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 سنة: دراسة ميدانية  12-9لألطفال من ي أفالم الرعب وتأثيرها على السلوك العدوان ▪
 379ص( ...  كفر الشيخجامعة ) سعاد محمد المصريد. أ.م.                                                                   

 :يالتنظيمية واتصاالت إدارة التغيير التنظيمالعالقة بين أنماط القيادة  ▪

 مصر  فيدراسة ميدانية على شركات المحمول العاملة     

 437ص...   (المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث) د. نعم محي الدين عبد الغفار                        
 

 للمنظمة كأداة اتصالية من أدوات العالقات العامة:تقييم فاعلية عناصر الموقع اإللكتروني  ▪
 دراسة تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية 

 509ص ( ...  الملك عبد العزيزجامعة ) عيسى بن صالح الكثيريد.                                                   
 

 
 
 

 

                                                                                   لمعايير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لهاإدراك الصحفيين  ▪

 549ص...   (معهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال) د. هالة حمدي غرابة                                           

الرقمية: دراسة ميدانية في ضوء  ▪ للتطبيقات  العامة واستخدامهم  العالقات  قبول ممارسي  المؤثرة في  العوامل 
  (UTAUT) النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامها

 583ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) اليحيى بن صالح هديل بنت عليد. 
 

لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين بمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم  إدراك الشباب  ▪
 االجتماعية: دراسة ميدانية في ضوء نظريتي تأثر الشخص الثالث والواقع المدرك

 621ص...   (بورسعيدجامعة ) سمر إبراهيم عثماند.                                                                    
 

 

 لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع الصحفية: اليوم السابع نموذًجا  يالتحليل السيميولوج  ▪

 681ص( ...  المنصورةجامعة ) حنان عبد هللا عبد الصمدد.                                                                 
 

ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّعُوِديَّة من خالل مركزدور العالقات  ▪ ة الرَّ  الجديد  االتصال واإلعالم العامَّ

 بوزارة الخارجية        

 (أم القرىجامعة ) فيصل هالل الهذلي                                                            

 725( ...  صأم القرىجامعة ) سعيدبن عبد الرحمن صالح عبد الحفيظ 
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)     ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامعة  - اإلعالم كلية بأستاذ العالقات العامة 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل األسبق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   .أ.د
   جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم                                   

         

 (مصر)   شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -الدراسات اإلسالمية للبنات اإلعالم بكلية أستاذ 

 
  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -لقسم اإلعالم بكلية اآلداب  األسبقأستاذ العالقات العامة والرئيس 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 جامعة اليرموك  - اإلعالم وعميد كلية أستاذ العالقات العامة 

  

    (الجزائر)علي قسايسية  . أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  أستاذ 

 

 )السودان(هشام محمد عباس زكريا   .أ.د
 العميد السابق لكلية تنمية المجتمع في جامعة وادي النيل بالسودان  -وعميد كلية االتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة  اإلعالم أستاذ 

 ( اليمن) عبد الملك ردمان الدناني  .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

تقومالعالقات   أن  بعد  واالتصال،  اإلعالم  وعلوم  ق    ها بتحكيم العامة  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

ال   مطبوعاتوالمجلة ضمن      التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  للعالقات  عربية 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

في  العربي   علمية عربية  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(     Arab Impact Factor تخصص 

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2022في تقرير عام    2.12بمعامل تأثير بنسبة  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية. تقبل المجلة نشر عروض الكتب 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  الخط    Boldوالعناوين  ونوع  العربية،  البحوث  في 

Times New Roman   ( الجهات  الصفحة من جميع  البحوث اإلنجليزية، وهوامش  (،  2.54في 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   اإللكتروني من البحث بالبريد  نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 ، وملخصين باللغة العربية واإلنجليزية للبحث.مختصرة عنه

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

نشر البحث  وإرسال جزء من رسوم    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

البحث معدال    إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط - بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  عضوية    (%20)  للمصريين  يحمل  العلمية  الزمالة  لمن 

