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  ، دراسة مسحیةجراءات السالمة المهنیةإاتجاهات المصورین الصحفیین "الشباب" نحو 

  ماجد سالم تربان

  تمهید:

 نصــــت االتفاقیــــات والمواثیــــق الدولیــــة المختلفــــة علــــى أهمیــــة حمایــــة الصــــحفیین وســــالمتهم المهنیــــة،
حفیین واســـتقاللیتهم، حیـــث تشـــیر االتفاقیـــة الدولیـــة الخاصـــة بســـالمة الصـــ ؛وخصوصـــا فـــي منـــاطق النـــزاع
 ٨م، إضافة إلى البروتوكـولین اإلضـافیین المـؤرخین فـي ١٩٤٩أغسطس  ١٢واتفاقیات جنیف المؤرخة في 

مــن البروتوكــول اإلضــافي األول، إلــى ضــرورة حمایــة الصــحفیین الــذین یــؤدون  ٧٩م، والمــادة ١٩٧٧یونیــو
  )١(صحفیة خطیرة في مناطق الصراع المسلح. امهام

ــــ ارات الصـــادرة عـــن المؤسســـات الدولیـــة ومـــن جملـــة القـــر  والتـــي تتعلـــق بســـالمة الصـــحفیین ومســـألة ــــ
ـــ اإلفــالت مــن العقــاب م)، وقــرار مجلــس حقــوق اإلنســان التــابع لألمــم ٢٠١٥( ٢٢٢٢قــرار مجلــس األمــن  ــــ

 ٧٠/١٦٢م، وقـرار الجمعیـة العامـة لألمـم المتحـدة رقـم ٢٠١٦سـبتمبر  ٢٩ بـــــ، والمـؤرخ ٣٣/١المتحدة رقـم 
، )٢(إذ تـــدعو هـــذه القـــرارات الـــدوَل إلـــى اتخـــاذ تـــدابیر للتصـــدي لتلـــك المخـــاطر ؛م٢٠١٥دیســـمبر  ١٧فـــي 

صــحفیة خطیــرة فــي منــاطق الصــراع المســلح مــدنیین،  ن واإلعالمیــین الــذین یــؤدون مهامــاواعتبــار الصــحفیی
  )٣(فیجب احترامهم وحمایتهم بصفتهم هذه.

الــــذي یـــــدین العنــــف ضـــــد م ١٩٩٧نـــــوفمبر  ١٢ بـــــــؤرخ ، المــــ٢٩إضــــافة إلــــى قـــــرار الیونســــكو رقـــــم 
م المتعلـــق بتـــأمین ســـالمة الصـــحفیین ومكافحـــة ٢٠٠٧مـــایو  ٤وكـــذلك إعـــالن میـــدیلین بتـــاریخ  ،الصـــحفیین

  )٤(اإلفالت من العقاب.

مضــــایقات ــــــــ العـــاملین فـــي منـــاطق الســــلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة  وخصوصــــاـــــــ ویواجـــه الصـــحفیون 
حیـث ال زالـت سـلطات االحـتالل  ؛أن هنـاك خطـرا محـدقا یهـدد سـالمتهم المهنیـة م، وتبـینوانتهاكات لحقـوقه

مــا جعـل نســبة اإلصـابات فــي صـفوف الصــحفیین  ؛سیاســة االسـتهداف العمــد للصـحفیین سـرائیلي تواصـلاإل
مـن ، كمـا ال تسـتخدم سـلطات االحـتالل أیـة أسـالیب تحذیریـة أو تحییـد الصـحفیین متزاید أسـبوعیافي ارتفاع 

فـي الخـارجي، والتسـبب  ل استهداف سیارات البـث الفضـائيعن تعمد قوات االحتال ائرة االستهداف، فضالد
  )٥(عرقلة عمل المراسلین والمصورین وهم على الهواء مباشرة.

                                                             

  غزة -جامعة األقصى  -أستاذ الصحافة المشارك، عمید كلیة اإلعالم. 
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ـــــر انتهاكـــــا٢٠١٨وكـــــان عـــــام  ـــــداءات، واالنتهاكـــــات  ؛لحقـــــوق الصـــــحفیین م األكث إذ تواصـــــلت االعت
خــالل العــام الحــالي، وبــوتیرة ممنهجــة تهــدف إلــى إیقــاع ضــرر جســدي بحقهــم، اإلســرائیلیة بحــق الصــحفیین 

ــــة الصــــحفیین الفلســــطینیین، وتقــــاریر وزارة  ووفقــــا للتقــــاریر الشــــهریة للجنــــة الحریــــات الصــــحفیة التابعــــة لنقاب
مصـــورین المیـــدانیین مـــن فئـــة الا وخصوصـــ ــــــــفـــإن حجـــم االســـتهداف بحـــق الصـــحفیین اإلعـــالم الفلســـطینیة 

ــــ بالشـــبا وبأشـــكال مختلفـــة مـــن الضـــرب، واالســـتدعاء، واالعتقـــال، والمنـــع مـــن التغطیـــة، إلـــى  كبیـــراكـــان  ـــ
بهــدف القتــل العمــد كمــا حــدث ویحــدث أثنــاء تغطیــة مســیرات العــودة  ؛االســتهداف بالرصــاص، وقنابــل الغــاز

صـــابة  وأشــارت التقـــاریر إلــى استشـــهاد اثنــین مـــن الصــحفیین ى الحــدود الشـــرقیة لمحافظــات غـــزة،علــ  ٩٤وإ
) وهــم غیــر مثبتــین فــي أیــة Freelanceمعظمهــم مــن المصــورین الشــباب الــذین یعملــون بنظــام القطعــة، (

    )٦(مؤسسة إعالمیة.

ون علــى أنهــم یحرصــهــا، الســیما عملهــم فیون ؤداألمــر الــذي بــدا واضــحا فــي مــدى الخطــورة التــي یــ
لشــهادات   ضــون لهــا وفقــاالتــي یتعر المخــاطر بالحصــول علــى صــور قریبــة جــدا مــن الخطــر، دون االكتــراث 

صــحفیین عــاملین فــي المیــدان،  فالشــباب علــى مــر العصــور مــن الفئــات التــي تقــوم بــدور حیــوي فــي حركیــة 
لعـل أبرزهـا عـدم الخــوف  ،المجتمعـات، ویمثلـون طاقـة الفعـل الحقیقیـة، كمـا یتمیـزون بمزایـا متنوعـة ومتعـددة

ثبات أنهم یملكون القدرة علـى مواكبـة األحـداث المیدانیـة  ،تمن الخطر، واالندفاع في محاولة إلثبات الذا وإ
  )٧(المختلفة.

ــــ تظهـــر أهمیـــة الســـالمة المهنیـــة للمصـــورین الصـــحفیین ،مـــن هنـــا وخصوصـــا المصـــورین الشـــباب  ــــ
ــــة األحــــداث المختلفــــةالعــــ ـــــ املین فــــي تغطی ــــامهم باألخــــذ بهــــا، الســــیما وضــــ ــــ أنهــــم األكثــــر عرضــــة رورة قی

فـي محاولـة لقیـاس االتجـاه نحـو  الدراسـة جـاءت هـذه ؛وبناًء على ما سـبقاالستهداف المباشر، لالنتهاكات و 
وهــو: مــا مــدى تقبــل المصــورین  ،إجــراءات الســالمة المهنیــة، وذلــك مــن خــالل اإلجابــة عــن التســاؤل الــرئیس

م قبـــولهم معـــرفتهم ووعـــیهم بأهمیتهـــا وحجـــ ىإجـــراءات الســـالمة المهنیـــة؟ ومـــا مـــدالصـــحفیین الشـــباب لتبنـــي 
  .لألخذ بها؟

ــــة  ــــ اإطــــار بوصــــفها  تجــــاهتكــــوین االوتتبنــــى الدراســــة نظری ــــتمیوضــــح  انظری تكــــوین اتجاهــــات  كیــــف ی
    .ومتغیرات أخرى بمستوى خبراتهم العملیةوعالقته  ةإجراءات السالمة المهنی نحون ین الصحفییالمصور 

  اإلطار النظري للدراسة: 

  )٨( :تجاهتكوین اال نظریة  .١

 ؛مــــنظم حـــــول الخبـــــرةو مـــــتعلم و ، يخفــــو  ،وعصـــــبي ،: اســـــتعداد أو تهیــــؤ عقلـــــيبأنــــه تجـــــاهاالعــــرف ی
    .ما یتعلق بموضوع االتجاهمحببة أو غیر محببة فیابة بطریقة لالستج
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ـــة مـــن االســـتعداد والتأهـــب العصـــبي والنفســـي تنـــتظم مـــن خـــالل خبـــرة  :كمـــا یعـــرف االتجـــاه بأنـــه حال
والمواقــف التــي  ،ى اســتجابة الفــرد لجمیــع الموضــوعاتدینــامي فــ وأ ت تــأثیر تــوجیهي،وتكــون ذا ،الشــخص

    )٩(.یر هذه االستجابةثتست

 ،نـــواتج عملیـــة للتنشـــئة االجتماعیـــة االتجاهـــات بوصـــفها دوافـــع للســـلوك تعـــد نویـــرى علمـــاء الـــنفس أ
، االجتماعیــة والموضــوعات ،والمواقــف ،فــراد والجماعــاتیكــون اتجاهــات نحــو األ نوعلیــه بإمكــان كــل فــرد أ

موضــوع اتجــاه مــن أن یكــون النظریــة علــى القــول بــأن كــل مــا یقــع فــي المحــیط البیئــي للفــرد یمكــن  وتركــز
خـــرین للكشـــف عـــن اتجاهـــات اآلمـــا نســـعى  ع جوانـــب حیاتنـــا االجتماعیـــة دائمـــایـــاتجاهاتـــه، ونحـــن فـــي جم

خبارهم    )١٠(رائهم بما یتفق مع االتجاه الذي نسلكه.آ رین أفكارنا ومحاولة تغیعوإ

إلـى أن المتغیـرات  (Tesser-1993) وقـد توصـل ،االتجاهـات أن تتغیـر بتغیـر الخبـرة یتوقـع مـنو 
تغییـر االتجاهـات مـن خـالل الحـث، یمكـن كمـا ة، صورة غیر مباشـر ب الوراثیة ربما تؤثر في االتجاهات ولكن

    )١١( .لتواصل بین البشراالتجاه على أنه استجابة مباشرة لن نفهم تغییر أ أیضا وینبغي

  ومكوناته: تجاهاال عناصر 

  )١٢( ي:ما یأتلالتجاه ثالثة عناصر ك

 تتكون االتجاهات من شعور إیجابي تجاه شئ ما. .١

 شیاء.ه تقییم أو استجابة الشخص نحو األاالتجاه هو حالة استعداد عقلیة توج .٢

  دراك والتفكیر.الوجدان) والسلوك (األفعال) واإلاالتجاهات تتضمن المشاعر ( .٣

  )١٣( ي:ي كما یأتهف تجاهاإل أما مكونات 

  نجاز.ات واآلراء واألفكار عن موضوع اإلالمكون المعرفي: ویضم المعتقد .١

  المكون الوجداني: وهو عبارة عن مشاعر الفرد وانفعاالته نحو موضوع اإلنجاز. .٢

  االتجاه. اء موضوعز إأو التعرف بشكل معین  ،المكون السلوكي: ویختص بالنوایا والمیل للسلوك .٣

  )١٤( تجاه:اال عوامل تكوین 

ن إلـــى تعمـــیم هـــذه الخبـــرات لوحـــدة نســـاخبـــرات الفردیـــة حتـــى یتجـــه اإلتشـــابه ال أيتكامـــل الخبـــرة:  .١
 .، واستجاباته للمواقف المتشابهةنها أحكام الفردتصدر ع

 الخبرة. ركي یتكون االتجاه یجب أن تتكر فتكرار الخبرة:  .٢

 في نفسیة الفرد. فعال الحاد یعمق الخبرة ویجعلها أعمقاالنفحدة الخبرة:  .٣
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 دة بأبعاد واضحة.تكون محدحیث تمایز الخبرة:  .٤

     خیل أو التفكیر.الت وأعن طریق التصور تنتقل انتقال أثر الخبرة:  .٥

  )١٥(:االتجاهمراحل تكوین 

 معرفیة.الدراكیة اإلمرحلة ال .١

 معین. المیل نحو شيءمرحلة  .٢

 مرحلة الثبوت واالستقرار. .٣

  :اإلطار المعرفي للدراسة

 مة المهنیة:السال .١

تعــددت تعریفــات الســالمة المهنیــة، وتنوعــت مــن حیــث محــدودیتها وعمومیتهــا والهــدف منهــا ونوعهــا، 
 )١٦()١٩٨٧وأدخل بعضهم علیها كلمة األمن، وبعضهم كلمـة صـحة، فعلـى سـبیل المثـال عرفهـا (المرعـي، 

 م) أنهــا١٩٩٧امــل، (ك، ویــرى حــوادث ویقینــا مــن اإلصــاباتاتبــاع أســلوب العلــم الســلیم الــذي یجنبنــا ال بأنهــا
ویـــرى (الثبیتـــي،  ،)١٧(عـــن المخـــاطر أو اإلصـــابة أو الضـــرر الـــة التـــي یكـــون فیهـــا اإلنســـان آمنـــا وبعیـــداالح

التقلیـــــل مـــــن اإلصــــابات والخســـــائر الناتجـــــة عــــن األعمـــــال غیـــــر المدروســــة مـــــن الحـــــوادث  م) أنهــــا١٩٩٢
سـمیتعلق باألمن فقد عرفه (یوسـف، و  وفیما ،)١٨(والكوارث بأنـه شـعور باالطمئنـان والسـكینة  م)١٩٩٧ل اعیإ

  )١٩(واالرتیاح تجاه أمر من األمور.

نجـد أن تعریفـات السـالمة المهنیـة ركـزت علـى أنهـا جمیـع األنشـطة الهادفـة إلـى  ،وبناء على ما سـبق
دات حمایة األفراد العاملین من التعرض للحوادث واإلصابات خالل العمـل، كإعـداد األجهـزة واألمـاكن والمعـ

  وتوزیع المهمات. 

