كأخيرن (%17.3)مؤسسات جامعية بنسبة 
الصحفييف كالجيات الدكلية  الحظت الباحثة ميؿ الصحفييف الفمسطينييف نحك نقابة

بأداء نقابتو  لتككف مكانا مناسبا لمتدريب كىك ما يشير إلى كجكد ثقة لدل الصحفي الفمسطيني
ف تككف نقابة الصحفييف ىي أكما يستدعي  ،حيث تـ تفضيميا عمى الجيات الصحفية الدكلية

 العب أساسي في أم برامج لنشر الكعي في مجاؿ السبلمة المينية.
أما بخصكص جيات العمؿ كالمراكز الخاصة كحتى الجامعات فمـ تحظى باالىتماـ 

عدـ اىتماـ ىذه  ىرات التدريبية مف خبلليا كيرجع ذلؾ إلالكافي لدل الصحفييف ليتـ عقد الدك 
المؤسسات بالبرامج التدريبية، كعدـ كجكد سكابؽ عدة ليذه الجيات بتقديـ برامج تدريبية ذات 

 جكدة ككفاءة تبلئـ احتياجات الصحفي الفمسطيني.
ـ( التي أشارت لدكر المنظمات الدكلية 2017تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )مزكز 

ككذلؾ أىمية  ،اإلعبلمية في نشر المعرفة بالقانكف كمبادئ السبلمة المينية عمى نطاؽ كاسع
، (1)حماية الصحفييف لتعزيز  ؛التعاكف مع النقابات كالجمعيات الكطنية لمصحفييف كحجر أساس

تمقكا  (%64.9)التي تكصمت إلى أف معظـ الصحفييف  (2)( 2017ككذلؾ إلى دراسة )أبكحسف 

                                                           

 (.253عات المسمحة، مزكز، )ص ( دكر المنظمات الدكلية اإلعبلمية في حماية الصحفييف اثناء النزا1)
 (.24( اتجاىات الصحفييف الفمسطينييف نحك ممارسة الصحافة االستقصائية، أبكحسف، )ص 2)
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كىك أبرز ما أشار إلية الجدكؿ السابؽ حيث الثقة الكبيرة  ،الصحفي في مؤسسات محمية تدريبيـ
 في المؤسسات الكطنية )نقابة الصحفييف( في مجاالت التدريب.

 الستفادة من الدورات التدريبية .4
سالمة (: درجة استفادة الصحفيين الفمسطينيين من الدورات التدريبية التي تمقوىا في مجال ال3.12جدول )

 المينية

 الدرجة
منخفضة 

 عالية متوسطة منخفضة جدا
عالية 

 المجموع اجدً 
النحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 133 49 56 26 2 0 ك
0.780 4.14 82.8% 

% 0.0 1.5 19.5 42.1 36.8 100.0 
ف مف الدكرات تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف الكزف النسبي لدرجة استفادة المبحكثي

، كىي نسبة اىتماـ عالية، حيث (%82.8)التدريبية التي تمقكىا في مجاؿ السبلمة المينية كاف 
 (،%36.8)بنسبة  اتبلىا درجة عالية جدن  (%42.1)جاء في المرتبة األكلى درجة عالية بنسبة 

 .(%0.0)بنسبة  ا، ثـ منخفضة جدن (%1.5)ثـ بنسبة  (،%19.5)ثـ متكسطة بنسبة 

أف استفادة الصحفييف الذيف حضركا دكرات تتعمؽ بالسبلمة المينية  تنتج الباحثةتس
كما يشير  ،كانت عالية كذات فائدة كىك ما يعني نجاح برامج التدريب في رفع كفاءة الصحفي

لزيادة المعرفة المينية كالتطبيقية في مجاؿ  ؛الجدكؿ الي اف الدكرات التدريبية ىي كسيمة فعالة
 لمينية.السبلمة ا

( حيث األىمية الكبيرة كالفكائد العظيمة 2018تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة )مكسكر
لمبرامج التدريبية التي تنظميا المؤسسات اإلعبلمية )شبكة الجزيرة( في رفع المستكل المعرفي 

 .(1)لمصحفييف في مجاالت السبلمة المينية

 

 

 
 

                                                           

 (.8( الجزيرة كسبلمة المراسميف )سكريا نمكذجا(، مكسكر، )ص 1)
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 جوانب الستفادة من الدورات التدريبية .5

 في مجال السالمة المينية لفمسطينيين من الدورات التدريبية(: جوانب استفادة الصحفيين ا3.13جدول )

 النسبة ك جوانب الستفادة
 75.9 101 عرفت االلتزاـ بالقكاعد كاألساسيات المتعمقة بالسبلمة المينية

 74.4 99 ي أحتاجياتعممت حماية سبلمتي الشخصية في أثناء تأديتي لعممي، كاإلسعافات األساسية الت
 69.9 93 زاد الكعي عندم حكؿ طبيعة المخاطر كالتيديدات في العمؿ الصحفي الميداني

 64.7 86 ساعدت في تطكير قدراتي كمياراتي في مجاؿ السبلمة المينية
 57.1 76 عرفت كيفية حماية نفسي كزمبلئي كالتعاكف لتحقيؽ ذلؾ

 55.6 74 حداث الساخنةأثناء تغطية األ في تي قد أتعرض لياعرفت كيفية تجنب المخاطر المحتممة كال
 33.8 45 أثناء عممي الصحفي في تمكنت مف تقميؿ االنتياكات كاالعتداءات

 (133)ن = 
أف جكانب االستفادة مف الدكرات التي تمقاىا الصحفيكف الفمسطينيكف  ىتشير النتائج إل

قكاعد كاألساسيات المتعمقة بالسبلمة المينية" في في السبلمة المينية كانت "عرفت االلتزاـ بال
جاء بعدىا" تعممت حماية سبلمتي الشخصية في أثناء تأديتي  ،(%75.9)المرتبة األكلى بنسبة 

، ثـ "زاد الكعي عندم  حكؿ (%74.4)لعممي" كاإلسعافات األساسية التي أحتاجيا بنسبة 
"ساعدت في  ، ثـ(%69.9)اني" بنسبة طبيعة المخاطر كالتيديدات في العمؿ الصحفي الميد

، ثـ" عرفت كيفية حماية (%64.7)تطكير قدراتي كمياراتي في مجاؿ السبلمة المينية" بنسبة 
، ثـ" عرفت كيفية تجنب المخاطر (%57.1)لتحقيؽ ذلؾ "بنسبة  ؛نفسي كزمبلئي كالتعاكف

، كبالمرتبة (%55.6)سبة أثناء تغطية االحداث الساخنة "بن في التي قد أتعرض ليا ،المحتممة
 .(%33.8)األخيرة" تمكنت مف تقميؿ  االنتياكات كاالعتداءات أثناء عممي الصحفي" بنسبة 

رفع  تستنتج الباحثة مف خبلؿ النظر لمعطيات الجدكؿ أف الدكرات التدريبية استطاعت
بالسبلمة  كفاءة الصحفي الفمسطيني في مختمؼ المجاالت السيما في أساسيات كقكاعد االلتزاـ

الصحفييف بمفاىيـ ككسائؿ السبلمة  لكما كاف ليا دكر عالي في تغيير كاقع المعرفة لد ،المينية
 المينية.

كىنا يجب اإلشارة إلى نتيجة البند السابع مف السؤاؿ حكؿ استفادة الصحفي الفمسطيني 
في حيث كانت ثناء عمؿ الصحفي أمف الدكرات التدريبية في تقميؿ االعتداءات كاالنتياكات 

خر إف ثمثي المبحكثيف كبرغـ مف اكتسابيـ ميارات كثيرة آتقريبا الثمث كبمعني  أم (33.8%)
كلـ  ،ال انيـ ال تزيد مف شعكرىـ باألماف في األزماتإكعالية مف خبلؿ الدكرات التدريبية 
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كلعؿ  ،صؿلى تحميؿ مفإكىذا األمر يحتاج  ،تستطيع تقميؿ نسب االنتياكات كاالعتداءات بحقيـ
أىـ األسباب لعدـ قدرة الصحفييف مف االستفادة مف مياراتيـ الجديدة في مجاؿ السبلمة المينية 

تكفر مستمزمات  لىك كجكد فجكة كاسعة بيف المعرفة النظرية كالتطبيؽ العممي لممعرفة كمد
 تطبيؽ ىذه المعرفة.

  : تطبيق إجراءات لمسالمة المينيةارابعً 

 أثناء العمل الصحفي:في ت لمسالمة المينية درجة تطبيق اإلجراءا .1

 أثناء العمل الصحفي: في (: درجة تطبيق اإلجراءات لمسالمة المينية3.14جدول )

 الوزن النسبي الوسط الحسابي النحراف المعياري العبارات
ارتداء الزم كاإلشارات البلزمة لمتعريؼ بي 

 كبمينتي
0.779 4.48 89.6 

ا في مف كالسبلمة المعدة مسبقن االلتزاـ بإرشادات األ
 أماكف العمؿ

0.638 4.44 88.8 

ارتداء األدكات الخاصة بالحماية مثؿ الخكذة 
 88.2 4.41 0.877 المضادة لمرصاص كالسترة الكاقية

 87.8 4.39 0.788 تجييز كسائؿ اتصاؿ بديمة في حاالت الطكارئ
حكؿ ظركؼ كطبيعة منطقة  اجمع المعمكمات مسبقن 
 بؿ التكجو إليياالعمؿ ق

0.799 4.31 86.2 

خاصة بمعدات خاصة باألمف  امتبلؾ حقيبة
 أثناء العمؿفي كالسبلمة كاصطحابيا 

1.027 4.10 82.0 

 87.15 4.36 13.12 جميع الفقرات
 (153)ف = 

أثناء العمؿ في تشير النتائج أف الكزف النسبي لدرجة تطبيؽ اإلجراءات لمسبلمة المينية 
، حيث جاء في المرتبة األكلى ارتداء الزم اكىي بدرجة عالية جدن  (،87.15%)غ بمالصحفي قد 

، تبلىا االلتزاـ  بإرشادات األمف (%89.6)كاإلشارات البلزمة لمتعريؼ بي كبمينتي بكزف نسبي 
تبلىا ارتداء األدكات الخاصة  (،%88.8)كالسبلمة المعدة مسبقا في أماكف العمؿ بكزف نسبي 

، تبلىا تجييز (%88.2)الخكذة المضادة لمرصاص كالسترة الكاقية بكزف نسبي بالحماية مثؿ 
 ا، تبلىا جمع المعمكمات مسبقن (%78.8) كسائؿ اتصاؿ بديمة في حاالت الطكارئ بكزف نسبي
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، تبلىا امتبلؾ (%86.2)حكؿ ظركؼ كطبيعة منطقة العمؿ قبؿ التكجو إلييا بكزف نسبي 
 .(%82.0)ف كالسبلمة بكزف نسبي حقيبة  خاصة بمعدات خاصة باألم

 ،الباحثة أف ىذا الجدكؿ يؤكد التزاـ معظـ المبحكثيف باتباع إجراءات السبلمة لكتر 
حيث أف معظـ المبحكثيف ىـ ممتزمكف بشكؿ حقيقي بإجراءات السبلمة المينية كىذه األرقاـ ليا 

كىك ما يؤكد كعي الصحفييف داللة كاضحة بالتزاـ الغالبية العظمي بإجراءات السبلمة المينية، 
 الفمسطينييف بأىمية االلتزاـ بإجراءات السبلمة.

ف حكالي ثمثي أحيث أفاد  (7.6)البند رقـ  (3.4)جدكؿ  ىلإكلكف إذا تـ اإلشارة 
كىك ما يعد تناقض كاضح بيف إجابات  ،اىتماميـ الفعمي بإجراءات السبلمة ينعدـالصحفييف 
ىذا التناقض أف الصحفييف يدرككف أىمية االلتزاـ بإجراءات  كيمكف لمباحثة تفسير، الصحفييف

 كلكف مستكم التزاميـ بيذه اإلجراءات ىك محؿ شؾ. ،السبلمة المينية

 ا: اىتمام المؤسسات الصحفية بإجراءات السالمة المينيةخامسً 

 درجة اىتمام المؤسسات الصحفية  .1

السالمة المينية من وجية نظر الصحفيين  (: درجة اىتمام المؤسسات الصحفية بإجراءات3.15جدول )

 الفمسطينيين

منخفضة  الدرجة
عالية  عالية متوسطة منخفضة جدا

النحراف  المجموع اجدً 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 153 50 42 41 16 4 ك
1.097 3.77 75.4% 

% 2.6 10.5 26.8 27.5 32.7 100.0 

سبي درجة اىتماـ المؤسسات الصحفية الفمسطينية تشير النتائج إلى أف الكزف الن
، كىي نسبة اىتماـ عالية، حيث جاء في المرتبة (%75.4)بإجراءات السبلمة المينية كاف 

جاء بعدىا درجة  (%27.5)تبلىا درجة عالية بنسبة  (%32.7)بنسبة  ااألكلى درجة عالية جدن 
بنسبة  ادرجة منخفضة جدن  ، ثـ(%10.5)ثـ منخفضة بنسبة  (،%26.8)متكسطة بنسبة 

(2.6%). 
ـ الكبير لممؤسسات برفع كفاءة صحافيييا الباحثة أف الجدكؿ يشير إلى االىتما لكتر 

 يرمقادة كمد لذلؾ تنامي الكعي لديفيد ك  ،كالعامميف لدييا بتطبيؽ إجراءات السبلمة المينية
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لمكاجية األخطار  ؛تالمؤسسات اإلعبلمية بأىمية تعزيز تمؾ اإلجراءات كاكتساب الميارا
 المتزايدة نحك الصحفييف في األراضي الفمسطينية.