من الرسوم   (%25)والجنسيات األخرى. وتخفيض  من المصريين    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى -

  ا جنيه    70حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10مصر وللمقيمين بالخارج واألجانبللمصريين داخل  ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  المصريين    اجنيه    600ملخص  ولغير  يزيد   أال على    $.180للمصريين 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

تقديم خصم             ف  (%10)ويتم  يشترك  العامة. ويتم    ي لمن  للعالقات  المصرية  الجمعية  عضوية 

 إرسال عدد

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )$، و300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

بريدي:   بريدي:    –  32111رمز  اإللكتروني   ،66صندوق  من    والبريد   المجلةالمعتمد 

jprr@epra.org.egرئيس مجلس إدارة المجلة  ل  اإللكتروني   البريد  ، أو ceo@apr.agency     بعد

 تفيد ذلك. ي وإرسال صورة اإليصال الت البحثتسديد قيمة 
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 االفتتاحية
 

ـــ     أكتوبر  بداية إصدارها في  بانتظام،  2013ديسمبر من عام   منذ  المجلة  أعداد  يتواصل صدور  م، 
عدًدا بانتظام، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين    واحد وأربعون   ليصدر منها

 من مختلف دول العالم.  
عالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ  وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث ال   

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
وجد   ـــ  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة  بالقاهرة( ضمن مطبوعات  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  بأكاديمية 

تقد  الراغبون في  األساتذة  للنشر على  فيها  المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  يم 
النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  

لت المجلة على أول معامل تأثير عربي  للدوريات العلمية  (AIF)من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
لعربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  ا

، والمعامل تابع لمؤسسة  م2022في عام   2.12م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
م ضمن الفئة  2022معياًرا، وصنفت المجلة في عام  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

للعام الثاني    على المستوى العربي  مجلة األعلى، وال" وهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالمQ1"األولى  
تأثير=    على التوالي، لعام    ICR، كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  0.5833بمعامل 

 . 1.569م بقيمة=  2021/2022
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

ي مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها  للجامعات ف
)7بـ ) درجات من  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

المستوف العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  المجلة ضمن  لمعايير  أصبحت  ية 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
  -دار المنظومة    - EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )    

 معرفة(.  -العبيكان 
من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا  -األربعين  الثاني و  - العدد هذا وفي     

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة   الباحثينواألساتذة  المجال عدًدا يضم  حول    المشاركين والمساعدين وكذلك 
ال العالقات  "حمالت  واإلعالن"؛موضوع:  من    عامة  للباحثين  تكوين رصيد  بهدف  العلمي  للنشر  مقدمة 

 أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
واألربعين" من المجلة، نجد    الثاني"  بالجزء األول من العددففي البداية وعلى صعيد البحوث الواردة       
 العالقات العامة الرقمية  دور ن:"تحت عنوامشترًكا  بحًثا  عة الملك عبد العزيزمن جام السعوديةمن 
 



 "، وهو مقدم من: عبر منصة تويتر في إقناع المواطنين باالكتتاب العام في شركة أرامكو السعودية
 .بدور علي غرم هللا الغامدي ،السعودية ، منآالء بكر علي الشيخد. م.أ. 

، من جامعة حلوان، فقدَّمت دراسة بعنوان: "الشعبوية  مصر، من  لبيبة عبد النبي إبراهيمأ.م.د.  أما      
 : دراسة أثنوجرافية افتراضية". (ماتيو سالفيني) الرقمية للسياسي اإليطالي 

 ، دراسة تحليلية مقارنة بعنوان: مصر، من أم.د. طارق محمد الصعيدي ومن جامعة المنوفية، قّدم:    
 االتجاهات الحديثة في بحوث نظم التعلم الرقمي وفعاليتها في التعليم لتخصصات اإلعالم". " 