  مفاهیم السالمة المهنیة:

م تنظیمي، فالمفهوم هناك مفهومان رئیسان للسالمة المهنیة، األول: مفهوم وظیفي، والثاني: مفهو 
صابات العمل یة مجموعة من اإلجراءات الهادفة إلى منع وقوع السالمة المهن دالوظیفي یع حوادث وإ

عناصر اإلنتاج من  آمنة خالیة من المخاطر؛ للحفاظ على واألمراض المهنیة، وتحقیق ظروف عمل
أما المفهوم التنظیمي فیتمثل في تحدید الشكل التنظیمي، وتوضیحه ألسالیب العمل التي  ،التلف والضیاع

   )٢٠(بذلك.ة المهنیة ودور األطراف المعنیة بواسطتها نستطیع تحقیق أهداف السالمة والصح
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   )٢١(المهنیة:أهداف السالمة 

لیعیشــوا  فهمتتكــانتیجــة لالمة للجمیــع، ویقصــد بهــذا المصــطلح أنهــا مســؤولیة الجمیــع و یقــال: إن الســ 
  ي:أتا تهدف السالمة المهنیة إلى ما یومن هن ؛في بیئة عمل آمنة ومنظمة

 حمایة العنصر البشري من اإلصابات الناجمة عن مخاطر بیئة العمل. .١

 تمثل في المنشآت وما تحتویه من أجهزة ومعدات.الحفاظ على مقـومات العنصر المادي الم .٢

 توفیر وتنفیذ كافة اشتراطات السالمة المهنیة التي تكفل توفیر بیئة آمنة. .٣

 والحـد من نوبات القلق. ،بث األمان والطمأنینة في قلوب العاملین أثناء قیامهم بأعمالهم .٤

 اإلنسانیة بین اإلدارة والعاملین. اتتدعیم العالق .٥

 )٢٢(یدة واستقطاب األفراد األكفاء، واالحتفاظ بأفضل الكفاءات.خلق سمعة ج .٦

  إشكالیات السالمة المهنیة:

  )٢٣( ي:أتما ی م) في٢٠٠٩(سالمة، لـــ  السالمة المهنیة في فلسطین وفقاتتحدد إشكالیات 

 وقلة الوعي لدى الطبقات في المجتمع كافة. ،عدم المعرفة بأسس السالمة المهنیة -

 للمعلومات المتعلقة بمشكالت السالمة المهنیة. افتقار فلسطین -

 وخصوصا للصحفیین. ،الكادر الفني في قطاع السالمة المهنیة نقص -

 قلة التنسیق والتعاون بین المؤسسات الصحفیة في وضع برامج السالمة المهنیة. -

 عدم توافر برامج توعیة متخصصة بالسالمة المهنیة. -

  .اي مناطق العمل وخارجهعدم توافر خدمات السالمة المهنیة ف -

  ن والسالمة المهنیة:ون الصحفیوالمصور  .٢

مـع اإلشــارة  ،الیونســكو"صـحفیا وفقــا إلحصـائیات " ٨٢٥ات العشـر الماضــیة أكثـر مــن قتـل فـي الســنو 
ترتكـب االعتـداءات بحـق الصـحفیین المحلیـین فـي مـا  لم یكن من مراسلي الحروب، وغالبـاإلى أن معظمهم 

فیون المحلیــــون ینتمـــون إلـــى الفئــــات األكثـــر عرضــــة لـــذا بــــات الصـــح؛ نزاعـــاتال حـــاالت ال تـــرتبط بتغطیــــة
للخطر، وتشمل هـذه االعتـداءات القتـل واالختطـاف والمضـایقة والترهیـب واالعتقـال واالحتجـاز بصـورة غیـر 

  )٢٤(قانونیة.
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ت علین، وفــي ظــل اإلفــالوال تــزال غالبیــة اإلســاءات بحــق الصــحفیین دون تحقیــق وعقــاب ینــزل بالفــا
  .تستمر دوامة العنف ضد الصحفیین والعاملین في مجال اإلعالم والمواطنین الصحفیینمن العقاب 

ن قـوات إفـ ى،ایة التـي تمتـع بهـا الصـحفیون وفقـا لقواعـد القـانون الـدولوعلى الرغم من الحم ،فلسطینیا
ائم القتـل العمـد وتهدیــد بمـا فـي ذلـك جـر  ،االحـتالل اإلسـرائیلي ال تـزال تصـعد مـن انتهاكاتهـا الجسـیمة بحقهـم

الفلســطینیة المحتلــة عــن بــاقي أرجــاء العــالم،  ىلهــم، ضــمن حملــة منظمــة لعــزل األراضــالســالمة الشخصــیة 
، ضــاربة بعـــرض الحــائط المواثیــق الدولیـــة )٢٥(وللتغطیــة علــى مــا تقترفـــه إســرائیل مــن جـــرائم بحــق المــدنیین

صـورین فــي شـتى المنـاطق الفلسـطینیة، وخصوصــا واألعـراف كافـة، وذلـك باســتهدافها الصـحفیین العـزل والم
المشــاركین فــي تغطیــة مســیرات العــودة (قــرب الســیاج الفاصــل) علــى الحــدود الشــرقیة لمحافظــات غــزة، ففــي 

م، وثقـــت نقابـــة الصـــحفیین ٢٠١٧-١٢-٣١حتـــى م ٢٠١٧-١-١الـــذي یغطـــي الفتـــرة مـــن  تقریرهـــا الســـنوي
واعتـداء نفـذتها قـوات االحـتالل اإلسـرائیلي،  انتهاكا ٧٤٠ت ضد الصحفیین، منها انتهاكا ٩٠٩الفلسطینیین 

ــــمقارنـــة ب تهاكـــات عـــام ان ١٠٥م، فیمـــا ارتفـــع عـــدد االنتهاكـــات الفلســـطینیة مـــن ٢٠١٦عـــام  انتهاكـــا ٥٥٧ ـــ
  في االنتهاكات ضد الصحفیین.ا م، بمعنى أن هناك  ازدیاد٢٠١٧عام  انتهاكا ١٦٩إلى  ٢٠١٦

اإلنسان مجمل االعتداءات واالنتهاكات التي نفـذتها قـوات االحـتالل ویوثق المركز الفلسطیني لحقوق 
 ٣١م، حتــى تــاریخ ٢٠٠٠ســبتمبر  ٢٨اإلســرائیلي بحــق الصــحفیین، منــذ انــدالع االنتفاضــة الثانیــة بتــاریخ 

لصــحفیین، وتشــمل جــرائم ل لهــا یتعلــق بالســالمة الشخصــیةاعتــداء، وج ١٧٥٦م، والتــي بلغــت ٢٠١٧ مــارس
بـأن هنـاك ا إلى إصابة صحفیین بجراح مختلفة خالل عملهـم المهنـي فـي المیـدان، علمـإطالق نار، أفضت 

  مئات االعتداءات األخرى غیر الموثقة.

 ــــــ بالتعـاون مـع االتحـاد الـدولي ــــــن الفلسطینیین في الضـفة الغربیـة نقابة الصحفییهذا الواقع وقد دفع 
الصــحفیین بأســلوب التعامــل مــع قضــایا الســالمة  بهــدف رفــع وعــيهنیــة؛ إلــى تخصــیص وحــدة للســالمة الم

المهنیــة المتعلقــة بــاألمن الشخصــي والســالمة الجســدیة، وكیفیــة التعامــل مــع األخطــار التــي تهــدد الصــحفیین 
      )٢٦(قدامهم على تغطیة قضایا خطیرة وحساسة.إرة أو یماكن الخطثناء قیامهم بمهمة التغطیة في األأ

  نیة للصحفیین:عناصر ومحددات السالمة المه

% من ٨٠في السالمة المهنیة سامي أبو سالم، إلى أن ا أشار المدرب الدولي والخبیر المعتمد دولی
إجراءات السالمة المهنیة ترتكز على الصحفي نفسه، وعلى قدرته على تحدید وتقدیر المخاطر ومعرفته 

     )٢٧( ي:أتجازها فیما یأبو سالم أن عناصر السالمة المهنیة یمكن إی أوضحو  مخارج األمان،ب

 كیفیة تجنب المخاطر وكیفیة التعامل مع الخطر.بومدى معرفته  ،لمعرفي للصحفي نفسهاإلدراك ا .١

مهارات التدریب التي حصل علیها الصحفي في مجال السالمة المهنیة وكیفیة توظیفها في الخروج  .٢
 اآلمن من الخطر.
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 ة للصحفي حال تعرضه لإلصابة.كون هناك تغطیة صحیتبمعنى أن  ،التأمین الصحي .٣

 تعامل مع المخاطر األمنیة.یة البمعنى تقدیر الخطر ومعرفة كیف ،الوعي األمني .٤

 نه ذلك من تحدید المداخل والمخارج في المیدان.بحیث یمكّ  ،بیئة العمل)( معرفة الواقع .٥

 والنهائي). ،القبلي، والمرحليخطة عمل للتغطیة والعودة بسالم تشمل الوضع ( وضع .٦

فإذا استدعت السالمة المهنیة إلغاء المهمة یتم التعامل مع  ،بمعنى تقدیر الموقف ،الخبرة في المیدان .٧
 األمر.

وتشمل تلك المعدات (الخوذة، والدرع، وقناع  ،معدات السالمة وكیفیة التعامل مع كل جزء منها .٨
  ات األولیة).الغاز، والسیارة، والمالبس، والطعام، والماء، واألدویة، وشنطة اإلسعاف

     )٢٨( المخاطر التي تهدد الصحفیین وسالمتهم المهنیة:

 ،مثلما حصل مع الشـهید یاسـر مرتجـى، وجـیمس میلـر، وفضـل شـناعة، أو عـن غیـر قصـد ،القتل العمد -
كما حدث مع علي أبو عفش الـذي قضـى إثـر انفجـار صـاروخ إسـرائیلي مـن مخلفـات العـدوان علـى غـزة 

 م.٢٠١٤عام 
 من الممكن أن تؤدي إلى إعاقات دائمة.إنه حیث  ؛اإلصابات بأنواعهااالعتداءات و  -
 االختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز المسیل للدموع. -
 داري، والتهدید من مختلف الجهات.مثل: االعتقال اإل ،ال بتهم مختلفةاالعتق -
  صابة عن غیر قصد، والتحرش، والسرقة. ث عرضیة، مثل: حوادث الطرق أو اإلحواد -

  )٢٩( مصادر الخطر:

 ن الجیش اإلسرائیلي هو المسؤول األول عن المدنیین والصحفیین وملزم بحمایتهم.إاالحتالل: حیث  -
المســــتوطنون: وهــــم مجموعــــة مســــلحة تقــــیم فــــي أراض لیســــت لهــــم ومــــدعومون ومحمیــــون مــــن جــــیش  -

 االحتالل، لكن ال یتسمون بالصفة الرسمیة.
 األجهزة األمنیة: بمختلف ألوانها. -
 نصار األحزاب السیاسیة والقوى الفصائلیة: بمختلف ألوانها.أ -
 صابة، والضرب، واالعتداء).الحوادث العارضة مثل: (السرقة، والمرض، واإل -

  )٣٠( :مسؤولیة السالمة المهنیة للمصورین الشباب

  أبرزها: ،تقع مسؤولیة السالمة المهنیة للصحفیین الشباب على أطراف مختلفة
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 ئیلي: فهو المسؤول األول واألخیر عن غالبیة االعتداءات على الصحفیین.االحتالل اإلسرا -
 المؤسسة التي یعمل فیها المصور: وهي ملزمة بتوفیر متطلبات السالمة المهنیة للجمیع. -
علیه أن یتسلح باإلدراك والـوعي، وذلـك عبـر الـدورات التدریبیـة والبحـث واالسـتفادة مـن فالصحفي نفسه:  -

 .واقعیاا الصحفي في المیدان هو فقط القادر على تقییم المخاطر تقییمتجارب اآلخرین، ف
نــزول المیــدان، وتحدیــد خطــوط االنســحاب حــال الخطــر، ى علــا الصــحفي قــادر  نجعــالیالــوعي واإلدراك  -

 بإمكانه تقییم المخاطر وتجنبها وعدم إهمال أدوات الحمایة المتوفرة.أنه كما 
لســلطة التشــریعیة؛ وذلــك بســبب مــا نعتقــد أنــه إهمــال فــي تشــریع أتي علــى رأســها اتــســمیة: و الجهــات الر  -

یقاع العقاب   المعتدین على سالمة الصحفیین المهنیة.على قوانین تشدد على حمایة الصحفیین، وإ
مـــن ناحیـــة أخـــرى تقـــع مســـؤولیة علـــى الجهـــة الرســـمیة فـــي عـــدم معاقبـــة المتـــورطین مـــن رجـــال األمـــن و  -

 ن الصحفیین.والشرطة في اعتداءات على المصوری
األجســــام الصــــحفیة غیــــر الحكومیــــة، مثــــل: النقابـــــات والمنتــــدیات والتكــــتالت واالتحــــادات التــــي تُعنـــــى  -

 بالصحفیین.

  )٣١(األخطاء الشائعة في السالمة المهنیة:

 ،إجــراءات الســالمة المهنیــة التــي یقــع فیهــا الصــحفي عنــد اتخــاذ مــن األخطــاء الشــائعة كثیــرهنــاك ال
  منها: 

 الســـالمة البدنیـــة وغیـــر البدنیـــة، عـــدم االهتمـــام بثقافـــة الحـــرص علـــى( وتتمثـــل فـــي التهـــور:الالمبـــاالة و  -
همال التوثیق).  والالمباالة في المیدان، وإ

ـع  - الترفُّع: یأبى الصحفي أن ینسق مع الجهات المختلفة بسبب قناعات سیاسیة أو غیـر ذلـك، وربمـا یترفّ
 على الصعید المهني. عن التنسیق مع زمالء یعتقد أنهم أقل منه شأنا

لـــیس مـــن حـــق الصـــحفي التـــدخل فـــي أي عمـــل أو االنحیـــاز ألي طـــرف مـــن  المشـــاركة فـــي األحـــداث: -
 األطراف سواء بالقول أو الفعل.

 فلیس من الصواب أن یتوجه الصحفي للتغطیة وحده.  التوجه إلى أماكن التوتر وحده: -

كأنهـا تحمیـه مـن المخـاطر بشـكل الصـحفي  حیـث یتعامـل معهـا :بـأدوات السـالمة المهنیـة الثقة المفرطة -
 مطلق، وهذا خطأ فادح.