 

 إجراءات المؤسسة لضمان السالمة المينية .2
أثناء  في المينية لمصحفيين الفمسطينييني تتخذىا المؤسسة لضمان السالمة (: اإلجراءات الت3.16جدول )

 عمميم

النحراف  إجراءات السالمة
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

زن الو 
 النسبي

تكفير المعدات كاألدكات البلزمة ضمف خطة السبلمة المينية المتبعة في 
 المؤسسة

1.001 4.18 83.6 

 77.4 3.87 1.244 تكفير تأميف صحي لمعامميف لدييـ
 77.2 3.86 1.178 الصحفييف لاعتماد نظاـ رقابة كمتابعة إلجراءات السبلمة المتبعة لد

مباشرة عف جميع األخطار أك األذل تحمؿ مسؤكلية مباشرة /غير 
 76.4 3.82 1.205 الجسدم أك النفسي التي تمحؽ

 72.2 3.61 1.358 تكفير تأميف عمى الحياة لمصحفييف
 77.33 3.87 21.560 جميع الفقرات

 (153)ن =  
اإلجراءات التي تتخذىا المؤسسة لضماف السبلمة المينية تشير النتائج أف الكزف النسبي 

كىي درجة عالية، حيث جاء في  (،%77.33)أثناء عمميـ قد بمغ في ف الفمسطينييف لمصحفيي
المرتبة األكلى تكفير المعدات كاألدكات البلزمة ضمف خطة السبلمة المينية المتبعة في المؤسسة 

جاء  (%77.4)، تبلىا تكفير تأميف صحي لمعامميف لدييـ بكزف نسبي (%83.6)بكزف نسبي 
ـ رقابة كمتابعة إلجراءات السبلمة المتبعة لدم الصحفييف بكزف نسبي بعدىا اعتماد نظا

األخطار أك األذل الجسدم أك  ، ثـ تحمؿ مسؤكلية مباشرة /غير مباشرة عف جميع(77.2%)
حكؿ ظركؼ كطبيعة  ا، ثـ جمع المعمكمات مسبقن (%76.4) النفسي التي تمحؽ بكزف نسبي

، كفي المرتبة األخيرة تكفير تأميف عمى (%86.2)ي منطقة العمؿ قبؿ التكجو إلييا بكزف نسب
 .(%72.2)الحياة لمصحفييف بكزف نسبي 

يشير الجدكؿ إلى اىتماـ كاسع لدل المؤسسات اإلعبلمية بتكفير مستمزمات الصحفييف 
كىك ما يؤكد فرضية اىتماـ المؤسسات بتكفير بيئة عمؿ آمنة  ،لتطبيؽ إجراءات السبلمة المينية

 .التي تحيط بمينة الصحافة األخطارذلؾ نتيجة تزايد ك  ،لمصحفييف
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ف اىتماـ المؤسسات اإلعبلمية بتكفير تاميف عمى الحياة يعكس أكما تشير الباحثة إلى 
 .كقد تصؿ إلى تيديد جدم عمى حياتيـ ،جدية األخطار التي تكاجو العامميف في مينة الصحافة

 مشاكل السالمة المينية  .3
ثناء العمل في أالمينية فمسطينيين فيما يتعمق بالسالمة التي تواجو الصحفيين ال(: المشاكل 3.17جدول )

 الصحفي

 النسبة ك المشاكل
 77.8 119 نقص المعدات البلزمة لتطبيؽ إجراءات السبلمة المينية

 58.8 90 أثناء العمؿفي االستيتار كعدـ اخذ الحيطة الكافية 
العبلقة لحماية كالجيات ذات  ضعؼ التنسيؽ بيف الصحفييف

 ك المؤسسات اإلعبلمية(أالصحفييف )كالجيات األمنية 
90 58.8 

 56.2 86 قمة التدريب كتطكير الميارات الضركرية لمعمؿ
 48.4 74 ضعؼ الكعي كالمعرفة بإجراءات السبلمة المينية

 41.8 64 عدـ اىتماـ المؤسسة اإلعبلمية بإجراءات السبلمة المينية
 0.0 0 ارات خاصة لمتعريؼعدـ تكفر زم كاش

 (153)ن = 
تشير النتائج إلى أف المشاكؿ التي تكاجو الصحفييف الفمسطينييف فيما يتعمؽ بالسبلمة 

ثناء العمؿ الصحفي كانت نقص المعدات البلزمة لتطبيؽ إجراءات السبلمة المينية في أالمينية 
أثناء في اخذ الحيطة الكافية كعدـ  ،، تبلىا االستيتار(%77.8)في المرتبة األكلى بنسبة 

 ، منيا:لحماية الصحفييف ؛العمؿ كضعؼ التنسيؽ بيف الصحفييف كالجيات ذات العبلقة
، جاء بعدىا قمة التدريب كتطكير (%58.8)ك المؤسسات اإلعبلمية( بنسبة أ)الجيات األمنية 

السبلمة  ، ثـ ضعؼ الكعي كالمعرفة بإجراءات(%56.2)الميارات الضركرية لمعمؿ بنسبة 
، ثـ عدـ اىتماـ المؤسسة اإلعبلمية بإجراءات السبلمة المينية بنسبة (%48.4)المينية بنسبة 

(41.8%). 

كترم الباحثة أف أىـ المشاكؿ التي تكاجو الصحفي الفمسطيني ىك نقص المعدات 
 إلىكبالنظر  ،كضعؼ التنسيؽ بيف الصحفييف كالجيات ذات الصداقة ،كاالستيتار باألخطار

ف مؤسساتيـ تكفر ليـ المعدات البلزمة فيذا ال يتعارض مع ككف أىـ المشاكؿ أفادة المبحكثيف إ
ف تككف المعدات غير كافية مف ناحية العدد أالتي تكاجو الصحفي ىك نقص المعدات، فيمكف 

كالجكدة المطمكبة كما قد ال تتبلءـ المعدات مع ظركؼ الحدث، فعمي سبيؿ المثاؿ يجب اف 
في حيف تعتمد المؤسسات اإلعبلمية عمي  بديمة )ىاتؼ باألقمار الصناعية(يمة اتصاؿ يتكفر كس
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ك بالعدد الكافي لجميع أفاف المعدات قد ال تككف بالجكدة المطمكبة  ثـىكاتؼ الشبكات المحمية، 
 العامميف.

ف إرشادات المؤسسات الصحفية أك الجيات ذات العبلقة تككف محدكدة في أكما 
تقييـ األخطار مما يجعؿ عممية التخطيط المياـ الصحفية غير ذات جدكل نتيجة  المساىمة في

عدـ تكفر البيانات الكافية حكؿ طبيعة األماكف كاالحداث التي يتعامؿ معيا الصحفي 
 الفمسطيني.

 المقترحات إلجراءات السالمة المينية: .4

ثناء العمل في أالسالمة المينية  (: مقترحات الصحفيين الفمسطينيين المتعمقة بإجراءات3.18جدول ) 

 الصحفي

 النسبة ك المقترحات
 84.3 129 تككف دكرات السبلمة المينية الزامية لجميع مف يعمؿ في الحقؿ اإلعبلمي فأ

 72.5 111 إلزاـ المؤسسات كالصحفييف بالتزكد بمعدات السبلمة المينية بشكؿ كامؿ
دكات البلزمة لحماية ات كاألعبلمية الفمسطينية لممعدتكفير المؤسسات اإل

 الصحافييف الميدانييف
104 68.0 

أثناء العمؿ مف دراسة لممكاف كاألخطار كاستخداـ في أخد الحيطة الكافية 
 المعدات البلزمة لمحماية

100 65.4 

التأكد مف سبلمة المعدات كتكفرىا مثؿ الخكذة كالدرع، كارتداء الزم كاالشارات 
 إلى شنطة اإلسعافات األكلية الكافية لمتعريؼ، إضافة

92 60.1 

 52.9 81 دراج مساؽ السبلمة ضمف متطمبات قسـ الصحافةإ
 52.3 80 خطار كالتراجع عند زيادتيا عف الحد المقبكؿتقدير األ

 51.6 79 االنتباه كاالبتعاد عف األماكف الخطرة كالمستيدفة
نح العامميف ك تجديد ترخيص مؤسسات اعبلمية بدكف مأعدـ منح ترخيص 

 دكرات كأدكات سبلمة
68 44.4 

 39.2 60 تحديد ضابط سبلمة في كؿ مؤسسة
 (153)ن = 

أثناء في كثيف المتعمقة بإجراءات بالسبلمة المينية حتشير النتائج إلي أف مقترحات المب
العمؿ الصحفي كانت دكرات السبلمة المينية الزامية لجميع مف يعمؿ في الحقؿ اإلعبلمي في 

، تبلىا إلزاـ المؤسسات كالصحفييف بالتزكد بمعدات السبلمة (%84.3)رتبة األكلى بنسبة الم
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عبلمية الفمسطينية ، جاء بعدىا تكفير المؤسسات اإل(%72.5)المينية بشكؿ كامؿ بنسبة 
خد الحيطة أ، ثـ (%68.0)لحماية الصحافييف الميدانييف بنسبة  ؛لممعدات كاالدكات البلزمة

ناء العمؿ مف دراسة لممكاف كاألخطار كاستخداـ المعدات البلزمة لمحماية بنسبة أثفي الكافية 
شارات ، ثـ التأكد مف سبلمة المعدات كتكفرىا مثؿ الخكذة كالدرع، كارتداء الزم كاإل(65.4%)

، ثـ ادراج مساؽ (%60.1)الكافية لمتعريؼ، إضافة إلى شنطة اإلسعافات األكلية بنسبة 
، ثـ تقدير االخطار كالتراجع عند (%52.9)ات قسـ الصحافة بنسبة السبلمة ضمف متطمب

، ثـ االنتباه كاالبتعاد عف األماكف الخطرة كالمستيدفة (%52.3)زيادتيا عف الحد المقبكؿ لنسبة 
عبلمية بدكف منح إك تجديد ترخيص مؤسسات أ، ثـ عدـ منح ترخيص (%51.6)بنسبة 

ا تحديد ضابط سبلمة في كؿ مؤسسة ، كأخيرن (%44.4)العامميف دكرات كأدكات سبلمة بنسبة 
 .(%39.2)بنسبة 

كيشير الجدكؿ الي أىمية المزيد مف التدريب كأحد أىـ التحديات التي تكاجو الصحفي 
لرفع كفاءة  ؛الفمسطيني، حيث ترل الباحثة في نتائج الجدكؿ أىمية التدريب ككسيمة فعالة

 المتطكرة كعقد الدكرات التدريبية ،ت السبلمة المينيةالسبلمة المينية مف خبلؿ تكفير مستمزما
في مجاؿ السبلمة المينية خاصة في العمؿ الميداني، كمف الميـ اإلشارة إلى كافة لمصحفييف 

ككذلؾ إلزامية الدكرات  ،تصكيت المبحكثيف نحك إلزامية تكفير المعدات البلزمة لمصحفييف
عد قانكني أك تنظيمي تفرضو السمطات المحمية لمنع كىك ما يشير إلى ضركرة كجكد ب ،التدريبية

التي أبرزىا التدريب كتكفير ، االستيتار كالبلمباالة في التعاطي بإجراءات السبلمة المينية
المعدات بحيث تصبح إلزامية بمكجب القكانيف التي تنظـ العمؿ اإلعبلمي كال تتبع أىكاء 

أماـ  اال تككف حجة نقص التمكيؿ كالمعدات عائقن كبحيث  ،اإلدارات العميا لممؤسسات اإلعبلمية
 التي جميا الحفاظ عمى حياة العامميف في ىذا المجاؿ. ،تكفير كؿ متطمبات السبلمة المينية
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 نتائج اختبار فروض الدراسة :المبحث الثاني

تستعرض الباحثة في ىذا المبحث نتائج اختبار فركض الدراسة مف حيث العبلقات 
ة بيف عدد مف المتغيرات كالفركؽ في المتغيرات الديمكغرافية لممبحكثيف، كما تناقش االرتباطي

 كنتائج اختبارىا كدالالتيا في ضكء نتائج الدراسات السابقة. ،الباحثة ىذه الفركض

( بين α ≤ 0.05: توجد عالقة ارتباطية طردية ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية )أوًل 
 المينية ودرجة تطبيقيم إلجراءات السالمة  ين بمفيوم السالمة المينيةدرجة معرفة المبحوث

  .كالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف

(: العالقة بين درجة معرفة المبحوثين بمفيوم السالمة المينية ودرجة تطبيقيم إلجراءات 3.19جدول )

 السالمة المينية

بحوثين بمفيوم العالقة بين درجة معرفة الم
السالمة المينية ودرجة تطبيقيم إلجراءات 

 السالمة المينية

معامل الرتباط 
 بيرسون

قيمة الدللة 
 الدللة اإلحصائية اإلحصائية

 دالة 0.001 0.364

ف ىناؾ عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية أمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح 
ف درجة معرفة المبحكثيف بمفيكـ السبلمة المينية كدرجة ( بيα ≤ 0.05عند مستكل معنكية )

كقيمة الداللة  (،0.364)االرتباط تطبيقيـ إلجراءات السبلمة المينية حيث كانت قيمة معامؿ 
 .(0.001)اإلحصائية 

كىذا يؤكد صحة الفرضية بكجكد ارتباط طردم بيف درجة معرفة المبحكثيف بمفيـك 
مما يعني أنو كمما زادت معرفة المبحكثيف بمفيـك  ،ـ إلجراءاتياالسبلمة المينية كدرجة تطبيقي

أثناء عمميـ في السبلمة المينية لمصحفييف زادت درجة تطبيقيـ إلجراءات السبلمة المينية 
الصحفي، كيدؿ ذلؾ عمى أىمية نشر مفيكـ السبلمة المينية بيف أكساط العامميف في مينة 

 ستراتيجيات المف الميني.إأكسع حكؿ  لتعميـ تجربة ؛كىي األساس ،الصحافة

( حيث تكصمت أف 2018كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت لو دراسة )ترباف 
، كما بينت النتائج المتعمقة (1)مف المبحكثيف يتقبمكف تبني إجراءات لمسبلمة المينية (61.1%)

                                                           

 (.21( اتجاىات المصكريف الصحفييف الشباب نحك إجراءات السبلمة المينية، ترباف، )ص 1)



105 

نيا جميعيا يؤكد بعضيا التخاذ إجراءات السبلمة المينية أ ؛بالمعرفة كاالىتماـ كالقبكؿ كالتبني
 ا، كما تؤكد مدل حرص معظـ المبحكثيف عمى األخذ بيا.بعضن 

 
( بين α ≤ 0.05ا: توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية )ثانيً 

اتجاىات المبحوثين نحو اجراءات السالمة المينية ودرجة تطبيقيم إلجراءات السالمة 
 المينية.

 فرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف كالختبار ىذه ال

(: العالقة بين اتجاىات المبحوثين نحو اجراءات السالمة المينية ودرجة تطبيقيم إلجراءات 3.20جدول )

 السالمة المينية

العالقة بين اتجاىات المبحوثين نحو اجراءات السالمة 
 المينية ودرجة تطبيقيم إلجراءات السالمة المينية

رتباط معامل ال 
 بيرسون

قيمة الدللة 
 اإلحصائية

الدللة 
 اإلحصائية

 دالة 0.001 0.567

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح اف ىناؾ عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية 
( بيف اتجاىات المبحكثيف نحك اجراءات السبلمة المينية كدرجة α ≤ 0.05)عند مستكل معنكية 

كقيمة الداللة  (،0.567)المينية حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط  تطبيقيـ إلجراءات السبلمة
 .(0.001)اإلحصائية 

كىذا يعني أنو كمما زادت اتجاىات المبحكثيف نحك إجراءات السبلمة المينية لمصحفييف 
الباحثة أف  لأثناء عمميـ الصحفي، كتر في ية كمما زادت درجة تطبيقيـ إلجراءات السبلمة المين

ف تكجيات الصحفي نحك إجراءات السبلمة ىي باإلساس مدفكعة إة منطقية حيث ىذه النتيج
كىي تؤدم بالمحصمة إلى مزيد مف تطبيؽ إجراءات السبلمة  ،مف بكاعث الشعكر بالخطر

المينية. كما أف النتيجة تؤكد العبلقة بيف تككيف التكجيات العامة لدل األفراد كبيف ممارسة ىذه 
رجـ المعرفة إلى ممارسات لمعرفة يسيـ في تككيف االتجاه كالذم بدكرة يتالتكجيات، حيث تراكـ ا

 حقيقية.
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( بين درجة ٠...≥αا: توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائية عند مستوي معنوية )ثالثً 
اىتمام المؤسسة الصحفية التي يعمل بيا المبحوثون بالتدريب عمى السالمة المينية ودرجة 

 من ىذه الدورات. استفادة المبحوثين

 كالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف 

(: العالقة بين درجة اىتمام المؤسسة الصحفية التي يعمل بيا المبحوثون بالتدريب عمى 3.21جدول )

 السالمة المينية ودرجة استفادة المبحوثين من ىذه الدورات

التي يعمل  العالقة بين درجة اىتمام المؤسسة الصحفية
بيا المبحوثون بالتدريب عمى السالمة المينية ودرجة 

 استفادة المبحوثين من ىذه الدورات

معامل الرتباط 
 بيرسون

قيمة الدللة 
 اإلحصائية

الدللة 
 اإلحصائية

 دالة 0.001 0.405

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح اف ىناؾ عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية 
( بيف درجة اىتماـ المؤسسة الصحفية التي يعمؿ بيا ٠َ.َ ≥ α)تكل معنكية عند مس

المبحكثكف بالتدريب عمى السبلمة المينية كدرجة استفادة المبحكثيف مف ىذه الدكرات حيث 
 .(0.001)كقيمة الداللة اإلحصائية  (،0.405)كانت قيمة معامؿ االرتباط 

السبلمة  ىلصحفية لمصحفييف بالتدريب عمكىذا يعني أنو كمما زاد اىتماـ المؤسسة ا
 اأثناء عمميـ الصحفي، كقد كاف جمين في المينية زادت درجة استفادة الصحفييف مف ىذه الدكرات 

لرفع درجة الكعي بإجراءات السبلمة المينية حيث كانت  ؛ف الدكرات التدريبية ىي كسيمة فعالةأ
 .الية جدن درجة استفادة الصحفييف مف الدكرات التدريبية عا

( حيث ساىمت المؤسسة بشكؿ فعاؿ في 2018كاتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )مكسكر 
رفع الكفاءة لمعامميف في القناة مف خبلؿ التدريب كاتباع بركتكككالت األمف كالسبلمة التي 

 .(1)تفرضيا القناة لمعامميف لدييا في سكريا
 
 
 

                                                           

 (.8زيرة كسبلمة المراسميف )سكريا نمكذجا(، مكسكر، )ص( الج1)
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( بين درجة ٠...≥αمعنوية ) ىة عند مستو ا: توجد عالقة ارتباطية ذات دللة إحصائيرابعً 
اىتمام المؤسسة الصحفية التي يعمل بيا المبحوثون بالتدريب عمى السالمة المينية 

 .واإلجراءات التي تتخذىا المؤسسة التي لضمان السالمة المينية لمصحفيين
 كالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ معامؿ االرتباط بيرسكف 

بين درجة اىتمام المؤسسة الصحفية التي يعمل بيا المبحوثين بالتدريب عمى  (: العالقة3.22جدول )

 السالمة المينية واإلجراءات التي تتخذىا المؤسسة التي لضمان السالمة المينية لمصحفيين

العالقة بين درجة اىتمام المؤسسة الصحفية التي يعمل بيا 
التي  المبحوثين بالتدريب عمى السالمة المينية واإلجراءات

 تتخذىا المؤسسة التي لضمان السالمة المينية لمصحفيين

معامل الرتباط 
 بيرسون

قيمة الدللة 
 اإلحصائية

الدللة 
 اإلحصائية

 دالة 0.001 0.580

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح اف ىناؾ عبلقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية 
ـ المؤسسة الصحفية التي يعمؿ بيا ( بيف درجة اىتماα ≤ 0.05عند مستكل معنكية )

المبحكثكف بالتدريب عمى السبلمة المينية كاإلجراءات التي تتخذىا المؤسسة التي لضماف 
كقيمة الداللة  (،0.580)السبلمة المينية لمصحفييف حيث كانت قيمة معامؿ االرتباط 

 .(0.001)اإلحصائية 

لتي يعمؿ بيا الصحفيكف بالتدريب كىذا يعني أنو كمما زاد اىتماـ المؤسسة الصحفية ا
لضماف السبلمة المينية  ؛عمى السبلمة المينية زادت اإلجراءات التي تتخذىا المؤسسة

لمصحفييف، كىذا امر بدييي لي مؤسسة تيتـ بتكفير بيئة عمؿ آمنو لمعامميف لدييا فإف الطريؽ 
لقدرة عمى التعامؿ مع لرفع الكفاءة كا ؛السميـ ىك مزيد مف اإلجراءات كمزيد مف التدريب

 خطار.اإل
عدـ كجكد بركتكككالت حيث  (Kimumwe 2015)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 

لمسبلمة المينية داخؿ المؤسسات اإلعبلمية أدل إلى أف غالبية الصحفييف ال يممككف الميارات 
سياؽ تنفيذ  لمتعامؿ بفعالية مع المخاطر كالتيديدات التي يكاجيكنيا في ؛المطمكبة كالمعرفة

 .(1)أعماليـ
 

                                                           

(1) The State of Uganda Journalists Safety Securit Kimumwe, P., et al.p46. 
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( في درجة معرفة α ≤ 0.05ا: توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية )خامسً 
لممتغيرات الشخصية ليم )النوع الجتماعي، تعزى المبحوثين بمفيوم السالمة المينية 

 المحافظة، المؤىل العممي، العمر، سنوات الخبرة، جية العمل والوظيفة(.

 معنكية ركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلتكجد ف الفرعية األولى:الفرضية  .1
(α ≤0.05 في درجة معرفة المبحكثيف بمفيـك السبلمة المينية ) لمنكع االجتماعيتعزل 

 لمعينات المستقمة (T)كالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
 االمبحوثين بمفيوم السالمة المينية وفقً ( لقياس الفروق في درجة معرفة T(: نتائج اختبار )3.23جدول )

 لمتغير النوع الجتماعي

الوسط  العدد النوع
 الحسابي

النحراف 
الدللة  tقيمة  المعياري

 اإلحصائية
 890. 82.0 107 ذكر

-0.931 0.354 
 673. 84.8 46 أنثى

عرفة مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة م
كقيمة  (،t -0.931)كانت قيمة لمنكع االجتماعي حيث تعزل المبحكثيف بمفيـك السبلمة المينية 

 .(α ≥ 0.05. )(0.05)كىي أكبر مف  (،0.354)الداللة اإلحصائية 

كىذا يعني أنو ال يكجد فرؽ بيف الصحفييف الفمسطينييف الذككر كاإلناث في درجة 
طبيعة اىتماـ كؿ مف الجنسيف  إلىكتفسر الباحثة ىذه النتيجة معرفتيـ بمفيكـ السبلمة المينية، 

 .فإف السبلمة المينية ال ترتبط بجنس دكف اآلخر ،بأمنيـ كسبلمتيـ

 αتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) الفرضية الفرعية الثانية: .2
 .فظةلممحاتعزل في درجة معرفة المبحكثيف بمفيـك السبلمة المينية  (0.05≥
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 لمعينات المستقمة  Tكالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
 ا( لقياس الفروق في درجة معرفة المبحوثين بمفيوم السالمة المينية وفقً T(: نتائج اختبار )3.24جدول )

 لمتغير المحافظة

الوسط  العدد المحافظة
 الحسابي

النحراف 
الدللة  tقيمة  المعياري

 اإلحصائية
 856. 81.0 103 ظات قطاع غزةمحاف

-1.947 0.053 
 747. 86.6 50 كالقدس محافظات الضفة الغربية

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية أراء المبحكثيف 
- t)لممحافظة حيث كانت قيمة تعزل في درجة معرفة المبحكثيف بمفيكـ السبلمة المينية 

 .(α ≥ 0.05) (،0.05)كىي أكبر مف  (،0.053)الداللة اإلحصائية كقيمة  (،1.947
كىذا يعني أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة معرفة المبحكثيف بمفيـك 

 السبلمة المينية كفقا لمتغير مكاف السكف.
صغر المنطقة الجغرافية في فمسطيف كتشابو الخصائص  إلىكتفسر الباحثة ىذه النتيجة 

رجاء أ بيفكالسياسية )القضية المشتركة، الخصائص االجتماعية، شعب كاحد( مغرافية الدي
مما يؤدم إلى عدـ كجكد اختبلفات جكىرية بيف اىتماـ الصحفييف نحك السبلمة كافة الكطف 

 المينية بناء عمى مناطؽ الجغرافية.
 αنكية )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل مع :الفرضية الفرعية الثالثة .3

 .لممؤىؿ العمميتعزل ( في درجة معرفة المبحكثيف بمفيـك السبلمة المينية 0.05 ≥
 .تـ استخداـ اختبار احادم التبايفكالختبار ىذه الفرضية 

لقياس الفروق في درجة معرفة المبحوثين بمفيوم السالمة المينية أحادي التباين (: نتائج 3.25جدول )
 لمتغير المؤىل العممي اوفقً 

الوسط  العدد المؤىل العممي
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الدللة  Fقيمة 
 اإلحصائية

 894. 80.0 11 دبمـك

2.125 0.099 
 888. 80.0 67 بكالكريكس
 618. 90.0 18 دبمـك عالي
 780. 84.6 57 دراسات عميا
 830. 82.8 153 المجمكع
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فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد 
 (،F 2.125)قيمة لممؤىؿ العممي حيث كانت تعزل معرفة المبحكثيف بمفيكـ السبلمة المينية 

 .(α ≥ 0.05) (،0.05)كىي أكبر مف  (،0.099)كقيمة الداللة اإلحصائية 

كتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأف الحاجة لؤلمف الشخصي كالسبلمة المينية ال ترتبط 
 نفسيا؛ في مينة الصحافة لدييـ المخاكؼ كالحاجاتجميعنا بؿ العامميف  ؛مستكل تعميمي محددب

 لتكفير قدر مناسب مف السبلمة المينية في بيئة عمميـ.

 αتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) :الرابعةالفرضية الفرعية  .4
 .لمعمر لمينية تعز ( في درجة معرفة المبحكثيف بمفيـك السبلمة ال٠َ.َ≥

 كالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار احادم التبايف 
لقياس الفروق في درجة معرفة المبحوثين بمفيوم السالمة أحادي التباين (: نتائج اختبار 3.26جدول )

 لمتغير العمر االمينية وفقً 

الوسط  العدد العمر
 الحسابي

النحراف 
الدللة  Fقيمة  المعياري

 ئيةاإلحصا
 799. 84.8 41 سنة 30أقؿ مف 

0.576 0.632 
 867. 81.0 66 سنة 40الى أقؿ مف  30مف 
 834. 83.6 38 سنة 50الى أقؿ مف  40مف 

 707. 85.0 8 سنة فأكثر 50
 830. 82.8 153 المجموع

يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال 
كقيمة  (،F 0.576)حيث كانت قيمة  ،لمعمر لمبحكثيف بمفيكـ السبلمة المينية تعز معرفة ال

 .(α ≥ 0.05) (،0.05)كىي أكبر مف  (،0.632)الداللة اإلحصائية 

كتفسر الباحثة ىذه النتيجة اف السبلمة المينية ال ترتبط بسف اك عمر محدد في حاجة 
 .اعامة لمجميع كما ذكر آنفن 

معنكية تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  :خامسةالالفرضية الفرعية  .5
(α ≤0.05 في درجة معرفة المبحكثيف بمفيكـ السبلمة المينية تعز )لسنكات  ل

 .الخبرة
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 حادم التبايف أكالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
وثين بمفيوم السالمة لقياس الفروق في درجة معرفة المبحأحادي التباين (: نتائج اختبار 3.27جدول )

 لمتغير سنوات الخبرة االمينية وفقً 

الوسط  العدد الخبرة
 الحسابي

النحراف 
الدللة  Fقيمة  المعياري

 اإلحصائية
 947. 82.6 24 سنة 5أقؿ مف 

0.133 0.940 
 800. 84.0 51 سنة 10الى أقؿ مف  5مف 
 906. 81.6 36 سنة 15الى أقؿ مف  10مف 

 751. 82.8 42 سنة فأكثر 15
 830. 82.8 153 المجمكع

أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح 
 (،F 0.133)لسنكات الخبرة حيث كانت قيمة تعزل معرفة المبحكثيف بمفيكـ السبلمة المينية 

 .(α ≥ 0.05) (،0.05)كىي أكبر مف  (،0.940)كقيمة الداللة اإلحصائية 

كترل الباحثة مف أنو مف المتكقع أف يككف ىناؾ ارتباط بيف سنكات الخبرة كالمعرفة 
بمفيكـ السبلمة المينية إال اف النتيجة أتت عكس ذلؾ حيث ال يكجد فركؽ ذات دالالت 

بقضايا السبلمة المينية كاف ىذا المجاؿ  اإحصائية بينيما كتفسر ذلؾ إلى عدـ االىتماـ سابقن 
راضي الفمسطينية السيما بعد االستيدافات المتكررة لمصحفييف مف طرؼ في األ ابرز حديثن 

انو في السنكات القدمة سيككف ىناؾ عبلقة بيف سنكات الخبرة كمعرفة ك  ،االحتبلؿ اإلسرائيمي
 مفاىيـ السبلمة المينية.

 αتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) :السادسةالفرضية الفرعية  .6
 .لجية العمؿ لمعرفة المبحكثيف بمفيـك السبلمة المينية تعز  ( في درجة0.05≥
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 حادم التبايف أكالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
لقياس الفروق في درجة معرفة المبحوثين بمفيوم السالمة أحادي التباين (: نتائج اختبار 3.28جدول )

 لمتغير جية العمل االمينية وفقً 
النحراف  الوسط الحسابي العدد لعملجية ا

 المعياري
الدللة  Fقيمة 

 اإلحصائية
 1.166 75.4 13 صحافة مقركءة

1.311 0.256 

 793. 81.6 12 إذاعات
 971. 84.6 30 قنكات تمفزيكنية
 668. 81.8 23 ككاالت أنباء
 617. 86.6 15 أعبلـ جديد
 725. 86.8 35 ةمكاقع إلكتركني

 812. 78.4 25 حر صحفي
 830. 82.8 153 المجمكع

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة 
 (،F 1.311)لجية العمؿ حيث كانت قيمة تعزل المينية  معرفة المبحكثيف بمفيكـ السبلمة

 .(α ≥ 0.05) (،0.05)كىي أكبر مف  (،0.256)كقيمة الداللة اإلحصائية 
كىذا شيء طبيعي فالجميع مستيدؼ كالجميع يبحث نحك مزيد مف المعرفة كالتطبيؽ 
جراءات السبلمة المينية. فالكؿ الفمسطيني لديو نفس المخاكؼ كالخطار عامة عمى  لمفاىيـ كا 

 .الجميع
 αتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) :السابعةالفرضية الفرعية  .7

 .لمكظيفةتعزل معرفة المبحكثيف بمفيـك السبلمة المينية جة ( في در 0.05≥
 ولختبار ىذه الفرضية تم استخدام اختبار احادي التباين 

لقياس الفروق في درجة معرفة المبحوثين بمفيوم السالمة أحادي التباين (: نتائج اختبار 3.29جدول )
 لمتغير الوظيفة االمينية وفقً 

النحراف  الوسط الحسابي العدد الوظيفة
 المعياري

الدللة  Fقيمة 
 اإلحصائية

 1.173 80.0 17 مدير / نائب مدير

1.634 0.130 

 842. 87.2 14 رئيس / نائب ريس التحرير
 584. 88.4 24 رئيس قسـ
 775. 80.0 31 محرر
 500. 93.4 9 مترجـ

 778. 80.6 29 مراسؿ صحفي
 793. 81.8 23 مصكر

 1.211 73.4 6 امج، مخرج، أكاديمي(أخرل )مقدـ بر 
 830. 82.8 153 المجمكع
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الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة مف خبلؿ 
كقيمة  (،F 1.634)حيث كانت قيمة  ،لمكظيفة لمعرفة المبحكثيف بمفيكـ السبلمة المينية تعز 

 .(α ≥ 0.05) (.0.05)كىي أكبر مف  (،0.130)الداللة اإلحصائية 

عمؿ الصحفي كبيف المعرفة بمفاىيـ السبلمة المينية  كيدؿ عدـ كجكد عبلقة بيف طبيعة
كاحدة ك طبيعة عمؿ محددة فالمخاطر أا عمى منصب ف معرفة السبلمة المينية ليست حكرن أىك 

 كالمعرفة يحتاجيا الجميع.

فة المبحكثيف بمفيـك يستنتج مما سبؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في معر 
السبلمة المينية حسب المتغيرات الديمكغرافية لدييـ )النكع االجتماعي، المحافظة، المؤىؿ 

 العممي، العمر، سنكات الخبرة، جية العمؿ كالكظيفة(.
 

( في اتجاىات α ≤0.05: توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية )اسادسً 
لممتغيرات الشخصية ليم )النوع الجتماعي، تعزى مة المينية المبحوثين نحو اجراءات السال

 المحافظة، المؤىل العممي، العمر، سنوات الخبرة، جية العمل والوظيفة(.

 α)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية : الفرضية الفرعية األولى .1
لمنكع  لتعز  اتجاىات المبحكثيف نحك اجراءات السبلمة المينيةفي ( 0.05≥

 .االجتماعي
 لمعينات المستقمة  Tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار و
السالمة المينية اتجاىات المبحوثين نحو اجراءات ( لقياس الفروق في T(: نتائج اختبار )3.30جدول )

 لمتغير النوع الجتماعي  اوفقً 

الوسط  العدد النوع
 الحسابي

النحراف 
 الدللة tقيمة  المعياري

 اإلحصائية
 12.51 79.73 107 ذكر

-1.812 0.072 
 11.80 83.66 46 أنثى

يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال 
 (،t -1.812)لمنكع االجتماعي حيث كانت قيمة  لالمبحكثيف نحك إجراءات السبلمة المينية تعز 

 .(α ≥ 0.05) (.0.05)كىي أكبر مف  (،0.072)كقيمة الداللة اإلحصائية 
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عدـ كجكد أم فركؽ بناء عمى النكع نحك تكجيات الصحفييف نحك بكتفسر الباحثة ذلؾ 
ف السائد ىك ككف العامميف في مينة الصحافة مف اإلناث أكبالرغـ مف  ،السبلمة المينية

السبلمة المينية لدييا  ف التكجيات كاالتجاىات نحكأيتعرضكف لخطار أكثر بقميؿ مف الذككر إال 
 كاالحتياجات بالشعكر باألمف كالسبلمة كىك شعكر مشترؾ بيف الذككر كاإلناث.   ع نفسيا،الدكاف

 α: تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )الفرضية الفرعية الثانية .2
 .لممحافظة لتعز جراءات السبلمة المينية إاتجاىات المبحكثيف نحك ( في 0.05≥
 لمعينات المستقمة  Tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ك 

السالمة المينية اتجاىات المبحوثين نحو اجراءات ( لقياس الفروق في T(: نتائج اختبار )3.31جدول )

 لمتغير المحافظة اوفقً 

الوسط  العدد المحافظة
 الحسابي

النحراف 
الدللة  tقيمة  المعياري

 اإلحصائية
 12.12 80.03 103 ع غزةمحافظات قطا

-1.104 0.271 
 12.77 82.39 50 كالقدس محافظات الضفة الغربية

خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات مف 
 (،t -1.104)حيث كانت قيمة  ،لممحافظة لالمبحكثيف نحك إجراءات السبلمة المينية تعز 

 .(α ≥ 0.05) (.0.05)كىي أكبر مف  (،0.271)ية كقيمة الداللة اإلحصائ
بعدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات المبحكثيف نحك تأتي ىذه النتيجة 
بالرغـ مف كجكد بعض االختبلفات األساسية كاالمنية لممحافظة تعزل إجراءات السبلمة المينية 

فات تؤدم إلى نتيجة كاحدة ف ىذه االختبلإلى أالباحثة ذلؾ  مكتعز  ،بيف شطرم الكطف
ما غزة فمدييا الحصار أكمتشابية فالضفة الغربية لدييا الحكاجز كاالقتحامات اإلسرائيمية 

كالحركب المتكررة ككبلىما يتشابياف في الظركؼ الناتجة عف االنقساـ كاألحزاب كثقافة 
ف ىذه الفرؽ لـ تؤد إلى كجكد فركؽ إحصائية رغـ ، ك المجتمع ض الظركؼ إال اف اختبلؼ بع)ا 

 التأثيرات متشابية(. 

 αتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ): الثالثةالفرضية الفرعية  .3
 .لممؤىؿ العممي لتعز جراءات السبلمة المينية إاتجاىات المبحكثيف نحك ( في 0.05≥
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 التبايف  أحادمكالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
السالمة اتجاىات المبحوثين نحو اجراءات لقياس الفروق في  أحادي التباينائج اختبار (: نت3.32جدول )

 لمتغير لممؤىل العممي االمينية وفقً 

الوسط  العدد المؤىل العممي
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الدللة  Fقيمة 
 اإلحصائية

 2.510 80.26 11 دبمـك

1.851 0.141 
 13.418 80.64 67 بكالكريكس

 9.46 87.14 18 بمـك عاليد
 12.26 79.40 57 دراسات عميا

 12.40 80.92 153 المجمكع
مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات 

كقيمة  F 1.851لممؤىؿ العممي حيث كانت قيمة تعزل المبحكثيف نحك إجراءات السبلمة المينية 
 (α ≥ 0.05. )0.05كىي أكبر مف  0.141ئية الداللة اإلحصا

كتفسر الباحثة ذلؾ بأف التكجيات نحك السبلمة المينية ىي تكجيات عامة ال ترتبط 
 تعميمي محدد كالتكجيات نحك السبلمة المينية ىي حاجة لمجميع. لبمستك 

 αتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ): الرابعةالفرضية الفرعية  .4
 .لمعمر لتعز اتجاىات المبحكثيف نحك اجراءات السبلمة المينية ( في ٠َ.َ≥

 كالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار احادم التبايف 
السالمة اتجاىات المبحوثين نحو اجراءات لقياس الفروق في  أحادي التباين(: نتائج اختبار 3.33جدول )

 لمتغير العمر االمينية وفقً 

 العدد العمر
 الوسط

 الحسابي
النحراف 
 Fقيمة  المعياري

الدللة 
 اإلحصائية

 11.75 82.86 41 سنة 30أقؿ مف 

2.384 0.072 
 12.73 85.51 66 سنة 40الى أقؿ مف  30مف 
 12.05 76.77 38 سنة 50الى أقؿ مف  40مف 

 10.85 77.50 8 سنة فأكثر 50
 12.40 80.92 153 المجمكع
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ؽ يتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات مف خبلؿ الجدكؿ الساب
كقيمة (، F 2.384)كانت قيمة حيث  ،لمعمر لالمبحكثيف نحك إجراءات السبلمة المينية تعز 

 .(α ≥ 0.05) (.0.05)كىي أكبر مف  (،0.072)الداللة اإلحصائية 

يكجد أم فركؽ  حيث النفسو، تبلحظ الباحثة في الجدكؿ السابؽ أنو يؤكد ما تـ ذكره 
إحصائية نحك تكجيات السبلمة المينية بناء عمى العمر فيي تيـ الجميع كاألخطار تكاجو 

 الجميع.
 α)تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية  :الخامسةالفرضية الفرعية  .5

 .لسنكات الخبرةتعزل اتجاىات المبحكثيف نحك اجراءات السبلمة المينية ( في 0.05≥
 الختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار احادم التبايف ك     

السالمة  اتجاىات المبحوثين نحو اجراءاتلقياس الفروق في  أحادي التباين(: نتائج اختبار 3.34جدول )

 لمتغير سنوات الخبرة االمينية وفقً 

الوسط  العدد الخبرة
 الحسابي

النحراف 
الدللة  Fقيمة  المعياري

 اإلحصائية
 12.94 81.19 24 سنة 5مف أقؿ 

3.267 0.023 
 11.68 83.92 51 سنة 10الى أقؿ مف  5مف 
 13.29 91.98 36 سنة 15الى أقؿ مف  10مف 

 11.10 76.19 42 سنة فأكثر 15
 12.40 80.92 153 المجمكع

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات 
 (،F 3.267)لسنكات الخبرة حيث كانت قيمة  لف نحك إجراءات السبلمة المينية تعز المبحكثي

باف الفركؽ  ا( عممن α ≤ 0.05) (.0.05)كىي أقؿ مف  (،0.023)كقيمة الداللة اإلحصائية 
 .(سنكات 10)لى أقؿ مف إ (5)كانت لصالح المستجيبيف الذيف خبرتيـ تنحصر ما بيف 

لتعزيز تكجيات العامميف في مجاؿ الصحافة نحك  ؛يمةمة الا لمحاجنو نظرن أترم الباحثة 
إحصائية كليا  فإف ىناؾ فركؽ ذات دالالت االتجاىاتالسبلمة المينية كنظرا لحداثة ىذه 

تفسير منطقي حيث تزيد الخبرة مف إحساس الصحفي بأىمية السبلمة المينية كتزيد مف حذره 
 كاىتمامو بسبلمتو كأمنو الشخصي.
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 αمعنكية )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  :السادسةلفرعية الفرضية ا .6
 .لجية العمؿ لتعز جراءات السبلمة المينية إاتجاىات المبحكثيف نحك ( في 0.05≥
 كالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار احادم التبايف        

 
السالمة تجاىات المبحوثين نحو اجراءات القياس الفروق في  أحادي التباين(: نتائج اختبار 3.35جدول )