،  السعودية، من  غادة خالد اللحياني،  مصرمن  أ.م.د.عزة جالل حسين،  ومن جامعة أم القرى قّدمتا      
الوع بناء  في  ودورها  االجتماعي  التواصل  بمواقع  المعزز  الواقع  "إعالنات  بعنوان:  بالعالمة  دراسة  ي 

 ".التجارية لدى المستهلك السعودي: يوتيوب أنموذًجا
م  ا بعنـــوان: مصااارمـــن ، مـــن جامعـــة كفـــر الشـــي  أساااامة عباااد الحمياااد محمااادد. وقـــدَّ "محـــددات ، بحثـــً

 ".مصداقية التقييمات اإللكترونية وعالقتها بنية الشراء لدى المستهلكين: دراسة شبه تجريبية
"َعالقة   ، تحت عنوان:مصر، من  هبة هللا صالح السيد  د.نجد دراسة مسحية لـ    ومن جامعة حلوان

 تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة لدى كبار السن". 
ظاهرُة "موك "  بحًثا بعنوان:مصر،    مند. منة هللا كمال موسى دياب،    قدَّمت،  ومن جامعة بني سويف     

ات التَّواصل االجتماعّي، وتأثيراُتها على ثقافِة االستهالِك الغذائيِّ في مصربانغ" عبر   :ِمنصَّ
 ".تحليٌل نتنوغرافي في ضوِء نموذج االستخداِم التَّعويضّي لإلنترنت  

م      قدَّ األزهر،  جامعة  من  إبراهيم    وأخيًرا  رمضان  من  عطيةمحمد  د.  تأثير    ،مصر ،  بعنوان:  بحًثا 
اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أبعاد التسويق الرقمي في المؤسسات المصرية: المواقع  

 دراسة تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية". 
من       نجد  متنوعة،  بحوًثا  يضم  المجلة  من  واألربعين"  "الثاني  العدد  من  الثاني  الجزء               ، مصرأما 

أفالم الرعب وتأثيرها على  بعنوان: "  ميدانية، من جامعة كفر الشي ، دراسة  المصري د. سعاد محمد  أ.م.
 . سنة" 12-9السلوك العدواني لألطفال من 

لتكنولوجيا اإلعالم  ،  مصرمن    ،ِنعم محي الدين عبد الغفارد.    مت وقدَّ     من المعهد الكندي العالي 
فيالحديث،   العاملة  المحمول  شركات  على  ميدانية  القيادة  مصر    دراسة  أنماط  بين  "العالقة  بعنوان: 

 ". التنظيمية واتصاالت إدارة التغيير التنظيمي
م     بحًثا بعنوان:السعودية،  مند. عيسى بن صالح الكثيري،  ومن جامعة الملك عبد العزيز، قدَّ

العامة: العالقات  أدوات  من  اتصالية  كأداة  للمنظمة  اإللكتروني  الموقع  عناصر  فاعلية  دراسة   "تقييم 
 ". تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية

، بحًثا  مصر، من  د. هالة حمدي غرابة ومن معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم واالتصال، قدَّمت     
    ".إدراك الصحفيين لمعايير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لهابعنوان: "



اليحيى، من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، قدَّمت  السعوديةومن        د. هديل بنت علي 
العوامل المؤثرة في قبول ممارسي العالقات العامة واستخدامهم للتطبيقات الرقمية: دراسة بحًثا بعنوان: "

 . " (UTAUT)ميدانية في ضوء النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامه 
في ضوء نظريتي تأثر  ، دراسة ميدانية  مصر، من  د. سمر إبراهيم عثمانومن جامعة بورسعيد قدَّمت      

إدراك الشباب لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين "  بعنوان:  الشخص الثالث والواقع المدرك
  ".بمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم االجتماعية

التحليل السيميولوجي  ، من جامعة المنصورة، قدمت بحًثا بعنوان: " مصر، من حنان عبد الصمد د.  أما      
 ". لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع الصحفية: اليوم السابع نموذًجا