فیقــع تحــت طائلــة قــانون العقوبــات الخاصــة بالقــدح والــذم  ،أخطــاء مهنیــة: وذلــك بتجــاوز بعــض القــوانین -
 والشتم، أو قوانین انتهاك الخصوصیة. 
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  مشكلة الدراسة:

من  ك لوجود الكثیروذل ات األخیرة؛مامًا كبیرًا في السنو شهد موضوع السالمة المهنیة للصحفیین اهت
 ،وعلى سالمتهم المهنیة ،أنها مناطق خطرة على الصحفیینت الصحفیین العاملین في مناطق سجل

 ،لسالمة المهنیة للصحفیینلقامت بعض المؤسسات بوضع قواعد نفسه طار والشخصیة، وفي اإل ،والبدنیة
بنظام القطعة (المعروفین باسم  ا الصحفیین العاملین بهذه القواعد، ال سیم لم یلتزم إال أن الكثیر منهم

  .الذین یعملون في البالد النامیة الحر) الصحفي

م)، حول التحدیات الحالیة  لسالمة ٢٠١٨ تلوف،أشار تقریر (كالرك ما ،وعلى المستوى الدولي
یة والقواعد مة المهنیة الحالتبذل  لتحسین إجراءات السال اإلى أن هناك جهود ،وحمایة الصحفیین

  .ساسیة لها، باإلضافة إلى وضع قواعد لحمایة الصحفییناأل

بتنظیم العدید من الدورات المرتبطة  ومنظمة الیونسكو ینیینالفلسط قامت نقابة الصحفیین ،فلسطینیاً 
والمصورین  ،مفاهیم السالمة المهنیة لدى الصحفیین بشكل عامبهدف تعزیز  ؛بموضوع السالمة المهنیة

أنهم یحرصون على الحصول ، ال سیما وذلك لخطورة العمل الذي یقومون به ؛ین بشكل خاصالصحفی
  .لها ونیتعرض يلمخاطر التبة جدًا من الخطر دون االكتراث باعلى الصورة القری

الوطنیة  التي تمر بها مناطق السلطةالباحث لألحداث وبناًء على ما سبق، ووفقًا لمتابعة 
حث ضرورة الوقوف على اتجاهات الصحفیین نحو البا قطاع غزة، رأىظات محافالفلسطینیة، وخاصة 

ما مدى تقبل المصورین  :محاولة لإلجابة عن تساؤل أساسي وهو فيوذلك  ،جراءات السالمة المهنیةإ
وحجم  ،لتبني إجراءات السالمة المهنیة، وما مدى موافقتهم ووعیهم بأهمیتها" الشباب"الصحفیین المیدانیین 

  .؟خذ بها، وما مدى اتجاهاتهم نحوهام لألقبوله

    أهمیة الدراسة:

 لممارسة الصحافة وحریة التعبیر من دون االصطدام بأیة عوائق. ين سالمة الصحفي شرط أساسأ  .١

 خصوصا أن هذه المسألة متشعبة.همیة سالمة الصحفیین، ألاإلدراك زیادة الوعي والفهم و   .٢

 لكل العاملین في میدان الصحافة.ا نتسهم في خلق ظروف عمل أكثر أماأنها   .٣

تسلیط الضوء على مسألة السالمة المهنیة، وجعلها مسألة أساسیة ومهمة للنقاش في االجتماعات   .٤
 الكبرى للحكومات والمؤسسات اإلعالمیة على حد سواء.

ن أورغم ذلك ال یمكننا القول  ،یینوجد عالقة وثیقة ومتداخلة بین حریة الصحافة وسالمة الصحفت  .٥
للخطر، كما أن القضایا المتصلة ا انتهاكات حریة الصحافة جمیعها تعرض السالمة المهنیة عملی

  بالسالمة ال ترتبط جمیعها بحریة الصحافة.
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  سابقة: الدراسات ال

 حصل الباحث على عدد قلیل من الدراسات السابقة والتقاریر التي ،من خالل مسح التراث العلمي  
ات بي لم یحصل الباحث على أیة دراسنجلیزیة وتفسرها، وفي الشأن العر باللغة اإلتشرح السالمة المهنیة 

ل ما حصل علیه كا المصورین الشباب، و عربیة سابقة في موضوع السالمة المهنیة للصحفیین وخصوص
تقریر واحد مترجم، إضافة إلى دراسات تناولت حمایة الصحفیین وقت األزمات والحروب والصراع، وعلیه 

یتناول األول یتناول تقاریر ودراسات عربیة، والثاني  ؛الباحث للدراسات السابقة في محورین یعرض
  ي: أتافة إلى الدراسات األجنبیة كما یضإ ،التقاریر التي حصل علیها

إلى التعرف على مدى  )٣٢()٢٠١٦دراسة (جبابلة، هدفت فعلى صعید الدراسات والتقاریر العربیة:   
لم یضع  القانون الدوليأن إلى  وتوصلت ،نسانياصة للصحفیین في القانون الدولي اإلفعالیة الحمایة الخ

ز بین نوعین من الصحفیین العاملین في مناطق النزاع، واقتصر للصحفیین، واكتفى بالتمیی اتعریف
بأعمال عدائیة هم ط أال یقوموا حمایة المصورین من أخطار األعمال العدائیة شر  علىالحمایة  نمضمو 
  .أیضا
التعرف على القواعد المقررة لحمایة الصحفیین أثناء  )٣٣(م)٢٠١٦بو درباله، بینما استهدفت دراسة (  

شخاصا مدنیین، على أن أالنزاعات المسلحة، وخلصت إلى أن الصحفیین یستفیدون من الحمایة بوصفهم 
مباشر في األعمال فالصحفي مشمول بالحمایة ما دام ال یشارك بشكل  هذه الحمایة لیست مطلقة،

العدائیة، ولكن بعد تحلیل هذه الحمایة نجد أنها غیر كافیة وغیر ناجحة؛ لكون هذه الفئة أكثر تعرضا 
من خالل   ،نظرا للدور اإلیجابي الذي تسهم به هذه الفئة ؛آلثار النزاعات المسلحة بالمقارنة مع المدنیین
  .إبراز ما ینجم عن هذه النزاعات وما یتم كشفه

التعرف على اإلطار القانوني لحمایة الصحفیین أثناء  )٣٤( م)٢٠٠٩(سي، قد حاولت دراسة و   
وخلصت إلى أن الصحفیین یستبعدون من  ،ى ضوء قواعد القانون الدولي اإلنسانيفالنزاعات المسلحة 

الحصانة بوصفهم أشخاصا مدنیین، فالصحفي مشمول بالحمایة ما دام ال یشارك مشاركة مباشرة في 
  .أنها غیر كافیة وغیر ناجحةأیضا األعمال العدائیة، ووجدت الدراسة 

التعرف على الحمایة التي یوفرها القانون الدولي إلى هدفت فقد ، )٣٥(م)٢٠٠٩(حوبة، أما دراسة 
اإلنساني للصحفي في مناطق النزاع المسلح، وتوصلت إلى انعدام تعریف الصحفي في جمیع االتفاقیات 

عدم توضیح هذه االتفاقیات لمفهوم المهمة المهنیة ى لإنون الدولي واإلنساني، باإلضافة المتعلقة بالقا
رة، كما أن الحمایة الدولیة للصحفیین مرت في مناطق النزاع المسلح بمرحلتین، تعلقت األولى یالخط

بحمایة  في حین تعلقت المرحلة الثانیة ،بحمایة الصحفي الملحق بالقوات المسلحة (المراسل الحربي)
عدم وجود حمایة خاصة للصحفیین المدنیین، ى لإباإلضافة  ،رةیالصحفیین المكلفین بمهام مهنیة خط

  باستثناء ما هو مقرر من حقوق  بالنسبة للمراسل الحربي.
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رعین من فروع للصحفیین في إطار ف الحمایة الدولیة )٣٦(م)٢٠٠٧دراسة (محافظة، وقد عالجت 
 الجانب اهذ ت، وقد عالجانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنسانيالق، هما القانون الدولي

انطالقا من أهمیة بیان السند القانوني الذي یرتكز علیه الصحفي في عمله المهني عامة والذي یستوجب 
  الحمایة القانونیة في السلم والحرب.

أشكالها، تلك المخاطر التي حجم المخاطر و  )٣٧(لجنة حمایة الصحفیین، د.ت)تقریر (ووضح 
ن التقریر أن عددا من الصحفیین قتلوا جراء  یواجهها المراسلون الصحفیون في مناطق الحروب، وبیّ
ظروف صحیة في المیدان، وذكر أن مخاطر التغطیة الصحفیة في مناطق الحروب ال تشكل إال جزءا 

قتل في  ؛لمصغیرا من المخاطر التي یواجهها الصحفیون في شتى أنحاء العا ُ حیث إن كل صحفي ی
المواجهات الحربیة دون قصد یقابله ثالثة صحفیین یقتلون قتال متعمدا، وعرض التقریر أنواع  التغطیة 

  الصحفیة في مناطق النزاعات، وكیفیة التدریب على إجراءات السالمة المهنیة. 

إلى التحقق مما ) ٣٨( )(Jamil, 2017دراسة فقد هدفت  جنبیة:لدراسات والتقاریر األل بالنسبةأما 
سعت و  ،إذا كان الصحفیون الباكستانیون یتلقون تدریبا وتعلیما في مجال السالمة للقیام بأعمالهم الروتینیة

إلى تحدید التهدیدات التي یتعرض لها الصحفیون، واستكشاف األنواع المختلفة من التهدیدات التي 
نونیة والمالیة واالجتماعیة والعاطفیة والجندریة والرقمیة یتعرضون لها، مثل الجسدیة والنفسیة والقا

الصحافة مهنة خطیرة والمواضیع المحددة، واألخطار العامة في سیاق باكستان، وتوصلت الدراسة إلى أن 
مما  ؛والمالیة واالجتماعیة والعاطفیة والموضوعیة المحددة والنفسیةبسبب المخاطر الجسدیة  ؛في باكستان
وظائفهم الروتینیة، وبالرغم من البیئة  ءصحفیین في حریة التعبیر ویؤثر فیهم أكثر أثناء أدایقید حق ال

٪ فقط من الصحفیین الذین تم ١٨ أن إلىتشیر هذه الدراسة فإن غیر اآلمنة والتهدیدات المستمرة، 
  عدم النزاع. استطالع آرائهم تلقوا تدریبا في مجال السالمة لحمایة أنفسهم في حاالت النزاع وحاالت

على أنها نموذج من حاالت  "دونكور"تصویر حالة  )٣٩()Diedong, 2016(واستهدف تقریر 
لقاء الضوء على اآلثار المترتبة على الهجمات  أبرز التقریر و  ،الصحفیین ضدمماثلة في غانا وخارجها، وإ

اجب اإلبالغ عن األنشطة أن غالبیة الضحایا من الصحفیین ووسائل اإلعالم استهدفوا أثناء قیامهم بو 
بالمعارضة، وحصلت الشرطة ومرشحو حركة الحقوق المدنیة، مع أنصارهم، على نصیب األسد  المتعلقة

   في انتهاك وسائل اإلعالم وحقوق الصحفیین وحریاتهم.

التعرف على حالة احتیاج  فقد ركزت على )٤٠()Kimumwe, et al., 2015دراسة (أما 
براز حالة الصحفیین الملتزمین بقواعد السلوك المهني، الصحفیین في أوغندا لل سالمة والحمایة المهنیة، وإ

% من ٧٢ الصحفیة، و يء% من الصحفیین على درایة كاملة بالقوانین والمباد٧٠ وتوصلت إلى أن
وتشیر نتائج االستطالع إلى أن غالبیة  ،الصحفیین یواجهون المخاطر والتهدیدات خالل تأدیتهم مهامهم
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ال یملكون المهارات المطلوبة والمعرفة للتعامل بفعالیة مع المخاطر والتهدیدات التي یواجهونها  صحفیینال
  كما ال تملك مقراتهم اإلعالمیة بروتوكول السالمة في المكان. ،في سیاق تنفیذ أعمالهم

البیانات والمعلومات عن حالة  ثإلى استحدا )٤١()Rehmat, Alam, 2014(دراسة وهدفت 
جراء مسح أساسي لمراكز مؤشرات سالمة ا لتهدیدات وانعدام األمن والهجمات ضد وسائل اإلعالم، وإ

الجرائم المرتكبة ضد  لىلإلشارة إلى مدى اإلفالت من العقاب ع ؛في باكستان JSI)الصحفیین (
على الصحفیین، وتوصلت إلى أن منظمات أصحاب المصلحة الدولیة والوطنیة تستخدم تنسیقات مختلفة 

وتراقب المنظمات الدولیة عموما  ،نطاق واسع؛ لمراقبة الهجمات على الصحفیین والمؤسسات اإلعالمیة
المبادرات القائمة في باإلضافة إلى الهجمات على جزء من تقاریر التصنیف العالمیة الخاصة بها، 

  الجرائم ضدهم.  باكستان بشأن تعزیز بیئة أكثر أمنا للصحفیین ومكافحة اإلفالت من العقاب على

التعرف على مستویات الضغوط النفسیة للصحفیین  )٤٢()Feinstein, 2013دراسة (وحاولت 
العاملین في الحروب، وتوصلت إلى أن الصحفیین المكسیكیین أبدوا على نطاق أوسع أعراض الضیق 

إلى أن هذه  رافي مع مجموعة من صحفیي الحرب، وتشیر البیاناتجالنفسي عند مقارنته بتوافق دیمو 
مما یعكس حقیقة أن هذه المجموعة تتعرض  ؛الحرب وصحفی یوجد فیهاألعراض موجودة في كل مكان 

  عاما.١٥تهدیدا للحیاة في المتوسط على مدار ٢٥ ا یعادللم

) في تعزیز IPDCإلى التعرف على دور ( )٤٣(، د.ت) Silvia,  Marcesse(وهدفت دراسة 
ت من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم، وتوصلت النتائج إلى أن سالمة الصحفیین ومكافحة اإلفال

رطة طریق لمواجهة االخطة التي قدمتها األمم المتحدة لحمایة السالمة المهنیة للصحفیین، تمثل خ
التحدیات التي تواجه الصحفیین، وهناك توقعات عالیة على عاتق وكاالت األمم المتحدة وصنادیقها 

لى حد كبیر على الیونسكو بوصفها الوكالة الرائدة في تعزیز سالمة الصحفیین.وبرامجها لتنفیذ      ذلك، وإ

 ؛العراقعرض ورش عمل تدریبیة للسالمة الصحفیة في  )٤٤()Battaglia, 2016(وتناول تقریر 
أعرب الصحفیون ذاته، وفي اإلطار  ،حیث یتعرض الصحفیون العراقیون للهجوم من جمیع الجهات

؛ أیام ٥وقد استمرت الورشة  لمدة  ،عملهم ةفي الورشة عن تعرضهم للخطر الدائم أثناء تأدین و المشارك
حیث تعلم المشاركون كیفیة مسح البیئة بحثا عن الخطر، وتحدید أنواع السالح، عن طریق سماع صوت 

  االنفجارات واستخدام الدروع الواقیة وبعض اإلسعافات األولیة إلنقاذ أرواحهم.