 لمتغير جية العمل االمينية وفقً 

الوسط  العدد جية العمل
 الحسابي

النحراف 
الدللة  Fقيمة  المعياري

 اإلحصائية
 12.26 78.90 13 صحافة مقركءة

0.651 0.689 

 17.88 80.24 12 إذاعات
 13.36 82.38 30 قنكات تمفزيكنية
 13.39 78.88 23 ككاالت أنباء
 11.71 84.76 15 أعبلـ جديد

 12.47 81.96 35 مكاقع الكتركنية
 6.76 78.63 25 صحفي حر
 12.40 80.92 153 المجمكع

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات 
 (،F 0.651)مؿ حيث كانت قيمة لجية العتعزل إجراءات السبلمة المينية المبحكثيف نحك 

 .(α ≥ 0.05) (.0.05)كىي أكبر مف  (،0.689)كقيمة الداللة اإلحصائية 

ف االختبلؼ في مكاف العمؿ ليس لو تأثير أكتفسر الباحثة ىذه النتيجة التي تدؿ عمى 
 نحك السبلمة المينية.نحك تكجيات العامميف في المجاؿ اإلعبلمي 

 αتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) :السابعةالفرضية الفرعية  .7
 .لمكظيفة لتعز اتجاىات المبحكثيف نحك اجراءات السبلمة المينية ( في 0.05≥

 كالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار احادم التبايف 
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السالمة اءات المبحوثين نحو اجر  اتجاىاتلقياس الفروق في  أحادي التباين(: نتائج اختبار 3.36جدول )

 لمتغير الوظيفة االمينية وفقً 

الوسط  العدد الوظيفة
 الحسابي

النحراف 
الدللة  Fقيمة  المعياري

 اإلحصائية
 10.98 78.82 17 مدير / نائب مدير

1.947 0.066 

 12.08 82.24 14 رئيس / نائب ريس التحرير
 13.16 85.95 24 رئيس قسـ
 11.33 79.63 31 محرر
 13.01 90.48 9 مترجـ

 14.17 78.82 29 مراسؿ صحفي
 9.55 77.39 23 مصكر

 11.91 79.52 6 أخرل )مقدـ برامج، مخرج، أكاديمي(
 12.40 80.92 153 المجمكع

داللة إحصائية في اتجاىات مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات 
كقيمة  (،F 1.947)حيث كانت قيمة  ،لمكظيفة لتعز  المبحكثيف نحك إجراءات السبلمة المينية

 .(α ≥ 0.05) (.0.05)كىي أكبر مف  (،0.066)الداللة اإلحصائية 

كمف ىنا يتبيف مف اختبار الفركض السابقة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 
لمتغيرات النكع االجتماعي، تعزل اتجاىات المبحكثيف نحك إجراءات السبلمة المينية 

 لكالمحافظة، كالمؤىؿ العممي، كالعمر، كجية العمؿ، كالكظيفة، فيما تبيف كجكد فركؽ تعز 
 لمخبرة في العمؿ الصحفي.

ف الجميع دكف استثناء بغض النظر مف أحيث الحظت الباحثة مف خبلؿ الجدكؿ 
في  فك نحك تعزيز إجراءات السبلمة المينية، كحتى العاممنفسيا  االتجاىاتمكاقع عمميـ لدييـ 

فيـ كانكا ذات يـك ، نفسيا المكاقع اإلدارية العادية كالعميا ليـ االىتماـ بقضايا السبلمة المينية
 ابدءن  اصحفييف ميدانييف كعاشكا تجارب عديدة في مناطؽ الصراع يككف فييا الجميع مستيدفن 

عبلمية إلى الجالسيف في مكاتبيـ يمارسكف مياميـ اإل مف العامميف قرب خطكط النار كصكالن 
 )مع االختبلؼ في درجة الخطكرة(.
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( في درجة تطبيق α ≤0.05ا: توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى معنوية )سابعً 
لممتغيرات الشخصية ليم )النوع الجتماعي، تعزى المبحوثين إلجراءات السالمة المينية 

 ظيفة(.المحافظة، المؤىل العممي، العمر، سنوات الخبرة، جية العمل والو 

 α: تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية )الفرضية الفرعية األولى .1
 لمنكع االجتماعيتعزل ( في درجة تطبيؽ المبحكثيف إلجراءات السبلمة المينية 0.05≥

 لمعينات المستقمة  Tكالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
ق في درجة تطبيق المبحوثين إلجراءات السالمة المينية ( لقياس الفروT(: نتائج اختبار )3.37جدول )

 وفقا لمتغير النوع الجتماعي 

 العدد الجنس
الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 tقيمة  المعياري

الدللة 
 اإلحصائية

 12.86 86.76 107 ذكر
0.554- 0.581 

 13.82 88.04 46 أنثى

اللة إحصائية في درجة تطبيؽ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات د
كقيمة  t -0.554لمنكع االجتماعي حيث كانت قيمة تعزل المبحكثيف إلجراءات السبلمة المينية 

 (α ≥ 0.05. )0.05كىي أكبر مف  0.581الداللة اإلحصائية 

نحك تطبيؽ إجراءات السبلمة  أقكلف االناث لدييف دكافع أنو بالرغـ مف أالباحثة  لتر 
اف طبيعة العمؿ كعمكـ األخطار كالحاجة المشتركة لمجميع لـ تجعؿ الظركؼ ذات المينية اال 

 لتقييـ تطبيؽ إجراءات السبلمة المينية بناء عمى الجنس. ؛داللة إحصائية

 αتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) الفرضية الفرعية الثانية: .2
 لممحافظةتعزل بلمة المينية ( في درجة تطبيؽ المبحكثيف إلجراءات الس0.05≥

 .لمعينات المستقمة Tكالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار      
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( لقياس الفروق في درجة تطبيق المبحوثين إلجراءات السالمة المينية T(: نتائج اختبار )3.38جدول )

 وفقا لمتغير المحافظة

الوسط  العدد المحافظة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الدللة  tة قيم
 اإلحصائية

 11.35 87.28 103 محافظات قطاع غزة
0.299 0.765 

 16.35 87.00 50 كالقدس محافظات الضفة الغربية

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة 
 (،t -0.299)لممحافظة حيث كانت قيمة تعزل إلجراءات السبلمة المينية تطبيؽ المبحكثيف 

 .(α ≥ 0.05) (.0.05)كىي أكبر مف  (،0.765)كقيمة الداللة اإلحصائية 

الظركؼ السياسية كاألمنية بناء عمى المكقع  الباحثة برغـ االختبلفات في بعض لتر 
ا لتشابو األخطار كالتأثيرات ف تطبيؽ إجراءات السبلمة لو أىمية لمجميع نظرن أال إالجغرافي 

 ا لصغر المنطقة الجغرافية لفمسطيف.كنظرن  ،خطارالناجمة عف تمؾ األ

 αتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) :الثالثةالفرضية الفرعية  .3
 .لممؤىؿ العممي ل( في درجة تطبيؽ المبحكثيف إلجراءات السبلمة المينية تعز 0.05≥

 كالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار احادم التبايف         
لقياس الفروق في درجة تطبيق المبحوثين إلجراءات السالمة  أحادي التباين(: نتائج اختبار 3.39جدول )

 المينية وفقا المؤىل العممي

الوسط  العدد المؤىل العممي
 الحسابي

النحراف 
الدللة  Fقيمة  المعياري

 اإلحصائية
 8.07 92.12 11 دبمـك

2.424 0.068 
 13.28 87.86 67 بكالكريكس
 7.60 91.48 18 دبمـك عالي
 14.44 83.98 57 دراسات عميا
 13.12 87.15 153 المجمكع
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مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تطبيؽ 
كقيمة  F 2.424لممؤىؿ العممي حيث كانت قيمة تعزل المبحكثيف إلجراءات السبلمة المينية 

 (α ≥ 0.05. )0.05كىي أكبر مف  0.068إلحصائية الداللة ا

الباحثة انو بسبب عدـ االىتماـ المسبؽ بتدريب مساقات متخصصة بالسبلمة  لتر 
الباحثة  لتر كما  ،نو ال يكجد فركؽ بيف الدرجة العممية كمدم تطبيؽ إجراءات السبلمةإالمينية ف

المؤسسات التعميمية كاألكاديمية ف قضية السبلمة المينية ال تأخذ االىتماـ المطمكب مف أ
 .كالجامعات عمى كجو الخصكص

 αتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ) :الرابعةالفرضية الفرعية  .4
 .لمعمر ل( في درجة تطبيؽ المبحكثيف إلجراءات السبلمة المينية تعز 0.05≥
 ف كالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار احادم التباي       

لقياس الفروق في درجة تطبيق المبحوثين إلجراءات السالمة  أحادي التباين(: نتائج اختبار 3.40جدول )

 المينية وفقا لمتغير العمر

الوسط  العدد العمر
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الدللة  Fقيمة 
 اإلحصائية

 9.92 91.38 41 سنة 30أقؿ مف 

3.547 0.016 
 13.82 86.11 66 ةسن 40الى أقؿ مف  30مف 
 14.42 83.07 38 سنة 50الى أقؿ مف  40مف 

 7.35 93.33 8 سنة فأكثر 50
 13.12 87.15 153 المجمكع

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف في درجة 
 (،F 3.547)حيث كانت قيمة  ،لمعمر لالمبحكثيف إلجراءات السبلمة المينية تعز تطبيؽ 

باف الفركؽ  ا( عممن α ≤ 0.05) (.0.05)كىي أقؿ مف  (،0.016)كقيمة الداللة اإلحصائية 
 .ا(عامن  30)كانت لصالح المستجيبيف الذيف أعمارىـ تقؿ عف 

 50كىنا تشير الباحث إلي أف الكسط الحسابي يشير إلي اىتماـ مف أعمارىـ فكؽ اؿ
السبلمة المينية أكثر مف باقي الفئات حيث يرتبط  عاما حيث أنيـ يمتزمكف بتطبيؽ إجراءات

 (30ػ)تطبيؽ إجراءات السبلمة بالصفات السمككية لمشخص حيث يمتاز الصحفيكف دكف سف ال
 فيما يمتاز كبار السف نحك الحذر كالميؿ بالتيكر كاالندفاع كالميؿ نحك االستيتار بالمخاطر،
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،حيث الشباب مفعـ بالنشاط كالحيكية أما كبار نحك عدـ المخاطرة كيعكد ذلؾ لمطبيعة البشرية 
السف فغالبا ما تعيقيـ ظركفيـ الجسدية كالصحية مف الميؿ نحك المخاطرة كما أف ليـ تجارب 

 ا نحك مكاجية المخاطر كتعقيدات الميداف كظركؼ العمؿ.سابقة تركت أثرن 

 αمعنكية )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل : الخامسةالفرضية الفرعية  .5
 .لسنكات الخبرة لدرجة تطبيؽ المبحكثيف إلجراءات السبلمة المينية تعز  ( في0.05≥

 كالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار احادم التبايف 

لقياس الفروق في درجة تطبيق المبحوثين إلجراءات السالمة  أحادي التباين(: نتائج اختبار 3.41جدول )

 وات الخبرةالمينية وفقا لمتغير سن

الوسط  العدد الخبرة
 الحسابي

النحراف 
الدللة  Fقيمة  المعياري

 اإلحصائية
 11.40 90.14 24 سنة 5أقؿ مف 

1.111 0.347 
 13.17 88.24 51 سنة 10الى أقؿ مف  5مف 
 12.27 86.67 36 سنة 15الى أقؿ مف  10مف 

 14.54 84.52 42 سنة فأكثر 15
 13.12 87.15 153 المجمكع

خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تطبيؽ مف 
كقيمة  (،F 1.111)لسنكات الخبرة حيث كانت قيمة تعزل المبحكثيف إلجراءات السبلمة المينية 

 (.α ≥ 0.05) (.0.05)كىي أكبر مف  (،0.347)الداللة اإلحصائية 

ف تككف ىناؾ عبلقة بيف سنكات الخبرة أالمفترض  فأنو بالرغـ مف أالباحثة  لتر 
ف حداثة المجاؿ كضعؼ التطبيؽ العممي كسياسة عدـ أال إكتطبيؽ إجراءات السبلمة المينية 

االكتراث السائدة لدم جمكع العامميف في الحقؿ اإلعبلمي أدت لعدـ كجكد أم دالالت إحصائية 
 بناء عمى الخبرة.

 αداللة إحصائية عند مستكل معنكية ) جد فركؽ ذاتتك : السادسةالفرضية الفرعية  .6
 .لجية العمؿ لجة تطبيؽ المبحكثيف إلجراءات السبلمة المينية تعز ( في در 0.05≥

  .كالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار احادم التبايف
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ءات السالمة لقياس الفروق في درجة تطبيق المبحوثين إلجرا أحادي التباين(: نتائج اختبار 3.42جدول )

 المينية وفقا لمتغير جية العمل

الوسط  العدد جية العمل
 الحسابي

النحراف 
الدللة  Fقيمة  المعياري

 اإلحصائية
 11.34 85.64 13 صحافة مقركءة

0.231 0.966 

 13.74 88.33 12 إذاعات
 11.83 88.22 30 قنكات تمفزيكنية
 9.35 88.84 23 ككاالت أنباء
 9.53 87.33 15 أعبلـ جديد

 18.70 85.52 35 مكاقع إلكتركنية
 11.47 86.67 25 صحفي حر
 13.12 87.15 153 المجمكع

مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة 
 ،(F 0.231)حيث كانت قيمة  ،لجية العمؿ لتطبيؽ المبحكثيف إلجراءات السبلمة المينية تعز 

 .(α ≥ 0.05) (.0.05)كىي أكبر مف  (،0.966)اإلحصائية كقيمة الداللة 

في مختمؼ المؤسسات اإلعبلمية لدييـ التكجيات جميعيـ ف العامميف أالباحثة  لتر 
ف يككف ىناؾ أم اختبلؼ في أفبل يتكقع  ،نحك تطبيؽ إجراءات السبلمة المينيةنفسيا كالدكافع 

 بلمية.التطبيؽ بناء عمى المؤسسة اإلع

 αنكية )تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل مع: السابعةالفرضية الفرعية  .7
 .لمكظيفةتعزل تطبيؽ المبحكثيف إلجراءات السبلمة المينية  ( في درجة0.05≥

 حادم التبايف أكالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
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الفروق في درجة تطبيق المبحوثين إلجراءات السالمة لقياس  أحادي التباين(: نتائج اختبار 3.43جدول )

 المينية وفقا لمتغير الوظيفة

الوسط  العدد الوظيفة
 الحسابي

النحراف 
الدللة  Fقيمة  المعياري

 اإلحصائية
 12.00 87.65 17 مدير / نائب مدير

0.802 0.587 

 11.11 87.38 14 رئيس / نائب ريس التحرير
 10.44 88.75 24 رئيس قسـ
 15.80 84.30 31 محرر
 13.21 92.59 9 مترجـ

 14.99 84.37 29 مراسؿ صحفي
 11.34 89.57 23 مصكر

 12.37 89.44 6 أخرل )مقدـ برامج، مخرج، أكاديمي(
 13.12 87.15 153 المجمكع

الجدكؿ السابؽ يتضح أنو ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة مف خبلؿ 
 (،F 0.802)لمكظيفة حيث كانت قيمة تعزل المبحكثيف إلجراءات السبلمة المينية  تطبيؽ

 .(α ≥ 0.05) (.0.05)كىي أكبر مف  (0.587)كقيمة الداللة اإلحصائية 

في مختمؼ المؤسسات اإلعبلمية لدييـ التكجيات  جميعيـ العامميف فأالباحثة  لتر 
ف يككف ىناؾ أم اختبلؼ في أفبل يتكقع  ،ينيةنحك تطبيؽ إجراءات السبلمة المنفسيا كالدكافع 

 التطبيؽ بناء عمى الكظيفة.