م     قدَّ القرى،  أم  جامعة  من  من:    وأخيًرا  الهذليكل  الهالل  سعيد  ،صالح  الحفيظ  عبد  من   صالح 
ُعوِديَّة من خالل "مشترًكا بعنوان:بحًثا    ،السعودية ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّ دور العالقات العامَّة الرَّ

 ". مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية
 

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  تعبر عن أصحابها  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

حوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب الب
 النشر.
العلمي         النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ندعو هللا  آخًرا  وليس  بشكل   يفوأخيًرا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  
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   هالة حمدي غرابةد.                                                                              
        

         halaghoraba34@gmail.com 
                                                                           معهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال              

                                              
 

 ملخص:
نتج عن إمكانية تعرض الصحفيين إلى مخاطر جسدية ونفسية ومعلوماتية جهود بحثية متعددة لفهم        

المخاطر، تمهيًدا لتقديم توصيات للحد من الخطر الذي يتعرض له الصحفيون بسبب ممارسة  طبيعة هذه  
 المهنة. ويمكن صياغة المشكلة البحثية على النحو التالي:

بالنظر إلى تعاظم المخاطر في بيئة العمل الصحفي، وقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع، وأهمية 
ا في  ُتسهم  دقيقة  بيانات  جدير  توفير  الموضوع  هذا  فإن  للصحفيين؛  متطلباتها  بجميع  المهنية  لسالمة 

الخاصة   للمعايير  الصحفيين  إدراك  مستوى  ما  التالي:  الرئيسي  التساؤل  عن  لإلجابة  والبحث  بالدراسة 
 بالسالمة المهنية واألمن الرقمي، ومدى تطبيقها في علمهم؟ 

ير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لها،  وهدف البحث إلى قياس مدى إدراك الصحفيين لمعاي    
تم   البيانات،  االستبيان في جمع  وأداة  المسح  واعتمد على منهج  الوصفية  الدراسات  إلى  البحث  وينتمي 

 من الصحفيين المصريين، وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:  100تطبيقها على  
النتائج عن تعرض  مع تزايد االعتماد على التكنولوجيا ال .1 البيانات كشف  حديثة تزايد االهتمام بحماية 

اإلجراءات   وعن  المباشرة،  واإلهانة  والتنكر  الخداع  مثل  اإللكتروني  التنمر  ألشكال  الصحفيين  أغلب 
مع   والتواصل  التطبيقات  إدارة  وإبالغ  الحظر  فكانت  اإللكترونية  للجرائم  التعرض  عند  المتبعة 

 اهل أحيانا والقليل منهم يهتم باتخاذ اإلجراءات القانونية. المؤسسات الصحفية والتج
أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر المشكالت التي يتعرض لها الصحفيون وال سيما عند تغطية األماكن   .2

الخطرة هي اإليذاء البدني، والتعارض مع سياسات الدولة وأيًضا التهديد وقد يصل األمر في بعض  
أن   النتائج  وكشفت  واالغتيال،  للخطف  المهن  مبحوًثا  58األحيان  للسالمة  قبل  يهتم بوضع خطة  ية 

 تغطية األماكن الخطرة. 
نفسها   .3 المواقع اإلخبارية  تتعرض  أنفسهم بل  تقتصر مشكالت األمن الرقمي فقط على الصحفيين  ال 

البريد   وقرصنة  الصحفي  أرشيفها  وتدمير  وتعطيلها  مزيفة  وأخبار  صور  نشر  بهدف  لالختراق 
 وتعطيل الموقع عن العمل.  ياإللكترون

 

 الصحفيين، معايير السالمة المهنية، األمن الرقمي. الكلمات المفتاحية: 
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 مقدمة:

يضا   قينماا ،"أعا ا  العا"ب" اإلعالمياي  أاهن    "بدونالا  رراما"الرئيس األمريكي السااق     صفو           
 :الفلبيناي أاه  سالارئي ويصار ". للصاففيي  هااا: "رئيس التعييك دمية علا  كاكك شالكاينكوي وي او 