هدف إلى المساعدة بالمعلومات، وتقویة اإلعالم فقد ، )٤٥()Cassie, et al., 2016( تقریرأما 
رئیسة  محاورتناول و لمخاطر التي تواجه الصحفیین، لفي هذا المجال ورفع مستوى إدراك قادة اإلعالم 

طورة، تبدأ بسالمة الصحفیین حول العالم، بینما هناك الكثیر من الصحفیین المراسلین من مناطق ذات خ
رة على العمل الصحفي، وأخذت النظرة العامة لهذا یمنهم المحلیون واألجانب، وهناك بعض المناطق الخط

هناك  ،التقریر من خالل األبحاث واللقاءات الشخصیة، وفیما یتعلق بالتحدیات التي تواجه الصحفیین
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راق وسوریا من أسوأ المناطق الصومال والع دم تع٢٠١٥اإلفالت من العقاب وقلة الموارد، وبحسب أرقام 
إن الصحفیین یتعرضون فالعالمیة بهذا الشأن، كما توصل إلى أنه بالرغم من وجود هذه القوانین 

للمخاطر، ومن ضمن تلك المخاطر: التهدیدات للسالمة البدنیة والشخصیة،  كما أن بعض المؤسسات 
  بهذه القواعد. مضع قواعد للسالمة، إال أن الكثیر منهم ال یلتز یاإلعالمیة 

ین، األول: اإلطار الحالي ءفي جز  )٤٦()Elbahtimy & Elliott, et al., 2012( تقریروجاء 
وجد أداة تلحمایة الحق في الحیاة وسالمة الصحفیین، وتناول الحقوق اإلنسانیة الدولیة، وأشار إلى أنه ال 

فصنف الصحفیین حسب أماكن  أما الجزء الثاني: ،قانونیة حصریة لحمایة األمن الشخصي للصحفي
 الصحفیینحیث توجد تقاریر تؤكد أن  ؛عملهم، منهم الصحفیون الذین یعملون في أماكن الصراع

یتعرضون للمضایقة واالعتقال والرقابة وصرامة القیود المفروضة على تحركاتهم من إسرائیل والسلطات 
  الفلسطینیة وحماس. 

  التعلیق على الدراسات السابقة:

  لباحث من خالل االستعراض السریع لبعض الدراسات السابقة إلى ما یأتي:یخلص ا
تطرق بعض الدراسات إلى مناقشة التفاصیل المنهجیة الخاصة بالطرق المستخدمة في سحب یلم   -

العینات، ومدى اعتمادها على أسس نظریة في الدراسة، وكذلك العالقات الممكن وجودها بین المنهج 
 غة المشكلة البحثیة واألدوات اإلحصائیة المطبقة.المستخدم، وطرق صیا

كیفي، مقارنة بالدراسات الكمیة التي ترصد وتحلل حالة السالمة المهنیة الطابع الیغلب على الدراسات  -
واتجاهات المصورین الصحفیین نحوها، وندرة أو غیاب هذا النوع من الدراسات على المستوى 

  الفلسطیني.
سات السابقة عند تصمیم استمارة االستقصاء الخاصة بدراسته، ووضع فئاتها استفاد الباحث من الدرا -

 المختلفة. 
في تحدید المؤشرات التي سیقوم بدراستها وقیاسها، وتقویمها في فاد الباحث من الدراسات السابقة است -

النتائج في مناقشة منها إطار االعتماد على أداة الدراسة (صحیفة االستقصاء)، إضافة إلى استفادته 
 وعملیة التقییم والمقارنة.

توفیر قاعدة معلومات مستمدة من الرصید البحثي والمعرفي المتراكم، بما یتیح إمكانیات تطویر  -
  إجراءات السالمة المهنیة للمصورین الصحفیین.

  الدراسة: أهداف

 .السمات العامة للمصورین الصحفیین الشباب عینة الدراسة على التعرف .١
جراءات السالمة المهنیةلالمصورین  معرفةمدى  رصد .٢  .مفهوم وإ
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 .اهتمامات المصورین الصحفیین بإجراءات السالمة المهنیةعلى  التعرف .٣
 .إلجراءات السالمة المهنیة في المیدان المصورین بولمستوى ق التوصل إلى معرفة .٤
  .الوعي بإجراءات السالمة المهنیة بین المصورین التعرف على درجة .٥
  .صورین نحو السالمة المهنیة بین المصوریندوافع الم رصد .٦
  .اتجاهات المصورین نحو إجراءات السالمة المهنیة بین المصورین قیاس .٧
 .أهم محددات السالمة المهنیة التي یهتم بها المصورون الصحفیونالتعرف على  .٨

  :تساؤالت الدراسة

 المصورین الصحفیین الشباب اإلجابة عن التساؤل الرئیس اآلتي: ما مدى تقبلهذه الدراسة تحاول 
تفرع من هذا تبأهمیتها وحجم قبولهم لألخذ بها؟ و  مدى معرفتهم ووعیهمو ، إلجراءات السالمة المهنیة

  :تیةالتساؤالت اآل التساؤل
 ما السمات العامة للمصورین الصحفیین الشباب عینة الدراسة؟ .١
جراءات السالمة ا .٢  لمهنیة؟ما مدى معرفة المصورین الصحفیین بمفهوم وإ
 ما اهتمامات المصورین الصحفیین المیدانیین بإجراءات السالمة المهنیة؟ .٣
 جراءات السالمة المهنیة في المیدان؟إلما حجم قبولهم  .٤
 وعي المصورین الصحفیین بإجراءات السالمة المهنیة؟ درجةما  .٥
 إجراءات السالمة المهنیة؟األخذ بما دوافع المصورین نحو  .٦
 نحو األخذ بإجراءات السالمة المهنیة؟ما اتجاهات المصورین  .٧
 ما أهم محددات السالمة المهنیة التي یهتم بها المصورون الصحفیون؟ .٨

  الدراسة: فروض

والـــــدوافع ) فــــي درجـــــة الـــــوعي ٠.٠٥ ≤ αتوجــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصــــائیة عنـــــد مســـــتوى معنویـــــة ( .١
 تدریب وغیر الحاصلین. إجراءات السالمة المهنیة بین المصورین الحاصلین علىات تحو االتجاهو 

فــــي درجـــــة الـــــوعي والـــــدوافع  )٠.٠٥ ≤ α(توجــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصــــائیة عنـــــد مســـــتوى معنویـــــة  .٢
  تعزى لمتغیر مجال العمل.ات تحو إجراءات السالمة المهنیة بین المصورین االتجاهو 

والـــــدوافع ) فــــي درجـــــة الـــــوعي ٠.٠٥ ≤ αتوجــــد فـــــروق ذات داللـــــة إحصــــائیة عنـــــد مســـــتوى معنویـــــة ( .٣
  تعزى لمتغیر الخبرة.إجراءات السالمة المهنیة بین المصورین ات تحو االتجاهو 
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  مفاهیم ومصطلحات الدراسة:

 ٢٥ــــ١٥ضعف الطفولة وضعف الشیخوخة، وهي مرحلة عمریـة بـین مرحلة قوة بین ضعفین، الشباب:  -
بـأن ا م، علمـ١٩٦٩سنة كما حددها مؤتمر وزراء الشباب األول فـي جامعـة الـدول العربیـة بالقـاهرة عـام 

 موالشـباب فـي هـذه الدراسـة یقصـد بهـ )٤٧(المدى العمري للشـباب یختلـف بـاختالف البلـدان والمجتمعـات،
 .اعام ٤٠ ىحت اعام ١٨ورون الصحفیون الشباب من المص

المنتمـــي إلـــى نقابـــة الصـــحفیین الفلســـطینیین مـــن العـــاملین فـــي وســـائل  ویقصـــد بـــه الصـــحفي: المصـــور -
 .فزیونیایأم تلا فوتوغرافیا سواء أكان مصور  ،التصویر حرفةاألجنبیة، ویتخذ من محلیة و اإلعالم ال

قصــد بهـم المصــورون مــن الشــباب الخـریجین، أو الــذین ال یزالــون یدرســون فــي  الشــباب: المصــورون - ُ وی
(حـب وشـغف المهنـة)، ویمتلكـون  وغیرهـا، ولـدیهم قـدرة علـى التصـویرالجامعة في تخصصات اإلعالم 

؛ ألنهـم ال یعملـون فـي أیـة يینتمـ كثیـر مـنهم الالنتمي إلى النقابـة، و الخاصة بهم، ومنهم من یكامیراتهم 
ســـیلة إعالمیـــة  فهـــم یبیعـــون و  ةمؤسســة إعالمیـــة، بـــل یعملـــون بنظــام القطعـــة، أي غیـــر مثبتـــین فـــي أیــ

 لمن یدفع.صورهم 
یـــین فـــي الصـــحف مســـاعدیهم الفن وأمصـــور فوتــوغرافي، أو مخبـــر، أو عنــي كـــل مراســـل، وی :الصـــحفي -

 )٤٨(.أصیل الذین یمارسون بشكل طبیعي هذه النشاطات كعملیون فز یوالرادیو والتل
ویقصــد بهــا اإلجــراءات التــي یجــب أن یتبعهــا الصــحفي للحفــاظ علــى حیاتــه، وهــذا  المهنیــة: الســالمة -

  العلم یترسخ بعدة معاییر واشتراطات یجب اتباعها للحفاظ على السالمة العامة.

 :  المنهجیة للدراسةاإلجراءات 

  نوع ومنهج الدراسة: 

تنتمــي هـــذه الدراســـة إلـــى البحــوث الوصـــفیة التـــي تهـــتم بدراســة واقـــع األحـــداث والظـــواهر، والمواقـــف، 
هـي اتجاهــات المصــورین الصــحفیین الشـباب نحــو إجــراءات السـالمة المهنیــة، وقــد تــم  ،بـع ظــاهرة معینــةتوتت

حیث تستخدم الدراسة أسـلوب مسـح أسـالیب  ؛تساؤالت الدراسة لإلجابة عناستخدام منهج المسح اإلعالمي 
  من خالل استمارة االستقصاء على عینة من المصورین الصحفیین الشباب في محافظات غزة. ،الممارسة

  الدراسة:  أداة

تستخدم هذه الدراسة صحیفة االستقصاء، التي تم تصـمیمها فـي ضـوء أهـداف الدراسـة، وتعتمـد علـى 
كمـا تسـتخدم المقابلـة المتعمقـة؛ ، تـوي علـى أسـئلة مغلقـة ومقیـاس عشـرياء المقنن التي تحصحیفة االستقص

  ألنها الطریقة األنسب لجمع المعلومات من الخبراء في السالمة المهنیة والمصورین.
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  مجتمع الدراسة وعینتها:

ن فـــي الـــذین یعملـــو لصـــحفیین الشـــباب فـــي محافظـــات غـــزة، یتكــون مجتمـــع الدراســـة مـــن المصـــورین ا
؛ وذلــك لصــعوبة الوصــول إلــى افوتوغرافیــ اأم تصــویر ا تلفزیونیــا التصــویر الصــحفي فقــط، ســواء أكــان تصــویر 

ن الصــحفیین المصــورین الصــحفیین الشــباب فــي كــل مكــان، ونظــرا لصــعوبة تحدیــد إطــار لمجتمــع المصــوری
، إضــافة إلــى تعــدد )٤٩(حصــائیة دقیقــة بعــددهم لــدى نقابــة الصــحفیین الفلســطینیینإحیــث ال توجــد  ؛الشــباب

رین مــن فئــة الشــباب وهــي جهــات غیــر مســجلة لــدى النقابــة، إضــافة إلــى أن المصــو  ،الجهــات التــي تتبنــاهم
وغ  قـانوني یـنظمهم أو یحمـیهم، سـالـذین یعملـون بنظـام القطعـة ال یوجـد م )FreeLance، (المصـور الحـر

صــــا مــــن جیـــــل الشــــباب حـــــدیثي فــــي المیـــــدان، وخصو  مرف علـــــیهم لكثــــرة أعــــدادهم، وتذبـــــذبهأو جهــــة تشــــ
  )50(التخرج.

لصـحافة الورقیـة، فـي ان المیـدانیین الشـباب ممـن یعملـون تم اختیـار المصـورین الصـحفیی، وبناء علیه
فزیونیــة، ووكــاالت األنبــاء، ووكــاالت الصــور، والمثبتــین، وغیــر المثبتــین الــذین یعملــون بنظــام القطعــة، یوالتل

دون مــن ي، والعمــل لجهــات ومؤسســات متنوعــة دد والمســتوى التعلیمــوقــد روعــي فــي اختیــارهم التنــوع والتعــ
  تمییز.

  عینة الدراسة: 

جــودین مــن المصــورین الصــحفیین المیــدانیین الشــباب المو ا ) مبحوثــ١٢٠تتكــون عینــة الدراســة مــن (
المؤسســات اإلعالمیــة، وتــم اســتخدام أســلوب العینــة المتاحــة فــي إطــار نــوع  ىبقطــاع غــزة والعــاملین فــي شــت

تـنص ي تبناهـا الباحـث، و تـال "راج"  Ragبحسـب وجهـة نظـر أسـتاذ منـاهج البحـثلعینـات غیـر االحتمالیـة ا
علــى أن الخصــائص والظــواهر والســمات إذا مــا كانــت موجــودة فــي الواقــع، فالبــد أن تكــون موجــودة فــي أي 

تــــي تناولــــت كمــــا تــــم تحدیــــد حجــــم العینـــة فــــي ضــــوء عینــــة الدراســــات اإلعالمیــــة ال ،)51(نـــوع مــــن العینــــات.
مبحوثـا، وكـذلك مراعـاة لمـا  ١٥٠-٧٥بین اص، والتي تتراوح عینة معظمها المصورین الصحفیین بشكل خ

  تطلبه مقابالت المصورین الصحفیین من وقت وجهد كبیرین.