كيستنتج مما سبؽ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تطبيؽ المبحكثيف 
)النكع االجتماعي، المحافظة، إلجراءات السبلمة المينية حسب المتغيرات الديمكغرافية لدييـ 

 خبرة، جية العمؿ كالكظيفة(.المؤىؿ العممي، العمر، سنكات ال
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 ياوصياتالدراسة وتنتائج خالصة  :المبحث الثالث

 : خالصة نتائج الدراسة:أوًل 
كدالالتيا، كأىـ التكصيات التي يمكف  الباحثة ىنا خبلصة ألىـ نتائج الدراسة تستعرض
كزيادة  ،الصحفي الفمسطيني ليا مف أجؿ تحسيف تطبيؽ إجراءات السبلمة لدبلمباحثة الخركج 

  توصمت إليو الدراسة:وأىم ما ، معرفة كعي الصحفييف بيذه اإلجراءات
المعرفة بمفيكـ السبلمة المينية  الفمسطينييف تبيف امتبلؾ شريحة كاسعة مف الصحفييف .1

مفاىيـ ل، كىذا يدؿ عمى االىتماـ المتزايد بالتكعية التدريبية (%82.8)كذلؾ بنسبة 
 ي المجاؿ اإلعبلمي.ممحة لكؿ العامميف ف ضركرةكنيا ك ،السبلمة المينية

مجمكعة مف عمى أنو  امقتصرن زاؿ مفيكـ السبلمة بالنسبة لمصحفي الفمسطيني ما ي .2
أثناء العمؿ، كبالرغـ مف صحة ىذا المفيـك  في اإلجراءات لتجنب الخطر يتـ اتخاذىا

 ماطيني منياج حياة لمصحفي الفمستعد إال أف األنظمة الشمكلية لمسبلمة المينية 
زالت محدكدة، فيك بعيد عف الميارات المتقدمة مف األمف الرقمي كالتخطيط المسبؽ 
كدراسة السيناريكىات المتعددة كالتنسيؽ كتبادؿ المعمكمات كغيرىا مف التقنيات 

 كاألساليب المتقدمة في برامج السبلمة المينية.
امؿ مع األخطار حاؿ نصؼ الصحفييف الفمسطينييف ال يستطيعكف التعييعدُّ قرابة  .3

منظـ في التعامؿ مع الكىك ما يشير إلى أسمكب العمؿ العشكائي كغير  ،كقكعيا
 التيديدات.

 ،مف الميـ اإلشارة إلى معرفة الصحفي الفمسطيني بالكثير مف إجراءات السبلمة المينية .4
كما  ،%(93.4كما يدرؾ أىمية إجراءات السبلمة المينية كأكلكية قصكل بنسبة )

اإلجراءات المتعمقة بالسبلمة المينية إال أف طريقة تعاطييـ بعض س الصحفييف اليمار 
 كما تفتقر لمتخطيط المسبؽ ،قد ال تتسـ بالجدية في بعض األحياف مع ىذه اإلجراءات
كىك ما يشير إلى كجكد فجكة كبيرة بيف المعرفة كالتطبيؽ حيث  ،في أغمب األكقات

 قدار معرفتيـ بأساليب السبلمة المينية.سمكؾ معظـ الصحفييف ال يعبر عف م
كبر األخطار التي تكاجو الصحفي الفمسطيني تأتي مف جيش ف يعتقد المبحكثكف أ .5

 (،%68)التيديد األبرز لمصحفي الفمسطيني بنسبة  دُّ حيث يع ،االحتبلؿ اإلسرائيمي
 .(%65.4)بنسبة  الحاكمةككذلؾ األجيزة األمنية لمسمطات 
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تككف عمى شكؿ اعتداءات جسدية كلفظية أك  المبحكثيفتكاجو معظـ األخطار التي  .6
كما تتعرض الصحفيات  ،عبارة عف تيديدات تكجو لمصحفي لمنعو مف ممارسة عممو

 لحاالت مف التحرش الجنسي بنسب غير مألكفة في المجتمع الفمسطيني المحافظ.
لمصحفييف، حيث ساىـ االنقساـ الفمسطيني بخمؽ بيئة عمؿ محفكفة بالمخاطر بالنسبة  .7

، كما (%68)كاف مف أىـ جكانب الخطر التي تكاجو الصحفي الفمسطيني بنسبة 
ماـ الصحفي الفمسطيني في ممارسة أساىمت األحزاب بمزيد مف االخطار كالتعقيدات 

 عممو.
ا في زيادة كعي الصحفييف يمن م كانت البرامج التدريبية مف خبلؿ الدكرات عامبلن  .8

ب العديد مف الصحفييف معارفيـ حكؿ السبلمة المينية الفمسطينييف حيث اكتس
كمياراتيـ مف خبلؿ دكرات تدريبية انضمكا إلييا إما مف خبلؿ مؤسسات عمميـ أك 

 مف خبلؿ نقابة الصحفييف أك مف خبلؿ المؤسسات الدكلية.
 لرفع كفاءة الصحفي كبالرغـ مف ذلؾ فإف نسبة كبيرة ؛التدريب الميني لبنة أساسية يعدُّ  .9

فيما حكالي  (%13.1)أم دكرة تدريبية بنسبة  لـ يتمقكا مف الصحفييف الفمسطينييف
، ككنو أىمية التدريب يؤكدكىك ما  ،دكرة تدريبية كاحدة فقط تمقكا (%30.1)الثمث 

 كسيمة لبناء قدرات الصحفييف في مجاؿ السبلمة المينية.
فئة قميمة  فأال إتدريبية مف خبلؿ البرامج ال ارؼميارات كمع عدةبالرغـ مف اكتساب  .10

 إلى، كىذا يشير ت تقميؿ األخطار التي تكاجييااستطاع (%33.8)مف الصحفييف 
المجتمع بشكؿ عاـ حيث كبرغـ المعرفة بالميارات إال أنو  لطبيعة السمكؾ السائدة لد

بسكء التقدير كالتخطيط أك  بعدـ الجديةما إتطبيؽ ىذه الميارات كاإلجراءات تتسـ 
التي اكتسبيا الصحفي  المعارؼ كالمياراتتجاىؿ األخطار المتكقعة أك  لمكاجية

تبقي المعارؼ مجرد مف خبلؿ مسيرتو المينية، كفي كثير مف األحياف  الفمسطيني
 بنكد عامة كشعارات يمتمكيا الصحفي بدكف تطبيؽ حقيقي عمى أرض الكاقع.

كاتباع إرشادات األماف يؤيدكف ارتداء زم خاص كخكذه  لصحفييف الفمسطينييفمعظـ ا .11
أنيـ يتبعكف ىذه االرشادات بنسبة تزيد  كف إلىكامتبلؾ حقيبة صحفية مجيزة كيشير 

فيو في الحقيقة، حيث يميؿ  االباحثة أف ىذا الرقـ قد يككف مبالغن  ل، كتر (%80)عف 
المبحكثكف إلى ادعاء المثالية العممية كالمعرفة الكاممة إال أنو الكاقع يثبت كجكد 

 يتار في تطبيؽ ىذه اإلجراءات.است
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باالىتماـ الكاسع بدأت المؤسسات اإلعبلمية الفمسطينية يشير المبحكثكف إلى أف  .12
بتنمية ميارات العامميف لدييا في قضايا السبلمة المينية كما بدأت بالنظر بإيجاد 
 برامج تكعكية لرفع كفاءة العامميف لدييا في التعامؿ مع األخطار كالتيديدات كىذا

كما يشير إلى  ،يشير إلى تجدد الكعي لدل اإلدارات العميا بأىمية السبلمة المينية
 تعاظـ المخاطر التي تكاجو الصحفي الفمسطيني.

أىـ اإلشكاليات التي تكاجو الصحفي الفمسطيني ىي نقص المعدات كاالستيتار مف  .13
أف  طرؼ الصحفييف كضعؼ التنسيؽ بيف الصحفييف أنفسيـ كىك ما يؤكد حقيقة

 السبلمة المينية تبدأ مف الصحفي نفسو.
يقترح المبحكثكف أف تككف دكرات السبلمة المينية الزامية كشرط أساسي لممارسة المينة  .14

لزاـ المؤسسات اإلعبلمية  كذلؾ تكفير المعدات بشكؿ كاؼ لمتعامؿ مع األخطار كا 
ص بالسبلمة أحد شركط الترخيص القانكني، ككذلؾ تعييف ضابط مختككنيا بتكفيرىا 

 المينية في كؿ مؤسسة إعبلمية.

 : نتائج اختبار فروض الدراسةاثانيً 
بيف درجة معرفة ارتباطية ذات داللة إحصائية  ثبت صحة الفرض القائؿ بكجكد عبلقة .1

، كتبيف طبيقيـ إلجراءات السبلمة المينيةالمبحكثيف بمفيـك السبلمة المينية كدرجة ت
حيث كمما زادت درجة معرفة الصحفييف بمفيكـ السبلمة أف العبلقة طردية )إيجابية(، 

 .المينية زاد تطبيقيـ إلجراءات السبلمة المينية
ثبت صحة الفرض القائؿ بكجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف اتجاىات  .2

المبحكثيف نحك إجراءات السبلمة المينية كدرجة تطبيقيـ إلجراءات السبلمة المينية، 
عبلقة طردية )إيجابية(، حيث كمما زادت اتجاىات الصحفييف نحك كتبيف أف ال

 إجراءات السبلمة المينية زاد تطبيقيـ إلجراءات السبلمة المينية.
درجة اىتماـ  ثبت صحة الفرض القائؿ بكجكد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف .3

المينية كدرجة  المؤسسة الصحفية التي يعمؿ بيا المبحكثكف بالتدريب عمى السبلمة
استفادة المبحكثيف مف ىذه الدكرات، كتبيف أف العبلقة طردية )إيجابية(، حيث كمما 
زادت درجة اىتماـ المؤسسة الصحفية التي يعمؿ بيا المبحكثكف بالتدريب عمى 

 السبلمة المينية، زادت درجة استفادة المبحكثيف مف ىذه الدكرات.
ذات داللة إحصائية طردية )إيجابية( ارتباطية ثبت صحة الفرض القائؿ بكجكد عبلقة  .4

بيف درجة اىتماـ المؤسسة الصحفية التي يعمؿ بيا المبحكثكف بالتدريب عمى بيف 
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السبلمة المينية كاإلجراءات التي تتخذىا المؤسسة لضماف السبلمة المينية 
 لمصحفييف.

بمفيكـ السبلمة تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة معرفة المبحكثيف  .5
الشخصية )النكع االجتماعي، المحافظة، المؤىؿ العممي،  ممتغيراتلالمينية تعزل 

 العمر، سنكات الخبرة، جية العمؿ كالكظيفة(.
تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات المبحكثيف نحك إجراءات    .6

عي، المحافظة، المؤىؿ السبلمة المينية تعزل لممتغيرات الشخصية )النكع االجتما
العممي، العمر، جية العمؿ كالكظيفة( فيما تبيف كجكد عبلقة طردية ذات داللة 
 إحصائية في اتجاىات المبحكثيف نحك إجراءات السبلمة المينية تعزل لسنكات الخبرة.

تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة تطبيؽ المبحكثيف إلجراءات  .7
تعزل لممتغيرات الشخصية )النكع االجتماعي، المحافظة، المؤىؿ السبلمة المينية 

 العممي، العمر، سنكات الخبرة، جية العمؿ كالكظيفة(.

 ة الدراس : توصياتثانياً 
اتجاىات الصحفييف  ىعم الدراسة كالتعرؼ نتائج عمى االطبلع بعدمباحثة يمكف ل

 :اآلتي النحك عمى ياىمأ التكصيات، مف بعدد الخركج الفمسطينييف نحك إجراءات السبلمة المينية،

في كافة االستمرار بنشر المفاىيـ األساسية لمسبلمة المينية لدل العامميف  ضركرة .1
الحقؿ اإلعبلمي سكاء صحفييف أك مصكريف أك مساعديف سكاء كاف مكقع العمؿ 

ف تعزيز المفاىيـ األساسية إفي الميداف أك حتى داخؿ المؤسسات اإلعبلمية حيث 
 لتمؾ المفاىيـ. لعمميدم إلى القناعة كالتطبيؽ ايؤ 

العمؿ عمى تكسيع النظرة لمفيكـ السبلمة المينية بحيث تصبح منياج حياة لدل  .2
العامميف في المجاؿ اإلعبلمي كتطكير معارفيـ لتشمؿ الميارات المتقدمة مثؿ 

ـ اتخاذ مف الرقمي كبناء السيناريكىات كتعزيز مفاىيالتخطيط لممياـ الصحفية كاأل
 القرارات السيما في األماكف كاالكقات الحرجة.