 ."ليسوا مفصني  م  اإلرهاب عالميي اإل"
حيددث  ؛أكثددر عرضددة للمخدداطر بسددبب وضددعه الددوظيفي المتغيددر أصددبحالصددحفي تؤكددد األحدددا  أن 
 ,Jan)  واألوبئة مراض الذين يقومون بتغطية جرائم الحرب والفساد إلى جانب األ  نييزداد اليوم عدد الصحفي

الحصددول علددى الحمايددة الال مددة  ن مددن دو  ةبعقددود مؤقتدد أو ،والددبعض مددنهم يعمددل لحسددابه الخددا   .(2021
 على وسائل اإلعالم توفيرها لهم. ب التي يج

يشددهد عليدده مددن  مدداو  ،بدده الصددحفي مددن تغطيددة أحدددا  التفجيددرات  يقددوم مدداوتشددير البحددو  إلددى أن 
 قددوم بنقددل األحدددا  والتقدداو الصددور ومحدداورةوي ،لأبريدداء بمددا فدديهم األطفددا ن مدددنيو  ضددحيتها يقددع عتددداءات ا 

مددددن  وغيرهددددا الصدددددمة، بعددددد  اضددددطرابات مددددا أوباالكتئدددداب  صددددابةكددددل ذلددددع يجعلدددده عرضددددة لإل الندددداجين،
عمددل  رأطددتتطلددب وضددع  ملددهقضددايا أخالقيددة أثندداء العيددام بع -اأيضددً -كمددا أندده يواجدده  ،المشددكالت النفسددية

والعدالدددة  اإلنسدددانعمليدددة اتخددداذ القدددرار الصدددحفي األخالقدددي بمدددا يتناسدددب مدددع قضدددايا حقدددوق  ضدددبطت ةدائمددد
 .المهنية والسالمة

تقريددر اليونسددكو إلددى  يشددير ؛ حيددث اإلعددالم متعددددة، ومتددواترة ةعلددى خطددورة ممارسددة مهندد والمؤشددرات 
بزيدددادة  م2020 – م2016بدددين عدددام  صدددحفي وصدددحفية حدددول العددالم أثنددداء ت ديدددة عملهدددم  مددا 400مقتددل 

(  %55، ويشير تقرير آخر لليونسكو إلى أن ) (م2022)اليونسكو،  عن األعوام السابقة  %20تصل إلى  
من جرائم قتل الصدحفيين تظهدر فدي بلددان ال تشدهد نزاعدات مسدلحة؛ ممدا يوضدح المخداطر المسدتمرة التدي 

( من النساء الصحفيات  %75يواجهها الصحفيون خالل عملهم اليومي، كما أشار التقرير إلى أن نسبة ) 
 .(IREX, 2021) تعرضن للعنف عبر اإلنترنت  المشاركات في التقارير االستقصائية

الصددحفيون بحكددم عملهددم إلددى الكثيددر مددن الجددرائم اإللكترونيددة مثددل التنمددر  نتيجددة لمددا يتعددرض لدده
لتمكدين  "؛مبددادرة أمددن" ت الدوليددةاللدد  البحددو  والتبدداد واالختراق اإللكتروني والقرصدنة، وغيدرهم أطلدج مج

 IWPRصددحافة الحددرب والسددالم دشدددنم معهدددد ، كمدددا العدداملين فددي مجددال اإلعددالم مددن أدوات األمددن الرقمددي
الجمهدور إلدى وإرشدداد  أول موقع خا  باألمن الرقمي في العالم العربي بهدف رفع الوعي باألمن الرقمدي،

 (IWPR, 2013) اإلنترنت عملهدم علدى شدبكة  أثنداءكيفية المحافظة على أمنهم 
وتقع المسؤولية في تطبيج آليات السدالمة المهنيدة علدى عداتج عددة جهدات مشدتركة تتددرل حتدى تصدل     