  توصیف عینة الدراسة:

ـــــدانی١٢٠تـــــم توزیـــــع ( مـــــن فئـــــة الشـــــباب  نی) صـــــحیفة استقصـــــاء علـــــى المصـــــورین الصـــــحفیین المی
ها المتاحـــة فـــي ظـــل الحصـــار واإلغـــالق المفروضـــین علـــى محافظـــات غـــزة، وتـــم وصـــفب ،غـــزةبمحافظـــات 
  %.٩٤) صحیفة استقصاء، أي بنسبة ١١٣استرجاع (
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(النـــوع، والعمــر، ونـــوع عقـــد ) إلـــى توصــیف عینـــة الدراســة وفقـــا لمتغیــرات ١( وتشــیر بیانـــات الجــدول
ل علــى دورات تدریبیــة، والتعــرض لإلصــابات ومجــال العمــل، والخبــرة، والحصــو  والمســتوى التعلیمــي، العمــل،

  :يأتونستدل منها على ما یفي المیدان) 
  ) خصائص عینة الدراسة وتوزیعها وفقا للمتغیرات١(جدول 

  تصنیف العینة وفقا للمتغیرات  الفئات (المستویات)  المتغیرات
  %  ك

  ٨٣.٢ ٩٤ ذكر  النوع
 ١٦.٨ ١٩  أنثى

  
  العمر

 ٦.٢  ٧  عاما ٢٠أقل من 
  ٥٧.٥  ٦٥  عاما ٣٠ا  حتى أقل من عام ٢١من 

  ٣٦.٣  ٤١  فما فوقا عام ٣١من 

  نوع العقد

 ٣٨.٩ ٤٤  كامل
 ١٦.٨ ١٩  جزئي

Freelance "١٤.٢ ١٦  "بالقطعة 
Freelance "٤.٤  ٥  "نظام المبیعات 

 ٢٤.٨ ٢٨  تطوع
 ٠.٩  ١  أخرى (موظف حكومي)

  
  

  المستوى التعلیمي

 ٩.٧ ١١  ثانویة عامة فأقل
 ٣٠.١ ٣٤  دبلوم متوسط

 ٨.٠  ٩  ال زال یدرس في الجامعة
 ٥٢.٢ ٥٩  بكالوریوس فما فوق

 ٦٥.٥ ٧٤ تصویر فوتوغرافي  مجال العمل
 ٣٤.٥ ٣٩  فزیونيیتصویر تل

  

 ١٣.٣ ١٥  أقل من سنتین
 ٣٢.٧ ٣٧  سنوات ٥من سنتین إلى أقل من 

 ٣١.٩ ٣٦  سنوات ١٠سنوات إلى أقل من  ٥من 
 ٢٢.١ ٢٥  سنوات ١٠أكثر من 

الحصول على دورات 
  تدریبیة

 ٦٤.٦ ٧٣ نعم
 ٣١.٠ ٣٥  ال

 ٤.٤ ٥  ال أذكر

 ٥٧.٥ ٦٥ نعم  التعرض ألي إصابة
 ٤٢.٥ ٤٨  ال

  ي:أتلى ما یإر بیانات الجدول السابق تشی

%، ٢٨.٦%، بینمــا كانــت نســبة اإلنـــاث ٧١.٤بلغــت نســبة الــذكور مــن المبحــوثین المصــورین الشــباب  -
ة مقبولة جدا مقارنة بالواقع االجتماعي في محافظات غزة، والذي یرفض بشـكل أو بـآخر عمـل وهي نسب

 في مجال التصویر الصحفي المیداني.ا وخصوص ،المرأة

شــكلت نســبة الــذین تنحصــر أعمــارهم بــین %، و ٦.٢بلغــت ا عامــ ٢٠أن نســبة الــذین تقــل أعمــارهم عــن  -
%، وتــدل ٣٦.٣ســنة  ٣٠ذین تزیــد أعمــارهم عـن الـبلغــت نســبة بینمـا %، ٥٧.٥ســنة  ٣٠مــن أقـل و  ٢٠
 وتدل على تنوع عینة الدراسة أیضا. ،تستهدف الشباب إذ ؛النتائج على دقة عینة الدراسةتلك 
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الشـــباب  %، ثـــم جـــاءت نســـبة المصـــورین٣٨.٩أن نســـبة المبحـــوثین الـــذین یعملـــون بعقـــد كامـــل بلغـــت  -
)، والعـدد فـي Freelanceبنظـام القطعـة (وجل هذه النسبة مـن المصـورین  %،٢٤.٨المتطوعین بنسبة 

تذبــذب؛ لعــدم وجــود جهــة تتبنــاهم أو تشــرف علـــیهم، رغــم أنهــم أصــبحوا ظــاهرة فــي مجتمــع المصـــورین 
األمــــر الــــذي یســــتدعي أن یقــــوم  ؛ومعظمهــــم مــــن طلبــــة كلیــــات اإلعــــالم وأقســــامه المختلفــــة ن،یالمیــــدانی

 لوهم بتثبیتهم ومنحهم حقوقهم كافة.مشغ

% یحملـــون ٣٠.١% مــن المبحــوثین یحملــون شـــهادة البكــالوریوس فمــا فــوق، بینمــا ٥٢.٢أن مــا نســبته  -
 ـــــــ صـــحفیین ممـــن یحملــون شـــهادة الجامعـــةشــهادة الـــدبلوم المتوســـط، وتتناســب هـــذه النتـــائج مـــع توجــه ال

 إلى العمل في مهنة التصویر الصحفي.ــــ في مجال اإلعالم ا وخصوص

%، بینمــا التلفزیــوني ٦٥.٥ت وظیفــة التصــویر الفوتــوغرافي بلغــي فــأن نســبة المبحــوثین الــذین یعملــون   -
ولعـل هـذه النتیجـة تؤكـد مشـكلة الدراسـة المتعلقـة بانتشـار ظـاهرة الصـحفیین العـاملین بالقطعـة  ،%٣٤.٥

  من الشباب، وتؤكد النتائج السابقة ذات العالقة.

ات، وتــرتبط هــذه النتیجــة ســنو  ١٠و% مــن المبحــوثین تنحصــر خبــرتهم بــین ســنتین ٦٤.٦أن مــا نســبته  -
ـــذین تنحصـــ   ر خبـــرتهم فـــي فئتـــي ارتباطـــا كبیـــرا بوجـــود المصـــورین الشـــباب العـــاملین بنظـــام القطعـــة، وال

 سنوات. ١٠% تزید خبرتهم عن ٢٢.١سنوات، وأقل من سنتین) بینما  (من سنتین لخمس

%، بینمـا الـذین ٦٤.٦ أن نسبة المبحوثین الذین حصلوا علـى دورات تدریبیـة فـي السـالمة المهنیـة بلغـت -
ا علــــى دورات %، مــــع اإلشـــارة إلــــى أن الغالبیــــة مـــن المصــــورین قـــد حصــــلو ٣١.٠لـــم یتلقــــوا أیـــة دورات 

األمــر الــذي یتطلــب مــن نقابــة الصــحفیین إیــالء هــذا الموضــوع أولویــة كبیــرة،  ؛بإشــراف مؤسســات دولیــة
 في الحالة الفلسطینیة.ا وخصوص

%، وتــرتبط ٥٧.٥ابة خــالل ممارســة العمــل الصــحفي المیــداني أن نســبة المبحــوثین الــذین تعرضــوا إلصــ -
ــداث مســـیرات العـــودة التـــي انطلقـــت مـــؤخرا، والتـــي اســـتهدفت فیهـــا ســـلطات االحـــتالل  تلـــك النتیجـــة بأحـ

  % لم یتعرضوا ألیة إصابة.٤٢.٥، بینما دافا مباشرااإلسرائیلي الصحفیین استه

  أسلوب جمع البیانات: 

الشـباب لمعرفـة  ن التي تم توزیعها على المصـورین الصـحفیین المیـدانیینتم استخدام صحیفة االستبیا
وقــد تــم تصــمیم صــحیفة االســتبیان فــي ضــوء تســاؤالت خــذ بــإجراءات الســالمة المهنیــة، اتجاهــاتهم نحــو األ

فــي ضــوء اإلطــار النظــري للدراســة المتمثــل فــي نظریــة المنفعــة أیضــا الدراســة واألهــداف الموضــوعة لهــا، و 
  سبب.والفعل الم
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  الثبات:الصدق و قیاس 

لقیـــاس صـــدق االســـتمارة تـــم اســـتخدام أســـلوب الصـــدق الظـــاهري مـــن خـــالل عـــرض االســـتمارة علـــى 
عــض الــذین قــرروا أن االســتمارة تقــیس بالفعــل مــا یفتــرض قیاســه، وأشــاروا إلــى ب )(مجموعــة مــن المحكمــین

  ج االستمارة لتحقیق أهداف البحث.نموذ ىالتعدیالت التي تم إدخالها عل

علـى عینـة عشـوائیة  Test Retestولقیاس ثبـات البیانـات، اسـتخدم الباحـث أسـلوب إعـادة االختبـار 
 ،وذلـــك بعــد فتــرة أســـبوعین مــن تجمیــع البیانـــات ،% تقریبــا مـــن حجــم العینــة١٥بواقــع ا مــن عشــرین مبحوثـــ

  ر إلى ثبات المقیاس ودقته.وهي قیمة عالیة تشی ،%٩٢.٥وبلغت قیمة معامل الثبات 

  المعالجة اإلحصائیة البیانات:

 Statistical Package forتـمّ تفریـغ وتحلیـل االسـتبیان مـن خـالل برنـامج التحلیـل اإلحصـائي (
the Social Sciences((SPSS) یة:تحصائیة اآل، وقد تمّ استخدام األسالیب اإل  

الحســـابي واالنحـــراف المعیـــاري والـــوزن النســـبي، النســـبة المئویـــة والمتوســـط  منهـــاو  :إحصـــاءات وصـــفیة .١
 ویستخدم هذا األمر بهدف معرفة تكرار فئات متغیر ما، ویفید الباحث في وصف متغیرات الدراسة.

مــا إذا و  ،اتجاهـات الفقـرات والمحـاور) لمعرفـة One Sample T Test -اختبـار (ت للعینـة الواحـدة .٢
 .یة أو محایدةأو سلب ت إجابة المبحوثین علیها إیجابیةكان

) لمعرفـة مـا إذا كـان هنـاك فـروق Independent Sample T Test -اختبـار (ت للعینـات المسـتقلة .٣
  ذات داللة إحصائیة بین مجموعتین من البیانات.

  ومناقشتها: المسحیةنتائج الدراسة 

بهـدف التعـرف علـى اتجاهــات  ؛التـي أجریـت المســحیة للدراسـة العامـة النتـائج الباحـث یسـتعرض
فـي محافظـات غـزة التـي تتصـف ا لمصورین الصحفیین الشـباب نحـو إجـراءات السـالمة المهنیـة، وخصوصـا

  ي:أتوذلك كما یمن أكثر مناطق الصراع خطورة على السالمة الشخصیة والمهنیة للصحفیین، بأنها 

                                                             

 :تم عرض نموذج االستمارة علي المحكمین اآلتیة أسماؤهم  
  .أستاذ صحافة مساعد  بجامعة األقصى  د. غسان حرب  - ١
  .حصائيإأ. جهاد عكاشة      خبیر  - ٢
  .بو سالم    خبیر ومدرب دولي معتمد في السالمة المهنیةأأ. سامي  - ٣
  .مدیر السیاسات والبرامج في االتحاد الدولي للصحفیین  أ. منیر زعرور  - ٤
  .لخدمات الصور APAشتیوي     مدیر وكالة أأ. نعمان  - ٥
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  جابة عن التساؤالت:واإلأوال: نتائج الدراسة 

  التبني التخاذ إجراءات السالمة المهنیة:و  والقبولول: المعرفة واالهتمام المحور األ 

  :المعرفة بوجود إجراءات السالمة المهنیة في میدان الحدث .١
  یوضح المعرفة بوجود إجراءات السالمة المهنیة في میدان الحدث )٢جدول (

الوسط   كبیرة متوسطة  قلیلة  ال أعرف
  الحسابي

الوزن 
  النسبي

االنحراف 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  المعیاري

٠.٨٨١ ٧٩.٧ ٢.٣٩ ٣١.٠ ٣٥ ٤٧.٨  ٥٤ ١٩.٥  ٢ ١.٨ ٢ 
% مــن المبحــوثین یعرفــون بوجــود إجــراءات للســالمة المهنیــة فــي میــدان ٤٧.٨تشــیر النتــائج إلــى أن 

بنســـبة  "درجـــة كبیـــرة"فـــي المرتبــة الثانیـــة  الیهـــتحیـــث جـــاءت فــي المرتبـــة األولـــى،  ؛الحــدث بدرجـــة متوســـطة
عـدم المعرفــة بوجــود إجـراءات للســالمة المهنیــة فـي میــدان الحــدث بینمـا جــاء فـي المرتبــة األخیــرة  ،%٣١.٠
%، وتتوافــق تلــك النتــائج مــع النتــائج ٧٩.٧بــأن الــوزن النســبي لدرجــة المعرفــة بلغــت ا %، علمــ١.٨بنســبة 

  المتعلقة بحصول المصورین على دورات في السالمة المهنیة.

  :الحدثاالهتمام بمعرفة وجود إجراءات للسالمة المهنیة في میدان  .٢
  إجراءات للسالمة المهنیة في میدان الحدث وجودیوضح االهتمام بمعرفة ) ٣جدول (

الوسط   كبیرة  متوسطة  قلیلة  ال أعرف
  الحسابي

الوزن 
  النسبي

االنحراف 
  المعیاري

 ٦٦.٤ ٧٥ ٢٦.٥  ٣٠ ٥.٣ ٦  ١.٨  ٢  ٠.٧٧٩  ٨٥.٨  ٢.٥٧  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
وجــود إجــراءات % مــن المبحــوثین یهتمــون بمعرفــة ٦٦.٤إلــى أن فــي الجــدول الســابق تشــیر النتــائج 

فـي المرتبـة الثانیــة  الیهـتحیـث جـاءت فـي المرتبـة األولـى،  ؛ةللسـالمة المهنیـة فـي میـدان الحـدث بدرجـة كبیـر 
بینمـــا جـــاء فـــي المرتبـــة األخیـــرة عـــدم االهتمـــام بمعرفـــة وجـــود إجـــراءات  ،%٢٦.٥بنســـبة  "درجـــة متوســـطة"

%، ٨٥.٨بأن الـوزن النسـبي لدرجـة االهتمـام بلغـت ا %، علم١.٨الحدث بنسبة  للسالمة المهنیة في میدان
ن ضـمن فئـة وتؤكد تلك النتیجة النتائج السابقة، ویرى الباحث أن الذین ال یهتمـون بالسـالمة المهنیـة یصـنفو 

ام ومعظمهــم مــن الشــباب حــدیثي العمــل والعــاملین بنظــ ،فــي األخــذ بهــذه اإلجــراءات الالمبــالي أو المتكاســل
  في مقابلة سابقة. APA imageمدیر وكالة  ،كما أكد نعمان أشتیوي ،القطعة

  

 مدى القبول / التنبي إلجراءات السالمة المهنیة في المیدان  .٣
  یوضح مدى القبول / التنبي إلجراءات السالمة المهنیة في المیدان )٤جدول (

الوسط   كبیرة متوسطة  قلیلة  ال أعرف
  الحسابي

الوزن 
  النسبي

نحراف اال
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  المعیاري

٠.٧٩٢ ٨٣.٨ ٢.٥١ ٦١.١ ٦٩ ٣١.٠ ٣٥ ٦.٢ ٧ ١.٨  ٢ 
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% مــن المبحــوثین یتقبلــون تبنــي إجــراءات للســالمة ٦١.١إلــى أن فــي الجــدول الســابق تشــیر النتــائج 
رجــة فــي المرتبــة الثانیــة د الیهــتولــى، حیــث جــاءت فــي المرتبــة األ ؛هنیــة فــي میــدان الحــدث بدرجــة كبیــرةالم

بینمـا جــاء فـي المرتبــة األخیــرة عـدم القبــول بوجـود إجــراءات للسـالمة المهنیــة فــي  ،%٣١.٠ متوسـطة بنســبة
ث أنـــه ویــرى الباحــ ،%٨٣.٨النســـبي لدرجــة القبــول بلغـــت  بــأن الــوزنا %، علمـــ١.٨میــدان الحــدث بنســبة 

مــــنهم كثیـــر رض الحیـــث تعــــ ؛اإلجـــراءات یشــــوبه بعـــض الخلــــلن االلتـــزام بهــــذه إفــــبـــالرغم مـــن هــــذا القبـــول 
    وجد به ضمانات مؤكدة.تن المیدان ال إف ،وبحسب المدرب سامي أبو سالم ،لإلصابات