ككذلؾ  ،البرامج التدريبية فقرات محاكاة عممية لمتعامؿ مع االخطار ضركرة شمكلية .3
رسـ السيناريكىات المتعددة ككيفية التعامؿ معيا بشكؿ مفصؿ، كذلؾ الحالة كقياس 

 النتائج كالتغذية الراجعة.
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حفييف كالعامميف في المجاؿ اإلعبلمي فيي أثبتت تعزيز البرامج التدريبية لمص .4
نشاء برامج مكحدة إجدكاىا في نشر الكعي بالسبلمة المينية كتقترح الباحثة أف يتـ 

لمتدريب عمى السبلمة المينية بحيث يستطيع جميع الميتميف بتمقي المعرفة 
 كاستكماليا بما يتناسب مع ظركفيـ كامكانياتيـ.

 اسةالدر  مقترحاتثالثًا:  
بناء عمى نتائج الدراسة كاستطبلع المبحكثيف حكؿ اقتراحاتيـ فإف الباحثة تقترح مجمكعة 

 مف اإلجراءات لتحسيف كاقع السبلمة المينية في األراضي الفمسطينية كىي كما يمي:

إلزاـ جميع المؤسسات اإلعبلمية بتكفير الحد األدنى مف المكاـز الخاصة بالسبلمة  .1
لجميع العامميف، عمى أف يتـ تشكيؿ لجنة مشتركة بيف نقابة المينية كبشكؿ كاؼ 

الصحفييف كالجيات الحككمية كالمؤسسات الحقكقية لتحديد المعدات المطمكب تكافرىا 
عداد مكاصفاتيا؛ كي يتـ فتح التراخيص البلزمة لممؤسسات اإلعبلمية لممارسة  كا 

 أنشطتيا.
كمية كالمؤسسات األىمية كالحقكقية انشاء نظاـ رقابة مكحد تشترؾ فيو الجيات الحك .2

كنقابة الصحفييف لفرض بركتكككؿ كاليو رقابة حكؿ مدل التزاـ المؤسسات اإلعبلمية 
كالعامميف لدييا كالمستقميف بإجراءات السبلمة المينية كتختص برفع التقارير 
كالتكصيات لمجيات المختصة إلصدار التعميمات الفنية كاتخاذ المقتضي القانكني 

 جاه المخالفيف.ات
إنشاء نظاـ لممارسة المينة لجميع العامميف في المجاؿ اإلعبلمي يشمؿ الخضكع  .3

الختبارات المعرفة النظرية كالعممية بإجراءات كاليات السبلمة المينية األساسية 
 بحيث يعدُّ اجتيازىا شرط مف شركط ممارسة المينة.

باالىتماـ بقضايا السبلمة المينية  تشجيع المؤسسات اإلعبلمية كاإلدارات العميا فييا .4
سكاء عف طريؽ التدريب أك تكفير المعدات اك انشاء اليات معينة؛ إللزاـ العامميف 

 باتباع التكصيات كاإلجراءات كالبرامج المتعمقة بالسبلمة المينية.
تدريب الصحفيات كتشجيعيف عمى التعامؿ مع األخطار التي تكاجييا، كأبرزىا التحرش  .5

ككذلؾ تكفير الحماية لمصحفيات التي يرغبف في اإلببلغ عف أم أحداث  الجنسي،
 أك انتياكات تعرضف ليا أك أم تمييز عمى أساس الجنس.
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إنشاء مركز دراسات مختص بالسبلمة المينية تيتـ بالنشر كالتدريب كالتكعية بقضايا  .6
ل الجامعات السبلمة المينية لكافة العامميف بالمجاؿ اإلعبلمي كيمكف أف تقكـ إحد
 بإنشاء المركز أك نقابة الصحفييف؛ ليككف إطارنا جامعنا لكؿ الصحفييف.

ربط البرامج التدريبية بالمعالجة السمككية لمعامميف في المجاؿ اإلعبلمي حيث لف يككف  .7
ىناؾ مردكد حقيقي لبرامج التدريب دكف تطكير السمككيات السائدة في المجتمع 

المعرفة بالتطبيؽ الكاقعي ليا أنو التحميؿ النفسي الفمسطيني. كالعمؿ عمي دمج 
كالثقافي لممجتمع كدراسات الحالة كنتائجيا قد تسيـ في صقؿ القناعات السائدة لدل 

 افراد المجتمع كتغيير أنماط السمكؾ بشكؿ إيجابي.
يجب عمى المؤسسات الصحفية كمؤسسات حقكؽ االنساف رصد كافة انتياكات العدك  .8

العامميف في المجاؿ اإلعبلمي كالمؤسسات اإلعبلمية كفضح اإلسرائيمي ضد 
لزاـ االحتبلؿ اإلسرائيمي  الممارسات اإلسرائيمية اماـ المنظمات الحقكقية كالدكلية كا 
باحتراـ القانكف الدكلي الذم يكفر الحماية الكاممة لمعامميف في الحقؿ اإلعبلمي سكاء 

 زمف السمـ أك زمف الحرب.
اإلعبلمية أف تشكؿ آلية مكحدة كفتح حكار كاسع مع السمطة يجب عمى المؤسسات  .9

الحاكمة سكاء في الضفة الغربية أك قطاع غزة لدراسة كافة المعيقات كاألخطار التي 
تكاجو الصحفييف كالعمؿ عمى حميا كيمكف أف تقكد ىذه العممية نقابة الصحفييف 

ثيؽ االنتياكات كافة الفمسطينييف أك أم جية معنية بحقكؽ االنساف. كما يجب تك 
بحؽ الصحفييف سكاء كانت صادرة عند جيات تابعة لمحككمة أك عند افراد أك 

 جماعات كتكثيقيا كي يتـ تقديـ مرتكبي ىذه االنتياكات لمعدالة.
إدراج مكاد أساسية حكؿ السبلمة المينية في الخطط التعميمية، منيا مساقات الزامية  .10

ي تمنح الدرجات العممية في تخصص الصحافة لمجامعات كالكميات كالمعاىد الت
 كالتصكير كاإلنتاج التمفزيكني.
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 .القرآن الكريم 
 : المراجع العربية: أوًل 
ـ(. اتجاىػػات الصػػحفييف الجزائػػرييف نحػػك تبنػػي تطبيػػؽ مفيػػـك 2018بػػك بكػػر، بػػك عزيػػز. )أ -

 مجمة العمكـ االجتماعية كاإلنسانية.سة ميدانية، إدارة الجكدة الشاممة: درا
. القػػػاىرة: مكتبػػػة 2. طعمػػػـ الػػػنفس التربػػػكمـ(. 1980أبػػػك حطػػػب، فػػػؤاد، كصػػػادؽ، امػػػاؿ. ) -

 .األنجمك المصرية
اتجاىػػػػػػات الصػػػػػػحفييف األردنيػػػػػػيف إزاء ميثػػػػػػاؽ الشػػػػػػرؼ ـ(. 2010أبػػػػػػك عرقػػػػػػكب، محمػػػػػػد. ) -

 (. جامعة الشرؽ األكسط، األردف.. )رسالة ماجستير غير منشكرةالصحفي: دراسة مقارنة
اتجاىات الصػحفييف الفمسػطينييف نحػك المصػادر اإلسػرائيمية: ـ(. 2017األطرش، نسريف. ) -

 )رسالة ماجستير غير منشكرة(. الجامعة اإلسبلمية، غزة. دراسة ميدانية
ـ(. الحمايػػػة القانكنيػػػة الدكليػػػة لمصػػػحفييف مػػػع إشػػػارة إلػػػى الصػػػحفييف 2010أيػػػكب، ميػػػا. ) -

، 6، عمجمة جامعة تكريت لمعمػـك القانكنيػة كالسياسػيةكالصحافة في العراؽ، دراسة تحميمية، 
 .جامعة تكريت، العراؽ

 عبد ككايد عدس الرحمف كعبد عبيدات ذكقاف كأساليبو، كأدكاتو مفيكمو العممي حثالب -
سمسػػمة المراجػػع فػػي التربيػػة كعمػػـ ، رؤيػػة معاصػػرة –البيمػػي كسػػعد، عمػػـ الػػنفس االجتمػػاعي  -

 .النفس
ـ(. حمايػػػة الصػػػحفييف فػػػي النزاعػػػات المسػػػمحة، دراسػػػة تحميميػػػة، 2016بكدربالػػػة، إليػػػاس. ) -

 .، جامعة الجمفة، الجزائر187، ص 25، عاالنسانيةمجمة الحقكؽ كالعمـك 
اتجاىػػات المصػػكريف الصػػحفييف الشػػباب نحػػك إجػػراءات السػػبلمة ـ(. 2018تربػػاف، ماجػػد. ) -

 Arab Media & Society (Issue 26, Summer/Fall. دراسػة مسػحية. المينيػة
 ./s://www.arabmediasociety.comhttp( تـ النشر  2018

ـ(. الحماية الخاصة لمصحفييف في القانكف الدكلي اإلنساني، دراسة 2016جبابمة، عمار. ) -
 .، جامعة الجمفة، الجزائر180، ص25ع مجمة دراسات كابحاث الجزائرتحميمية، 

اعػات حماية الصحفييف كالمؤسسات اإلعبلمية أثناء الحػركب كالنز ـ(. 2014حامد، عمر. ) -
المسػػػمحة فػػػي ضػػػكء القػػػانكف الػػػدكلي، دراسػػػة تطبيقيػػػة لمعػػػدكاف عمػػػى قطػػػاع غػػػزة فػػػي شػػػير 

 .، )رسالة ماجستير غير منشكرة(، جامعة األزىر، غزةـ11/2012
. عمػاف: دار كائػؿ 1. طالنظريػات االجتماعيػة المتقدمػةـ(. 2005الحسف، إحساف محمد. ) -

 لمنشر. 

https://www.arabmediasociety.com/
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الفمسػػػػػطينييف نحػػػػػك ممارسػػػػػة الصػػػػػحافة  ـ(. اتجاىػػػػػات الصػػػػػحفييف2017حسػػػػػف، صػػػػػبلح. ) -
 60-11، ص 17، ع 1، ـالمجمة العربية لئلعبلـ كاالتصاؿاالستقصائية، دراسة ميدانية، 

 .دراسات في مناىج البحث العممي: بحكث االعبلـحسيف،  -
. )د. ط(. القػػاىرة: دراسػػات فػػي منػػاىج البحػػث، بحػػكث اإلعػػبلــ(. 1999حسػػيف، سػػمير. ) -

 عالـ الكتب.
. 2: بحػػػػكث اإلعػػػػبلـ. طدراسػػػػات فػػػػي منػػػػاىج البحػػػػث العممػػػػيـ(. 2006ير. )حسػػػػيف، سػػػػم -

 . القاىرة: مكتبة عالـ الكتب
 .ـ2001 6ط كالتكزيع، كالنشر لمطباعة الفكر دار عماف، الحؽ، -
مجمػػػػػة العمػػػػػـك اإلنسػػػػػانية ـ(. المقابمػػػػػة فػػػػػي البحػػػػػث االجتمػػػػػاعي. 2012حميدشػػػػػة، نبيػػػػػؿ. ) -

 .109-96(، 1)8كاالجتماعية بجامعة سكيكدة، 
 .(٩٩١ُ، )القاىرة: د. ف، ٣سعد عبد الرحمف، القياس النفسي "نظرية كتطبيؽ"، ط  -
. القػاىرة: مكتبػة األنجمػك 2. طمقدمة لعمـ النفس االجتماعي ـ(.1996سكيؼ، مصطفى. ) -

 المصرية.
رؤيػػػػػة –عمػػػػػـ الػػػػػنفس االجتمػػػػػاعي ـ(. 1999السػػػػيد، فػػػػػؤاد البيػػػػػي، كسػػػػػعد، عبػػػػػد الػػػػرحمف. ) -

 )د. ط(. القاىرة: دار الفكر العربي.جع في التربية كعمـ النفس. معاصرة. سمسمة المرا
ـ(. اتجاىػػػػات الصػػػػحفييف نحػػػػك الصػػػػحافة 2018الشػػػػمرم. اسػػػػماعيؿ، الصػػػػديؽ. مختػػػػار. ) -

، 19ـ مجمة العمـك اإلنسػانيةاإللكتركنية كانعكاساتيا عمى الصحافة الك رقية، دراسة ميدانية، 
 السكداف.

رفػػة اتجاىػػات الصػػحفييف األردنيػػيف نحػػك مصػػداقية األخبػػار معـ(. 2014الطكالبػػة، ىػػديؿ. ) -
عمػػى مكاقػػع التكاصػػؿ االجتمػػاعي، كمػػدل اعتمػػادىـ عمػػى ىػػذه المكاقػػع فػػي متابعػػة األخبػػار، 

 .، )رسالة ماجستير غير منشكرة(. جامعة اليرمكؾ. األردفدراسة تحميمية
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صحيفة الستقصاء (:1ممحق رقم )  


 
 أخي الصحفي/ أختي الصحفية

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
ألطركحة ماجستير في الصحافة بعنكاف )اتجاىات  صحيفة االستقصاءأقدـ لكـ 

الصحفييف الفمسطينييف نحك إجراءات السبلمة المينية( كىي دراسة تيدؼ إلى التعرؼ عمى 
جراءات السبلمة التي يتبعيا الصحفييف  األخطار التي تكاجو الصحفييف الفمسطينييف كأليات كا 

الكعي كالتدريب لدل الصحفي  مف أجؿ السبلمة المينية، ككذلؾ التعرؼ عمى مستكيات
 الفمسطيني لمتعامؿ مع التحديات التي تكاجيو أثناء أك نتيجة العمؿ الصحفي.