 :مدى الحرص على تطبیق السلوكیات اآلمنة أثناء أداء العمل في المیدان .٤
  یوضح مدى الحرص على تطبیق السلوكیات اآلمنة أثناء أداء العمل في المیدان )٥جدول (

الوسط   كبیرة متوسطة  قلیلة  ال أعرف
  الحسابي

الوزن 
  النسبي

االنحراف 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  المعیاري

٠.٦٨٤ ٨٨.٢ ٢.٦٥ ٧٠.٨  ٨٠  ٣.٩  ٧ ٠.٤ ٥ ٠.٩ ١ 

اء % مــن المبحــوثین یحرصــون علــى تطبیــق الســلوكیات اآلمنــة أثنــاء أد٧٠.٨تشــیر النتــائج إلــى أن 
فــي المرتبــة الثانیــة درجــة متوســطة  الیهــت، حیــث جــاءت فــي المرتبـة األولــى ؛العمـل فــي المیــدان بدرجــة كبیــرة

%، بینمــا جــاء فــي المرتبــة األخیــرة عــدم الحــرص بوجــود إجــراءات للســالمة المهنیــة فــي میــدان ٢٣.٩بنســبة 
  %.  ٨٨.٢بأن الوزن النسبي لدرجة الحرص بلغتا %، علم٠.٩الحدث بنسبة 

  المحور الثاني: الوعي بإجراءات السالمة المهنیة:

اختبـار  المصورین بإجراءات السالمة المهنیة تـم تحلیـل فقـرات االسـتبانة باسـتخدامللتعرف على وعي 
)T للعینـة الواحـدة ( (One Sample T test)بمعنـى أن  ،الفقـرة إیجابیـة دلتحلیـل فقـرات االسـتبانة، وتعـ

التـــي ) الجدولیـــة، و T) المحســـوبة أكبـــر مـــن قیمـــة (Tأفـــراد العینـــة یوافقـــون علـــى محتواهـــا إذا كانـــت قیمـــة (
 ،الفقــرة ســلبیةد %)، وتعـ٦٠وزن النسـبي أكبــر مــن والــ ٠.٠٥أقــل مـن  القیمــة االحتمالیـةأو ( ١.٩٧تسـاوي 
) T) المحســــوبة أصــــغر مــــن قیمــــة (T( أن أفــــراد العینــــة ال یوافقــــون علــــى محتواهــــا إذا كانــــت قیمــــة بمعنــــى

%)، وتكـون ٦٠بي أقـل مـن والـوزن النسـ ٠.٠٥أقـل مـن  القیمـة االحتمالیـةأو ( ١.٩٧ التي تسـاويالجدولیة 
  ).٠.٠٥لها أكبر من ( آراء العینة في الفقرة محایدة إذا كانت القیمة االحتمالیة
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      ":الوعي بإجراءات السالمة المهنیة"تحلیل فقرات المحور الثاني 

راء أفـراد عینـة آ یوضـحالـذي  )٦( جـدولالوالنتـائج مبینـة فـي  ،لواحـدة) للعینـة اTتم استخدام اختبار (
    .فقرات الوعي بإجراءات السالمة المهنیةدراسة في ال

  ) تحلیل فقرات الوعي بإجراءات السالمة المهنیة  ٦( جدول
الوسط   البیان  م.

  الحسابي
الوزن 
  النسبي

االنحراف 
القیمة   tقیمة   المعیاري

  لترتیبا االحتمالیة

ن نتعلم من الصحفیون نحن المصورو  ١
 ٢ ٠.٠٠١ ٢٢.١٨٧ ٢.٣٤٠ ٧٨.٨ ٧.٩ ةأخطائنا لمنع حصول حوادث مستقبلی

نأخذ بجدیة آراء واقتراحات بعضنا   ٢
 ٣ ٠.٠٠١ ٢٠.٦٨٨ ٢.٤٦٥ ٧٨.٠ ٧.٨  المتعلقة بالسالمة المھنیة

نتحدث في أمور السالمة عندما تتم   ٣
 ٥ ٠.٠٠١ ١٢.٢٩٢ ٢.٨٧٠ ٦٣.٢ ٦.٣  مناقشتھا فقط

نعد تدریب السالمة المھنیة أمرا جیدا   ٤
 ١ ٠.٠٠١ ٣١.٢٩٩ ١.٩١٨ ٨٦.٥ ٨.٧  ثلمنع وقوع الحواد

ال ا تخطیط السالمة المھنیة أمر نعد  ٥
٠.٣١٩- ٢.٦٥٣ ٢٩.٢ ٢.٩  معنى لھ  ٧ ٠.٧٥٠ 

٣.٣٥٥- ٢.١٠٣ ٢٣.٤ ٢.٣  ال معنى لھا تدریب السالمة  أمر نعد  ٦  ٨ ٠.٠٠١ 

٧  
نتابع كل ما یتم نشره من مواد قدیمة 

وجدیدة حول إرشادات السالمة المھنیة 
  مھا المؤسسات المعنیةالتي تقد

٦ ٠.٠٠١ ١٢.٥٨٣ ٢.٧٢٩ ٦٢.٣ ٦.٢ 

٨  
نحن حریصون على توفیر وتنفیذ 

اشتراطات السالمة المھنیة لتحقیق 
  الوقایة من المخاطر

٤ ٠.٠٠١ ١٩.٧٧٦ ٢.٣٧٨ ٧٤.٢ ٧.٤ 

  ٠.٠٠١ ٥٥.٧١٨ ١١.٢٤٦ ٦١.٩ ٦.٢  جمیع الفقرات 
الـوعي بـإجراءات السـالمة " نسـبي للمحـور الثالـثتبـین النتـائج أن الـوزن ال ،الجـدول السـابق من خـالل

%، وكانــت القیمـــة ٦٠.٠)؛ أي أكبــر مـــن ٣%) وهــو أكبـــر مــن القیمـــة االفتراضــیة العـــدد (٦١.٩( "المهنیــة
ى هـــذا البعـــد كانـــت فـــذا یعنـــي أن اســـتجابات المبحـــوثین وهـــ ،)٠.٠٥) وهـــي أقـــل مـــن (٠.٠٠١االحتمالیـــة (

لمنــع وقــوع الحــوادث" فــي المرتبــة ا جیــدا ریب الســالمة المهنیــة أمــر تــد د) "نعــ٤وقــد جــاءت الفقــرة (إیجابیــة، 
)؛ أي ٣%)، وهــو أكبــر مــن العــدد (٨٦.٥حیــث بلــغ الــوزن النســبي ( ؛األولــى فــي ترتیــب فقــرات هــذا البعــد

ممـــا یـــدل علـــى أن  ؛)٠.٠٥) وهـــي أقـــل مـــن (٠.٠٠١( %)، والقیمـــة االحتمالیـــة تســـاوي٦٠.٠أكبـــر مـــن (
 د) "نعـــ٦فـــي المرتبـــة األخیـــرة الفقـــرة ( تحســـب المبحـــوثین، بینمـــا جـــاء ةرة إیجابیـــاآلراء كانـــت فـــي هـــذه الفقـــ

أي أقـل مـن  ،)٣أقل مـن العـدد ( و%)، وه٢٣.٤یث بلغ الوزن النسبي (" حال معنى لها أمر تدریب السالمة 
ممــا یــدل علــى أن اآلراء فــي  ؛)٠.٠٥)، وهــي أقــل مــن (٠.٠٠١% والقیمــة االحتمالیــة للفقــرة بلغــت (٦٠.٠

  ذه الفقرة كانت سلبیة. ه
جـراءات الســالمة  ـدلل النتـائج السـابقة علــى أن المصـورین الصـحفیین لـدیهم وعــي مناسـب بأهمیـة وإ وت

ل السـالمة المهنیـة، إلى تعدد المؤسسات التي تمـنح دورات تدریبیـة فـي مجـا رجعیالمهنیة، والفضل في ذلك 
ات اكتســاب الخبــرة مــن المیــدان؛ وذلــك ألن الــدور  ومنهــا الیونســكو، إضــافة إلــى ،ال ســیما المؤسســات الدولیــة
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إعالمیـــة أو  ن لمؤسســـاتو ن المنتســـبو ن والمصـــور و ال تُعقـــد بشـــكل غیـــر دوري، كمـــا یســـتفید منهـــا الصـــحفی
) منهــا، ویــرى مــدربون فــي Freelanceممــا یحــرم الشــباب العــاملین بنظــام القطعــة ( ؛لنقابـة الصــحفیین فقــط

  میدانیة وعملیة وتحتاج إلى تطبیقات كثیرة لتفید المتدربین. السالمة المهنیة أن هذه التدریبات

  المحور الثالث: دوافع المصورین نحو السالمة المهنیة:

    :"دوافع المصورین نحو السالمة المهنیة" تحلیل فقرات المحور الثالث

راد عینــة آراء أفــ یوضــحالــذي  )٧(والنتــائج مبینــة فــي جــدول  ،احــدة) للعینــة الو Tتــم اســتخدام اختبــار (
  ".دوافع المصورین نحو السالمة المهنیة" فقرات المحور الثالث الدراسة في

  تحلیل فقرات دوافع المصورین نحو السالمة المهنیة )٧جدول (
الوسط   البیان  م.

  الحسابي
الوزن 
  النسبي

االنحراف 
القیمة   tقیمة   المعیاري

  لترتیبا االحتمالیة

رضنا إجراءات السالمة المھنیة تمنع تع  ١
 ٤ ٠.٠٠١ ١٩.٤٠٣ ٢.٦ ٧٨.١ ٧.٨ للحوادث واإلصابات

حمایة إجراءات السالمة المھنیة تفید في   ٢
 ١ ٠.٠٠١ ٢٠.٨٧٦ ٢.٥ ٨٠.٠ ٨.٠  المصور الصحفي

٣  
إجراءات السالمة تفید في الحفاظ على 
مقومات القسم المادي واألجھزة من 

  الضیاع والتلف
٦ ٠.٠٠١ ٢١.٨٤٨ ٢.٣ ٧٧.٨ ٧.٨ 

السالمة المھنیة تھدف لبث  إجراءات  ٤
 ٢ ٠.٠٠١ ٢٣.٢٧٤ ٢.٣ ٧٩.٦ ٨.٠  األمان والطمأنینة

٥  

توفر لنا الخبرة للتعامل مع المواقف 
األمنیة، مثل التصرف في حالة 

االختطاف، أو حسن التصرف والحدیث 
  مع عناصر الشرطة

٣ ٠.٠٠١ ٢٤.٦٦١ ٢.١ ٧٨.٧ ٧.٩ 

إجراءات السالمة توفر لنا مساحة ألھمیة   ٦
 ٥ ٠.٠٠١ ٢٤.٨٩٠ ٢.١ ٧٨.١ ٧.٨  لتعاون بین الزمالءا

المؤسسة تلزمنا باتباع  السالمة على   ٧
 ٨ ٠.٠٠١ ١٤.٠٦٢ ٢.٩ ٦٨.٣ ٦.٨  حساب العمل

 ٧ ٠.٠٠١ ١٨.٦٠٦ ٢.٤ ٧٢.١ ٧.٢  توفر مھارة التعامل مع الخطر إذا وقع  ٨
  ٠.٠٠١ ٤١.١٢٠ ١٩.٠ ٧٦.٦ ٧.٦  جمیع الفقرات 

 "دوافـع المصـورین نحـو السـالمة المهنیـة" ابق أن الوزن النسبي للمحور الثالثبینت نتائج الجدول الس
%، وكانـت القیمـة االحتمالیـة ٦٠.٠)؛ أي أكبـر مـن ٣%)، وهو أكبر من القیمـة االفتراضـیة العـدد (٧٦.٦(
ى هــذا البعــد كانــت إیجابیــة، وقــد فــذا یعنــي أن اســتجابات المبحــوثین ) وهــ٠.٠٥)، وهــي أقــل مــن (٠.٠٠١(

ولــى فــي فــي المرتبــة األ "حمایــة المصــور الصــحفيفــي إجــراءات الســالمة المهنیــة تفیــد ") ٢ت الفقــرة (جــاء
)؛ أي أكبـــر مـــن ٣%)، وهـــو أكبـــر مـــن العـــدد (٨٠.٠حیـــث بلـــغ الـــوزن النســـبي ( ؛ترتیـــب فقـــرات هـــذا البعـــد

راء كانـت ممـا یـدل علـى أن اآل ؛)٠.٠٥)، وهـي أقـل مـن (٠.٠٠١سـاوي (%)،  والقیمة االحتمالیة ت٦٠.٠(
المؤسسـة تلزمنـا باتبـاع ") ٧فـي المرتبـة األخیـرة الفقـرة ( تفي هذه الفقرة إیجابیة حسب المبحوثین، بینما جاء

)؛ أي أكبـر مـن ٣أكبـر مـن العـدد ( و%)، وهـ٦٨.٣یث بلغ الـوزن النسـبي (ح "؛السالمة على حساب العمل
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راء فــي ممـا یــدل علـى أن اآل ؛)٠.٠٥( )، وهـي أقــل مـن٠.٠٠١بلغـت (%، والقیمـة االحتمالیـة للفقــرة ٦٠.٠
وتتوافــق تلــك النتــائج مــع نتــائج الجــدول الســابق وتؤكــده، كمــا تنســجم مــع معظــم  ،هــذه الفقــرة كانــت إیجابیــة

ضـرورة أن تـوفر المؤسسـات ة السـالمة المهنیـة، ویـرى الباحـث نتائج الدراسات السابقة التي تنص على أهمی
  مهنیة للمصورین والصحفیین كافة، ثم تلزمهم بضرورة األخذ بها.اإلعالمیة جمیع مستلزمات السالمة ال

  المحور الرابع: اتجاهات المصورین نحو األخذ بإجراءات السالمة المهنیة:

    ":جراءات السالمة المهنیةإاتجاهات المصورین نحو " تحلیل فقرات المحور الرابع

آراء أفراد عینة  وضحیالذي ) ٨(جدول  احدة والنتائج مبینة في) للعینة الو Tتم استخدام اختبار (
  ".اتجاهات المصورین نحو إجراءات السالمة المهنیة" فقرات المحور الرابع الدراسة في

  جراءات السالمة المهنیةإلیل فقرات اتجاهات المصورین نحو تح )٨(جدول 
الوسط   البیان  م.

  الحسابي
الوزن 
  النسبي

االنحراف 
القیمة   tقیمة   المعیاري

  لترتیبا الیةاالحتم

تحقیق مستوى عال نحاول جاھدین معا   ١
 ٢ ٠.٠٠١ ٢٥.٠٣٦ ٢.١ ٧٩.٩ ٨.٠ من السالمة المھنیة في المیدان

 ١ ٠.٠٠١ ٢٨.٨٠٦ ٢.٠ ٨٣.٣ ٨.٣  بعضالنھتم بسالمة بعضنا   ٢

نتقبل السلوك الخطیر طالما ال تنتج عنھ   ٣
 ٧ ٠.٠٠١ ١٤.٥٧٥ ٢.٨ ٦٨.٧ ٦.٩  حوادث

طبیعیا من عملنا  نعد الحوادث جزءا  ٤
 ٣ ٠.٠٠١ ٢١.٠٣٥ ٢.٤ ٧٧.٤ ٧.٧  الیومي

نكسر قواعد السالمة إلنھاء العمل في   ٥
 ٨ ٠.٠٠١ ١٠.٤٤٥ ٢.٨ ٥٧.٧ ٥.٨  الوقت المحدد

 ٦ ٠.٠٠١ ١٦.٣٤١ ٢.٨ ٧٣.٤ ٧.٣  نعد عملنا غیر مناسب للجبناء  ٦

نحاول جاھدین إیجاد حل إذا أشار   ٧
 ٤ ٠.٠٠١ ٢٢.٥١٥ ٢.٢ ٧٧.١ ٧.٧  شخص ما إلى مشكلة تتعلق بالسالمة

لدینا ثقة كبیرة في قدرة بعضنا على   ٨
 ٥ ٠.٠٠١ ٢٣.٨٧١ ٢.٠ ٧٥.٢ ٧.٥  ضمان السالمة

  ٠.٠٠١ ٤٨.٧٨٢ ١٥.٥ ٧٤.١ ٧.٤  جمیع الفقرات 

اتجاهــات المصــورین نحــو " أن الــوزن النســبي للمحــور الرابــع تبــین النتــائج ،الجــدول الســابقمــن خــالل 
%، ٦٠.٠)؛ أي أكبـر مـن ٣%) وهو أكبر من القیمـة االفتراضـیة العـدد (٧٤.١( "مهنیةجراءات السالمة الإ

ى هــذا فـذا یعنــي أن اسـتجابات المبحــوثین )، وهـ٠.٠٥)، وهــي أقـل مــن (٠.٠٠١وكانـت القیمــة االحتمالیـة (
ب األولــى فــي ترتیــالمرتبــة ي فــ "نهــتم بســالمة بعضــنا الــبعض") ٢البعــد كانــت إیجابیــة، وقــد جــاءت الفقــرة (

%)، ٦٠.٠)؛ أي أكبـر مـن (٣%)، وهـو أكبـر مـن العـدد (٨٣.٣حیث بلغ الوزن النسبي ( ؛فقرات هذا البعد
ذه الفقـرة ممـا یـدل علـى أن اآلراء كانـت فـي هـ ؛)٠.٠٥)، وهي أقل من (٠.٠٠١والقیمة االحتمالیة تساوي (
مة إلنهـاء العمــل قواعـد السـالنكسـر ") ٥فـي المرتبــة األخیـرة الفقـرة ( تبینمـا جـاء ،إیجابیـة حسـب المبحـوثین

%، ٦٠.٠)؛ أي أقـل مــن ٣أقـل مــن العـدد ( و%)، وهـ٥٧.٧حیــث بلـغ الـوزن النســبي ("؛ فـي الوقـت المحـدد
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ه الفقــرة ممــا یـدل علــى أن اآلراء فـي هــذ ؛)٠.٠٥)، وهـي أقــل مـن (٠.٠٠١بلغــت (والقیمـة االحتمالیــة للفقـرة 
ــــ نعمـــان أشـــتیويو ســـامي أبـــو ســـالم،  مثـــلث ــــــ الباحـــكانـــت ســـلبیة، ویـــرى بعـــض الخبـــراء الـــذین قـــابلهم  أن  ــ

  .یحكم عمل المصورین، ولكل میدان خصوصیته واختالفه امیدان هي ماإلجراءات في ال

  :المحور الخامس: أهم محددات السالمة المهنیة

    ":أهم محددات السالمة المهنیة" تحلیل فقرات المحور الخامس

آراء أفــراد عینــة  وضــحالــذي ی) ٩(والنتــائج مبینــة فــي جــدول  ،) للعینــة الواحــدةTتــم اســتخدام اختبــار(
    .فقرات أهم محددات السالمة المهنیةة في الدراس

  ) تحلیل فقرات أهم محددات السالمة المهنیة٩( جدول
الوسط   البیان  م.

  الحسابي
الوزن 
  النسبي

االنحراف 
القیمة   tقیمة   المعیاري

  لترتیبا االحتمالیة

طر وكیفیة التعامل مع نھتم بتجنب المخا  .
 ٤ ٠.٠٠١ ٢٥.١٢٩ ٢.٠ ٧٧.٧ ٧.٨ الخطر من خالل اإلدراك المعرفي للصحفي

مھارات تدریب الصحفي في مجال السالمة   ٢
 ٦ ٠.٠٠١ ٢٢.٩٣٣ ٢.٢ ٧٧.١ ٧.٧  المھنیة، توظیفھا في تحري األمن من الخطر

التأمین الصحي؛ بمعنى أن تكون ھناك تغطیة   ٣
 ٧ ٠.٠٠١ ٢٠.٦٤٩ ٢.٤ ٧٦.٨ ٧.٧  صحیة في حال األزمات

الوعي األمني؛ بمعنى تقدیر الخطر ومعرفة   ٤
 ٢ ٠.٠٠١ ٢٣.٠٠٢ ٢.٣ ٨٠.٠ ٨.٠  كیفیة التعامل مع المخاطر األمنیة

معرفة  العمل من حیث تحدید المراحل   .٥
 ٣ ٠.٠٠١ ٢١.٥٧٨ ٢.٤ ٧٨.٨ ٧.٩  والمخارج في المیدان

خطة عمل للتغطیة والعودة بسالم  وضع  ٦
 ٥ ٠.٠٠١ ١٩.٦٨١ ٢.٥ ٧٧.٢ ٧.٧  مل التخطیط القبلي والمرحلي والبعديشت

٧  
الخبرة في المیدان (تقدیر الموقف)، فإذا 

استدعت السالمة المھنیة إلغاء المھمة یتم 
  إلغاؤھا

٨ ٠.٠٠١ ١٩.٧٩١ ٢.٥ ٧٦.١ ٧.٦ 

٨  
معدات السالمة المھنیة وكیفیة التعامل 
ة معھا، وتشمل: الخوذة والقناع والسیار

  والماء وغیرھا والمالبس والطعام
١ ٠.٠٠١ ٢٤.٤٣٦ ٢.٣ ٨٣.٥ ٨.٤ 

  ٠.٠٠١  ٣٩.٩٢٢ ٢٠.١ ٧٨.٤ ٧.٨  جمیع الفقرات 

أهــم محــددات الســالمة " أن الــوزن النســبي للمحــور الخــامس تبــین النتــائج ،الســابق جــدولالمــن خــالل 
%، وكانــت القیمـــة ٦٠.٠مـــن  )؛ أي أكبــر٣%) وهــو أكبـــر مــن القیمـــة االفتراضــیة العـــدد (٧٨.٤( "المهنیــة

ى هــذا البعــد كانــت فــذا یعنــي أن اســتجابات المبحــوثین )، وهــ٠.٠٥وهــي أقــل مــن ( )،٠.٠٠١االحتمالیــة (
خـــوذة والقنـــاع معـــدات الســـالمة المهنیـــة وكیفیـــة التعامـــل معهـــا وتشـــمل ال") ٨إیجابیـــة، وقـــد جـــاءت الفقـــرة (

یـث بلـغ الـوزن ح ؛األولـى فـي ترتیـب فقـرات هـذا البعـدة فـي المرتبـ "والطعـام والمـاء وغیرهـاوالسیارة والمالبس 
ـــــة %)، والقیمـــــة٦٠.٠)؛ أي أكبـــــر مـــــن (٣( %) وهـــــو أكبـــــر مـــــن العـــــدد٨٣.٥( النســـــبي ســـــاوي ت االحتمالی

ـــــ ؛)٠.٠٥)، وهـــــي أقـــــل مـــــن (٠.٠٠١( ـــــت فـــــي هـــــذه الفقـــــرة إیجابی ـــــى أن اآلراء كان حســـــب  ةممـــــا یـــــدل عل
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ت تقـدیر الموقـف)، فـإذا اسـتدع( الخبـرة فـي المیـدان") ٧فقـرة (فـي المرتبـة األخیـرة ال تبینمـا جـاء ،المبحوثین
)؛ ٣أكبـر مـن العـدد ( و%)، وهـ٧٦.١یـث بلـغ الـوزن النسـبي (ح "؛لغاؤهـاإالسالمة المهنیة إلغاء المهمة یـتم 

ممـا یــدل علــى  ؛)٠.٠٥)، وهــي أقـل مــن (٠.٠٠١بلغــت (%، والقیمـة االحتمالیــة للفقـرة ٦٠.٠أي أكبـر مــن 
وتختلـــف تلـــك النتیجـــة مـــع معظـــم اآلراء التـــي تركـــز علـــى أهمیـــة  ،ه الفقـــرة كانـــت إیجابیـــةأن اآلراء فـــي هـــذ

  اإلدراك المعرفي والخبرة المیدانیة للصحفي في تجنب الخطر، واألخذ بإجراءات السالمة المهنیة.

 :الدراسة فروض ثانیا: اختبار

  الفرض األول: 

الوعي بإجراءات ) في درجة ٠.٠٥ ≤ αتوجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى معنویة (
 .السالمة المهنیة بین المصورین الحاصلین على تدریب وغیر الحاصلین

بین المصورین  ات نحو إجراءات السالمة المهنیةاالتجاهوالدوافع و ) الفروق اإلحصائیة في درجة الوعي ١٠جدول (
  الحاصلین على تدریب وغیر الحاصلین

الدروات   
وسط ال  العدد  التدریبیة

  الحسابي
االنحراف 
الداللة  tقیمة   المعیاري

  اإلحصائیة

 ١٥.٠ ٦٠.٥ ٣٥ ال ٠.٤٢٧ ٠.٧٩٧ ٩.٢ ٦٢.٣ ٧٣  نعم درجة الوعي

 ٠.٠٧٢ ١.٨١٧ ١٦.٧ ٧٨.٧ ٧٣  نعم الدوافع
   ٢٣.١ ٧١.٦ ٣٥ ال

 ٠.٦٥٠ ٠.٤٥٥ ١٤.١ ٧٤.٨ ٧٣  نعم اتاالتجاھ
   ١٨.٨ ٧٣.٤ ٣٥ ال

  أوال: درجة الوعي: 

حیـث أظهـرت النتـائج فـي الجـدول  ؛) للعینـات المسـتقلةT( ختبار هذه الفرضیة تـم اسـتخدام اختبـاروال
السابق عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائیة فـي درجـة الـوعي بـإجراءات السـالمة المهنیـة بـین المصـورین 

، لـدیهم نفـس درجـة الـالحاصلین على تدریب، وغیـر الحاصـلین، وهـذا یعنـي أن المصـورین كافـة  وعي تقریبـًا
كانـت أكبـر بقلیـل مـن ا ن درجة الوعي عند المصورین الذین تلقوا تـدریبإفورغم عدم وجود فروق إحصائیة، 

  المصورین العاملین بنظام القطعة، وهو ما یؤكد دقة النتائج السابقة.

: الدوافع:    ثانیًا

فــي مســتوى دوافــع  حیـث أظهــرت النتــائج فــي الجـدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللـة إحصــائیة
ورغـم عـدم وجـود  ،المصورین نحو السالمة المهنیة بین المصورین الحاصلین على تدریب وغیر الحاصـلین

ن مســتوى الــدوافع لــدى المصــورین الحاصــلین علــى تــدریب أكبــر مــن غیــر الحاصــلین، إفــ ،فــروق إحصــائیة
  .وتؤكد دقة هذه الفرضیة الفرضیة السابقة
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 :   ات: االتجاهثالثًا

حیــث أظهــرت النتـــائج فــي الجـــدول  ؛للعینــات المســـتقلة) T( بــار هــذه الفرضـــیة تــم اســتخدام اختبـــاروالخت
السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة فـي اتجاهـات المصـورین نحـو إجـراءات السـالمة المهنیـة بـین 

ت ن اتجاهـــاإفـــ ،صـــلین علـــى تـــدریب وغیـــر الحاصـــلین، ورغـــم عـــدم وجـــود فـــروق إحصـــائیةالمصـــورین الحا
  المصورین الحاصلین على تدریب نحو إجراءات السالمة المهنیة أكبر من غیر الحاصلین.

  : الثانيالفرض 
الـــوعي بـــإجراءات ) فـــي درجـــة ٠.٠٥ ≤ αتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى معنویـــة (

 تعزى لمتغیر مجال العمل.السالمة المهنیة بین المصورین 
بین المصورین  ات نحو إجراءات السالمة المهنیةاالتجاهوالدوافع و درجة الوعي  ) الفروق اإلحصائیة في١١جدول (

  لمتغیر مجال العملوفقا 
الوسط   العدد  التصویر  

  الحسابي
االنحراف 
الداللة  tقیمة   المعیاري

  اإلحصائیة

٠.٣٣٤- ١٢.٥ ٦١.٧ ٧٤  فوتوغرافي درجة الوعي  ٨.٥ ٦٢.٤ ٣٩ فزیونيیتل ٠.٧٣٩ 

 ١٨.٣ ٧٤.٢ ٣٩ فزیونيیتل ٠.٣٤٠ ٠.٩٥٨ ١٩.٤ ٧٧.٨ ٧٤  رافيفوتوغ الدوافع

٠.١٨٥- ١٦.٠ ٧٣.٩ ٧٤  فوتوغرافي اتاالتجاھ  ١٤.٧ ٧٤.٥ ٣٩ فزیونيیتل ٠.٨٥٣ 

  أوال: درجة الوعي: 

حیـث أظهـرت النتـائج فـي الجـدول  ؛) للعینـات المسـتقلةT( والختبار هذه الفرضیة تـم اسـتخدام اختبـار
فروق ذات داللـة إحصـائیة فـي درجـة الـوعي بـإجراءات السـالمة المهنیـة بـین المصـورین السابق عدم وجود 

، ویعــزو الباحــث ذلــك إلــى اعتمــاد فزیــونيیین والمصــورین الــذین یعملــون فــي مجــال التصــویر التلالفوتــوغرافی
  منهم. هم في العمل المیداني والتعلم تساب الخبرة من خالل معایشة زمالئالمصورین على المیدان في اك

: الدوافع:    ثانیًا

أظهــرت النتــائج فــي الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي مســتوى دوافــع  فقــد
ن والمصــــورین الــــذین یعملــــون فــــي مجــــال الفوتــــوغرافییالمصــــورین نحــــو الســــالمة المهنیــــة بــــین المصــــورین 