، مع العمـ أف المعمكمات  صحيفة االستقصاءلذا أرجك مف سيادتكـ التكـر كاإلجابة عمى أسئمة 
 كالنتائج لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي

 ،،،رواقبموا فائق الحترام والتقدي
 

 الباحثة                                                                             

 ىيا زىير الخضري                                                                          

 إشـــراف الدكتور                                                                           

 طمعت عيسى                                                                           
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ــــــــــة اآلدابـــــــــــــــــــــــــليــك  
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 القسم األول: وعي الصحفيين بإجراءات السالمة المينية

 ما درجة معرفتك بمفيوم السالمة المينية لمصحفيين ؟ .1

 جان  منخفضة  ةضمنخ  متكسطة   عالية  عالية جداه  

 ما مفيومك لمسالمة المينية لمصحفيين ؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( .2

 كقائية التي يتـ اتخاذىا مف أجؿ تكفير حماية الصحفييف أثناء عمميـمجمكعة اإلجراءات ال 

 الحالة التي تؤدم إلى دفاع الصحفي عف نفسو عند تعرضو لخطر ما 

 مجمكعة مف اإلجراءات التي تيدؼ إلى تجنب المخاطر 

 كيفية الكصكؿ لممناطؽ الخطيرة 

 حماية النفس أثناء الخطر 

 استخداـ المعدات البلزمة لمحماية كالسبلمة 

 التنسيؽ مع الصحفييف اآلخريف لتجنب األخطار 

 :أخرل، يرجى ذكرىا 
_______________________________________________________ 

 ما درجة وعيك بإجراءات السالمة المينية لمصحفيين ؟ .3

 جدان  منخفضة  منخضة  متكسطة   عالية  عالية جداه  

 ما أىم إجراءات السالمة المينية التي تعرفيا ؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة( .4

 كيفية الكصكؿ لممناطؽ الخطيرة دمج 

 حماية النفس أثناء الخطر 

 المعدات البلزمة لمحماية كالسبلمة 

 التنسيؽ مع الصحفييف االخريف لتجنب االخطار 
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 التصرؼ في حالة التعرض إلصابة 

 التصرؼ في حالة كقكع مكركه لصحفي اخر 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخرل، يرجى ذكرىا 

موافقتك عمى العبارات التية التي تقيس تطبيقك إلجراءات السالمة المينية أثناء حدد درجة  .5
 العمل؟ )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(

 العبارة رقم
موافق 

 محايد موافق بشدة
غير 
 موافق

غير موافق عمى 
 اإلطالق

1- 
 ةأدرؾ  أىمية إجراءات السبلمة كأكلكي

 قصكل أثناء العمؿ الصحفي
     

      اىتـ كثيرا بإجراءات السبلمةال  -2

3- 
أقـك بدراسة األخطار المحيطة بعممي 

عداد خطة لمتعامؿ معيا  كا 
     

4- 
أتعامؿ بردات الفعؿ تجاه األخطار التي 
تكاجيي كال أتبع نظاـ أك بركتكككؿ 

 محدد
     

5- 
أبمغ المسئكليف عف أم أخطار قد 
 تكاجيني أثناء العمؿ الصحفي

     

6- 
كف األخطار التي تكاجيني أثناء أد

عممي كطريقة االستجابة ليا ضمف 
 سجؿ خاص.

     

7- 
أشارؾ الخبرة  العممية في مكاجية 

جراءات السبلمة المينية مع  األخطار كا 
 الصحفييف االخريف
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 طبيعة ونوعية األخطار التي يواجييا الصحفيون: القسم الثاني

عممك الصحفي وتؤثر عمى سالمتك المينية ؟ )يمكنك اختيار  حدد األخطار التي واجيتك أثناء .6
 أكثر من إجابة(

اإليذاء الجسدم كيشمؿ  
الضرب أك عمؿ ييدد 

 السبلمة الشخصية لمصحفي

االعتداء  
المفظي 

كالطرد مف 
 مكاف الحدث

 اإلصابة كالجركح 

 
 اإلصابة كالجركح

 

 
 االعتقاؿ

 التيديد بالقتؿ 

 ا: __________________________________________أخرل، يرجى ذكرى 

 

ما الجيات التي تتسبب باألخطار التي تواجيك أثناء عممك الصحفي؟ )يمكنك اختيار أكثر من  .7
 إجابة(

عمميات جيش   السمطة الحاكمة                    
 االحتبلؿ          

األحزاب  
 السياسية

   مجتمع كتقاليدهثقافة ال  كالعشائر العائبلت 

 أخرل، يرجى ذكرىا___________________________________________ 

 ما أىم جوانب الخطر التي تواجيك أثناء عممك الصحفي؟ .8

الحالة السياسية  
 الفمسطينية

حساسية  
المجتمع 

تجاه قضايا 

االنقساـ كالنزاع  
 بيف األحزاب
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 معينة                     

ت اإلجراءا
األمنية 

 كالعسكرية

 

 
 

  

 أخرل، يرجى ذكرىا______________________________________ 

 )يمكنك اختيار أكثر من إجابة(ما أىم التيديدات التي تواجيك كصحفي؟  .9

 االعتقاؿ 

 التيديد 

 لقتؿ كالتصفية الجسديةا 

 االختطاؼ 

 المراقبة اإللكتركنية كاعتراض المعمكمات كالمصادر 

 جيش االحتبلؿ اإلسرائيمي 

  األحزاب كالمنضمات السياسية 

 :____________________________________________أخرل، يرجى ذكرىا 

 

 المستويات التدريبية التي يتمقاىا الصحفيون: القسم الثالث
   ما عدد الدورات التدريبية التي تمقيتيا في مجال السالمة المينية واألمن ؟ .10

 لـ أتمؽ أم دكرة  ثبلث دكرات فأكثر  دكرتاف  ةدكرة كاحد 
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ما الجيات القائمة عمي الدورات التي تمقيتيا في مجال السالمة المينية ؟ )يمكنك اختيار أكثر  .11
 من إجابة(

 
نقابة   جية العمؿ

 صحفييف           ال
 مؤسسات جامعية 

جيات صحفية  
 دكلية

 

 
 مراكز خاصة

  

 أخرل، يرجى ذكرىا____________________________________ 

 
 ما درجة اىتمام المؤسسة التي تعمل بيا بعقد دورات في مجال السالمة المينية؟ .12

 
 عالية جداه 

 
  عالية

 
 متكسطة

 
 منخفضة

 منخفضة 
 جدان 

 ما درجة استفادتك من الدورات التي تمقيتيا؟ .13

 
 عالية جداه 

 
  عالية

 
 متكسطة

 
 منخفضة

 منخفضة 
 جدان 

ما جوانب الستفادة من الدورات التي تمقيتيا في سالمتك المينية؟    )يمكنك اختيار أكثر من  .14
 إجابة(

 كاألساسيات المتعمقة بالسبلمة المينية عرفت االلتزاـ بالقكاعد 

 تعممت حماية سبلمتي الشخصية في أثناء تأديتي لعممي، كاإلسعافات األساسية التي أحتاجيا 

 ساعدت في تطكير قدراتي كمياراتي في مجاؿ السبلمة المينية 

 عرفت كيفية حماية نفسي كزمبلئي كالتعاكف لتحقيؽ ذلؾ 

 زاد الكعي عندم حكؿ طبيعة المخاطر كالتيديدات في العمؿ الصحفي الميداني 
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 حداث الساخنةعرفت كيفية تجنب المخاطر المحتممة كالتي قد أتعرض ليا أثناء تغطية اال 

 تمكنت مف تقميؿ االنتياكات كاالعتداءات أثناء عممي الصحفي 

 ______________________________________________________ :أخرل، يرجى ذكرىا 

 

 القسم الرابع
 المينية أثناء عممك الصحفي؟ ما درجة تطبيقك لإلجراءات التية لسالمتك .15

 

 العبارة رقم
عالية 

 جدا
 منخفضة جدا منخفضة متوسطة عالية

1- 
ارتداء الزم كاإلشارات البلزمة 

 لمتعريؼ بي كبمينتي
     

2- 
ارتداء األدكات الخاصة بالحماية 
مثؿ الخكذة المضادة لمرصاص 

 كالسترة الكاقية
     

3- 
مة االلتزاـ  بإرشادات األمف كالسبل
 المعدة مسبقا في أماكف العمؿ

     

4- 
تجييز كسائؿ اتصاؿ بديمة في 

 حاالت الطكارئ
     

5- 
جمع المعمكمات مسبقان حكؿ ظركؼ 
كطبيعة منطقة العمؿ قبؿ التكجو 

 إلييا
     

6- 
امتبلؾ حقيبة  خاصة بمعدات 

خاصة باألمف كالسبلمة كاصطحابيا 
 أثناء العمؿ
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 لصحفية بإجراءات السالمة المينيةاىتمام المؤسسات ا: القسم الخامس
 ما درجة اىتمام المؤسسة التي تعمل بيا بإجراءات السالمة المينية لك؟ .16

 
 عالية جداه 

 
  عالية

 
 متكسطة

 
 منخضة

 منخفضة 
 جدان 

 
تعمل بيا لضمان السالمة المينية لمصحفيين أثناء ما اإلجراءات التي تتخذىا المؤسسة التي  .17

 عمميم؟ )يمكنك اختيار اكثر من إجابة(

 تكفير معدات الحماية كالسبلمة المينية البلزمة 

 تكفير تأميف صحي لمعامميف لدييا 

 اعتماد نظاـ رقابة كمتابعة إلجراءات السبلمة المتبعة لدم الصحفييف 

 تكفير تأميف عمى الحياة لمصحفييف العامميف لدييا 

ؤكلية مباشرة أكغير مباشرة عف جميع األخطار أك األذل الجسدم أك النفسي التي    تمحؽ بالصحفييف تحمؿ مس 
 العامميف لدييا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ:ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخرل، يرجى ذكرىا 

 بالسالمة المينية اثناء عممك الصحفي؟ما المشاكل التي تواجييا فيما يتعمق  .18

     يؽ إجراءات السبلمة المينيةنقص المعدات البلزمة لتطب 

 عدـ تكفر زم كاشارات خاصة لمتعريؼ 

 قمة التدريب كتطكير الميارات الضركرية لمعمؿ 

    ضعؼ الكعي كالمعرفة بإجراءات السبلمة المينية لدم 

  االستيتار كعدـ اخذ الحيطة الكافية أثناء العمؿ 
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ضعؼ التنسيؽ بيف الصحفييف كالجيات ذات العبلقة لحماية الصحفييف )كالجيات األمنية اك المؤسسات  
 )اإلعبلمية

 ية بإجراءات السبلمة المينيةعدـ اىتماـ المؤسسة اإلعبلم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ :أخرل، يرجى ذكرىا 

 ما مقترحاتك كصحفي فيما يتعمق بإجراءات السالمة المينية؟ .19

 اف تككف دكرات السبلمة المينية الزامية لجميع مف يعمؿ في الحقؿ اإلعبلمي 

 .مة المينية بشكؿ كامؿالتذكد بمعدات  السبل 

 .اخد الحيطة الكافية أثناء العمؿ  مف دراسة لممكاف كاألخطار كاستخداـ المعدات البلزمة لمحماية 

 دانييفتكفير المؤسسات االعبلمية الفمسطينية لممعدات كاالدكات البلزمة لحماية الصحافييف المي 

تقدير االخطار كالتراجع عند زيادتيا عف الحد المقبكؿ ضعؼ التنسيؽ بيف الصحفييف كالجيات ذات العبلقة  
 )لحماية الصحفييف )كالجيات األمنية اك المؤسسات اإلعبلمية

 كالمستيدفةاالنتباه كاالبتعاد عف األماكف الخطرة  

التأكد مف سبلمة المعدات كتكفرىا مثؿ الخكذة كالدرع، كارتداء الزم كاالشارات الكافية لمتعريؼ، إضافة إلى  
 شنطة اإلسعافات األكلية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخرل، يرجى ذكرى 
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 العامة لممبحوث السمات :القسم السادس

 أنثى  ذكر  النــوع الجتماعي: .20

 

 العممي: المؤىل .21

 دبموم  بكالوريوس  دبموم عالي  دراسات عميا 

 فئة العمر: .22

   عام 30أقل من   عام40عام إلى أقل من 30من 

  عام50إلى أقل من  40من   عام فأكثر 50من 

 

 سنوات الخبرة)العممية/األكاديمية(: .23

  سنوات                             5أقل من   سنوات 10إلى أقل من  5من 

 تعمل بيا: الجية/المؤسسة التي .24

                                   صحافة مقروءة  إذاعات  قنوات تمفزيونية 

   وكالت أنباء  اعالم جديد    

 

 مواقع الكترونية 

 صحفي حر   

  :أخرى، يرجى ذكرىا____________________________________________ 

        المسمى الوظيفي الذي تشغمو في مينتك الحالية .25

 دير/ نائب مدير                            م  رئيس/ نائب رئيس التحرير                                          رئيس قسم 

 محرر  مترجم  مراسل صحفي 
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 مصور صحفي   

  :أخرى، يرجى ذكرىا_________________________________________ 

 شكرًا لتعاونكم معنا
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 (1)الستقصاء صحيفة محكمي (: أسماء2ممحق رقم )
 

 المسمى الوظيفي السم رقم

1- فرج الربيعي د. أكـر ـ. أ.   
باحث كاألكاديمي رئيس مركز اضكاء االستشارم لمدراسات كالبحكث 

في كمية اصكؿ الديف الجامعة /بغداد أكاديميكمحاضر   

2- لمصحفييف.مدرب السبلمة المينية  سامي أبك سالـ   

3- اهلل مكسكرعبد    
سكرم، مدرِّب دكلي في السبلمة المينية الصحفية معتمىد  صحفي

 مف االتحاد الدكلي لمصحفييف.

4- عمرك ابك جبرد.   فمسطيف جامعة-كاالتصاؿرئيس قسـ اإلعبلـ    

5- ماجد ترباف د. .أ  جامعة األقصى –أستاذ الصحافة بكمية اإلعبلـ    

 

 
 

                                                           

 ( تـ ترتيب أسماء المحكميف بناء عمى األبجدية العربية لؤلسماء(1