ن المصـــورین ؛ حیــث إفـــي فلســطین یئــة العمــلیــرى الباحـــث أن هــذا األمــر یعـــود لب، و فزیــونيیالتصــویر التل
  ن للخطر بغض النظر عن طبیعة عملهم.أنفسهم معرضو 

 :   ات: االتجاهثالثًا

أظهـــرت النتـــائج فـــي الجـــدول الســـابق عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة ، لعینـــات المســـتقلةفیمـــا یخـــص ا
ین والمصـورین الفوتـوغرافیإحصائیة في اتجاهات المصورین نحو إجراءات السالمة المهنیـة بـین المصـورین 
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ا عالقـة بـدوافع ، وتؤكد هذه الفرضـیة الفرضـیة السـابقة التـي لهـفزیونيیالذین یعملون في مجال التصویر التل
  جراءات السالمة المهنیة.ووعي المصورین بإ

  : الثالثالفرض 

الـــوعي بـــإجراءات ) فـــي درجـــة ٠.٠٥ ≤ αتوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى معنویـــة (
 تعزى لمتغیر الخبرة.هنیة بین المصورین السالمة الم

 بین المصورین ات نحو إجراءات السالمة المهنیةاالتجاهوالدوافع و ) الفروق اإلحصائیة في درجة الوعي ١٢جدول (
  الخبرةلمتغیر  وفقا

الوسط   العدد  الخبرة  
  الحسابي

االنحراف 
الداللة  Fقیمة   المعیاري

  اإلحصائیة

 درجة الوعي

 ١٥.٩ ٧٥.٩ ١٥  أقل من  سنتین

٠.٨٢٨ 
 

٠.٤٨١ 
 

 ١١.٦ ٦٢.٨ ٣٨ سنوات ٥ – سنتینمن 
 ١١.٠ ٦١.٨ ٣٦  سنوات ١٠أقل من  – ٥من 

 ٦.٨ ٦٣.٣ ٢٤  سنوات ١٠أكثر من 
 ١١.٢ ٦١.٩ ١١٣  المجموع

 الدوافع

 ٢٣.١ ٧٦.٨ ١٥  سنتینأقل من  

٠.٢٨٣ 
 

٠.٨٣٧ 
 

 ٢١.٣ ٧٦.٧ ٣٨ سنوات ٥ – سنتینمن 
 ١٧.٨ ٧٤.٦ ٣٦  سنوات ١٠أقل من  – ٥من 

 ١٤.٧ ٧٩.٣ ٢٤  سنوات ١٠أكثر من 
 ١٩.٠ ٧٦.٦ ١١٣  المجموع

 اتاالتجاھ

 ١٩.٢ ٦٧.٣ ١٥  أقل من سنتین

١.١٢٩ 
 

٠.٣٤١ 
 

 ١٥.٤ ٧٥.٦ ٣٨ سنوات ٥ – سنتینمن 
 ١٣.٨ ٧٤.٥ ٣٦  سنوات ١٠أقل من  – ٥من 

 ١٥.٤ ٧٥.٣ ٢٤  سنوات ١٠أكثر من 
 ١٥.٥ ٧٤.١ ١١٣  لمجموعا

  أوال: درجة الوعي: 

حیـث أظهـرت النتـائج فـي  ؛اختبـار التبـاین األحـادي) F( تـم اسـتخدام اختبـار ،والختبـار هـذه الفرضـیة
الجــدول الســابق عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة فــي درجــة الــوعي بــإجراءات الســالمة المهنیــة بــین 

كـــون الـــوعي بـــإجراءات الســـالمة المهنیـــة یاتجـــاه المصـــورین نحـــو وهـــذا یؤكـــد أن ، للخبـــرة تعـــزىالمصـــورین 
  لدیهم مع الخبرة في العمل المیداني، ویرتبط بالفرضیة األولى ویؤكد الفرضیة الثانیة.

: الدوافع:    ثانیًا

أظهــــرت النتــــائج فــــي الجــــدول الســــابق عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائیة فــــي مســــتوى دوافــــع 
الــــذین یعملــــون فــــي مجــــال ین والمصــــورین الفوتــــوغرافیهنیــــة بــــین المصــــورین المصــــورین نحــــو الســــالمة الم

، وتتوافــق تلــك الفرضــیة مــع الفرضــیة التــي ســبقتها، وتؤكــد دقــة البیانــات للخبــرة ىتعــز  فزیــونيیالتصــویر التل
فــــرض علـــــى ، وتعــــزى إلـــــى أن بعــــض الوكـــــاالت األجنبیــــة، والمؤسســـــات الصــــحفیة المحلیـــــة توالفرضــــیات

  رات متخصصة في السالمة المهنیة.مصوریها تلقي دو 
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 :   ات: االتجاهثالثًا

أظهـــرت النتـــائج فـــي الجـــدول الســـابق عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة ، لعینـــات المســـتقلةفیمـــا یخـــص ا
، وتتوافــق للخبــرة ىتعــز إحصــائیة فــي اتجاهــات المصــورین نحــو إجــراءات الســالمة المهنیــة بــین المصــورین 

ام معظـم المصـورین باألخـذ بالـدورات التـي ز لتـاوتؤكـد عـدم  ،قة وتؤكـدهایضا مع النتائج السـابأهذه الفرضیة 
  تلقوها. 

  ثالثا: مناقشة أهم النتائج:

% من المبحوثین یعرفون بوجود إجراءات للسالمة المهنیة في المرتبة ٤٧.٨أشارت النتائج إلى أن  .١
وتتوافق تلك النتائج مع  %،١.٨بنسبة بة األخیرة عدم المعرفة بوجودها األولى، بینما جاء في المرت

 حیث أكدت الغالبیة العظمي؛ ن على دورات في السالمة المهنیةالنتائج المتعلقة بحصول المصوری
ئج دراسة سامي مع نتاهذه النتیجة تتفق حصولهم على هذه الدورات، كما ـــ  خصوصا المثبتینـــ منهم 

 ."السالمة المهنیة حقائق وأرقام" أبو سالم  بعنوان

% من المبحوثین یهتمون بمعرفة وجود إجراءات للسالمة المهنیة، بینما جاء في المرتبة ٦٦.٤أن  .٢
%، ویرى الباحث أن الذین ال یهتمون بالسالمة ١.٨األخیرة عدم االهتمام بمعرفة وجودها وبنسبة 

شباب ن والمتكاسلین في األخذ بهذه اإلجراءات، ومعظمهم من اللمهنیة یصنفون ضمن فئة الالمبالیا
في مقابلة  APA imageحدیثي العمل والعاملین بنظام القطعة، كما أكد نعمان أشتیوي مدیر وكالة 

  سابقة.

ال یتقبلون وجود  %١.٨ ثمني إجراءات للسالمة المهنیة، % من المبحوثین یتقبلون تب٦١.١أن  .٣
جراءات یشوبه زام بهذه اإلإن االلتفث أنه بالرغم من هذا القبول إجراءات والسالمة المهنیة، ویرى الباح

 منهم لإلصابات. كثیرعرض الیحیث  ؛بعض الخلل

ؤكد یة المهنیة أنها التبني التخاذ إجراءات السالموالقبول/ ة واالهتمامبینت النتائج المتعلقة بالمعرف .٤
النتائج  األخذ بها، وتتفق تلكعلى د مدى حرص معظم المصورین الشباب تؤكبعضها بعضا، كما 

وكذلك المقابالت التي أجریت مع المختصین حول أهمیة  ،یر التي عرض لها الباحثمع التقار 
وخصوصا في ظل استهداف سلطات االحتالل اإلسرائیلي  ،التعرف على إجراءات السالمة المهنیة

  المباشر للمصورین.

ن القیمة وهو أكبر م ،%)٦١.٩( "الوعي بإجراءات السالمة المهنیة" أن الوزن النسبي للمحور الثالث .٥
ذا یعني أن )، وه٠.٠٠١%، وكانت القیمة االحتمالیة (٦٠.٠) أي أكبر من ٣االفتراضیة العدد (

مما یعني أن المصورین الصحفیین لدیهم وعي  ؛ى هذا البعد كانت إیجابیةفاستجابات المبحوثین 
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جراءات السالمة المهنیة، والفضل في ذلك یعود إلى تعدد ا التي تمنح لمؤسسات مناسب بأهمیة وإ
 ومنها الیونسكو. ،سیما المؤسسات الدولیةال، دورات تدریبیة في مجال السالمة المهنیة

وهو  ،%)٧٤.١( "اتجاهات المصورین نحو إجراءات السالمة المهنیة" أن الوزن النسبي للمحور الرابع .٦
) ٠.٠٠١یة (انت القیمة االحتمال%، وك٦٠.٠)؛ أي أكبر من ٣أكبر من القیمة االفتراضیة العدد (

مما یدل  ؛هذا البعد كانت إیجابیةى فذا یعني أن استجابات المبحوثین وه ،)٠.٠٥هي أقل من (و 
 على أهمیة تطبیق هذه اإلجراءات على أرض الواقع واألخذ بها كاملة.

 ،بینت النتائج أن أهم محددات السالمة المهنیة هي: معدات السالمة المهنیة وكیفیة التعامل معهاكما  .٧
حیث جاءت في المرتبة األولى في  ؛والمالبس والطعام والماء وغیرها شمل الخوذة والقناع والسیارةوت

ترتیب فقرات هذا البعد، وتختلف تلك النتیجة مع معظم اآلراء التي تركز على أهمیة اإلدراك المعرفي 
ویرى الباحث أن والخبرة المیدانیة للصحفي في تجنب الخطر، واألخذ بإجراءات السالمة المهنیة، 

 .المصورین لدیهم خلط مفاهیمي حول السالمة المهنیة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الوعي بإجراءات السالمة المهنیة بین المصورین  .٨
نفس درجة ا الحاصلین على تدریب، وغیر الحاصلین، وهذا یعني أن المصورین كافة لدیهم تقریب

ا ن درجة الوعي عند المصورین الذین تلقوا تدریبإفود فروق إحصائیة رغم عدم وج الوعي، إال أنه
  كانت أكبر بقلیل من المصورین العاملین بنظام القطعة، وهو ما یؤكد دقة النتائج السابقة.

المصورین نحو ووعي داللة إحصائیة في مستوى دوافع  عدم وجود فروق ذاتأظهرت النتائج  .٩
وكذلك اتجاهاتهم  مصورین الحاصلین على تدریب وغیر الحاصلین،السالمة المهنیة بین الإجراءات 

 .نحوها

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الوعي بإجراءات السالمة المهنیة أظهرت النتائج  .١٠
فزیوني، یین والمصورین الذین یعملون في مجال التصویر التلالفوتوغرافیالمصورین ودوافع واتجاهات 

تساب الخبرة من خالل معایشة إلى اعتماد المصورین على المیدان في اك ویعزو الباحث ذلك
 .هم في العمل المیداني والتعلم منهمزمالئ

ودوافع واتجاهات المصورین  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجة الوعيظهرت النتائج أ .١١
الوعي بإجراءات ین نحو وهذا یؤكد أن اتجاه المصور ، للخبرة تعزىإجراءات السالمة المهنیة  نحو

یة األولى ویؤكد الفرضیة كون لدیهم مع الخبرة في العمل المیداني، ویرتبط بالفرضالسالمة المهنیة ی
  .الثانیة
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  توصیات الدراسة:

  ي:أتتوصـي الدراسـة بمـا یـ ،بنظام القطعـةعلى صعید المصورین الصحفیین وخصوصا العاملین 
علـى  دریبالتـ ، مـعلـى المیـدان إال بهـاإ نـزولنیة، وعـدم الت السالمة المهضرورة األخذ بكل إجراءا

علـــى كیفیـــة  دریبالتـــ، وكـــذلك ســـیما اإلســـعافات األولیـــةتخدام أدوات الســـالمة المهنیـــة، الكیفیـــة اســـ
ضـرورة الحصـول علـى  ن، فضـًال عـتعامل مـع األحـداث فـي المیـدانیة الكیف ىمعنب ،الخروج اآلمن
لغـــاء و  ،المخـــاطرة فـــي المیـــدانعـــدم  ، مـــعمتخصصـــة فـــي مجـــال الســـالمة المهنیـــة دورات تدریبیـــة إ

 الحصــول علــى تــأمین صــحي وأوراق ثبوتیـــة ، كمــا یجــبمهمــات فــي ســبیل النجــاة مــن المخــاطرال
والحیادیـة  عدم التـدخل فـي األحـداث، وااللتـزام بالسـلمیة ، معلضمان سالمتهم حال تعرضهم لألذى

ة والعمـــل علـــى تنمیـــ ،اكتســـاب مهـــارات لغویـــة ومهـــارات تدریبیـــةوكـــذلك  ،التامـــة فـــي نقـــل الصـــورة
 اإلدراك المعرفي.

  شـــراك إ ي:أتراســـة بمـــا یـــتوصـــي الد ،علـــى صـــعید المؤسســـات والنقابـــة وجهـــات االختصـــاصو
كادیمیــة بشـكل فعــال، مـن خــالل تحـدیث المنــاهج وتضـمین مقــررات السـالمة المهنیــة المؤسسـات األ

ة ة متطـورة للمصـورین الصـحفیین كافــیـعقــد دورات تدریب ، وكـذلكفـي منـاهج واختصاصـات اإلعـالم
 ، الحـال فـي محافظـات غـزة يكمـا هـ ،ریـفـي بیئـة العمـل الخط اصـةال السـالمة المهنیـة، وخفي مجـ

أن تتبنـــى نقابـــة الصـــحفیین اإلشـــراف علـــى عقـــد المزیـــد مـــن الـــدورات فـــي مجـــال الســـالمة المهنیـــة و 
ـــــة القانونیـــــة ـــــز مهـــــاراتهم ؛خصوصـــــا للمصـــــورین الشـــــبابو  ،والتوعی أن تقـــــوم نقابـــــة و  ،بهـــــدف تعزی

رهـــا فـــي تلزمات الســـالمة المهنیـــة ومنحهـــا للمؤسســـات التـــي ال تســـتطیع توفیالصـــحفیین بتـــوفیر مســـ
ضــرورة قیــام المؤسســات اإلعالمیــة كافــة بتــوفیر جمیــع  ، كمــا یجــبســبیل الحفــاظ علــى الصــحفیین

لــــزامهم بـــااللتزام بهــــامســـتلزمات الســــالمة المهنیـــة للمصــــورین الصـــحفیین بــــال   وتجــــدر ،اســـتثناء، وإ
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عـدم باإلضـافة ل ،واقیة من الرصاص والخوذات وغیرهاوخصوصا الدروع ال ،بدخول معدات الحمایة
خیص أو مــنح تـــراخیص جدیــدة ألیــة مؤسســة إعالمیـــة ال تلتــزم بتــوفیر معــدات الســـالمة اتجدیــد تــر 

  المهنیة للطواقم العاملة بها. 
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