إلددى الصددحفي وهددذه الجهددات تتمثددل فددي: الحكومددة المنددوو بهددا سددن قددوانين حمايددة الصددحفيين، والمؤسسددات 
المراقبدة فدي التدزام التي تتولى توفير وسدائل وقايدة مناسدبة للصدحفيين، وتتحمدل النقابدات المهنيدة اإلشدراف و 

 .عالم(إل)وا المهنيةالصحفيين والمؤسسات بمعايير السالمة 
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 : البحث مشكلة
علدددى  ديات العديدددد مدددن المخددداطر التدددي تفدددرض تحدددالتدددي تهيشدددها المجتمعدددات  رقميدددةال المرحلدددة تشدددهد 

 فدددي مقدمدددة هدددذه المخددداطر مدددا تددد تي ،واالجتماعيدددة، وغيرهدددا قتصددداديةالمجتمدددع والمؤسسدددات السياسدددية واال
الجسددددية  لسدددالمةلددده الصدددحفيون خدددالل عملهدددم فدددي منددداح قدددد ال يضدددمن لهدددم الحدددد األدندددى مدددن ا يتعدددرض 
 .الصحفيحتمية لممارسة العمل  رورةتحقيج األمن المعلوماتي الذي هو ضو  ،والنفسية

وسدرقة المعلومدات  ،االختدراقالشدكوى مدن بوالمهنيدة  األكاديميدةتعالت األصوات داخل األوسداو   وقد 
نشدر المضدامين الكاذبدة  د األمر إلى ح ووصل ،وانتهاك الخصوصية والعديد من الممارسات غير القانونية

 بين دول. مات مما ترتب عليه مشكالت وأ   ؛ب سماء صحفيين ومؤسسات إعالمية ووكاالت أنباء
 عدددةبحثيدة مت جهدود لوماتيدة تعدرض الصدحفيين إلدى مخداطر جسددية ونفسدية ومعواكبت ظدواهر    وقد 

ا لتقددديم توصدديات للحددد مددن الخطددر الددذي يتعددرض لدده الصددحفيون بسددبب لفهددم طبيعددة هددذه المخدداطر، تمهيدددً 
 المشكلة البحثية على النحو التالي: ويمكن صياغة ،ممارسة المهنة
 ضدوع،المو وقلدة الدراسدات التدي تناولدت هدذا  ،تعداظم المخداطر فدي بيئدة العمدل الصدحفي  لىإ  بالنظر

فدددإن هدددذا  للصدددحفيين؛السدددالمة المهنيدددة بجميدددع متطلباتهدددا  تطبيدددج فدددي همسدددتدددوفير بياندددات دقيقدددة تُ  وأهميدددة
مسااتوإ ردرا   مااا :للبحددث علددى النحددو التدداليالتسدداؤل الرئيسددي  ويمكددن صددياغة بحددث بال جددديرالموضددوع 

 عمل  ؟في  شيف يطب ون او  ،الرقمي واألم الم نية  ةالصففيي  للم"ايير الخاصة أالسالم
  البحث: أهمية

: رذا شانت األهمية النظرية رت"ل  أماا يمكا  أ  يضايفل البفات للتارال ال"لماي، النظرية  األهمية (أ
 فإ  هاا البفت:

الرقمدي" مدع تزايدد اعتمداد الصدحفيين علدى التكنولوجيدا   األمدن"  وخاصةمتغيرات جديدة    يختبر  -1
مددى  رصدد مدع  في جميع مراحل العمل الصدحفي.  اإلنترنت بشبكة    طةواألدوات الرقمية المرتب

 المهنية.في مصر بمعايير السالمة  لالقائم باالتصا التزام
 جدددالالبحدددث مجموعدددة مدددن التطبيقدددات المتعلقدددة بددداألمن الرقمدددي وهدددذا يعدددد إضدددافة لم يختبدددر -2

 ،التخصص 
 المهنية. والسالمةبين حرية الصحافة  لعالقةأن تساعد النتائج في فهم ا يمكنو 

   :التطبيقية األهمية (ب
مدددن فهدددم الفجدددوة بدددين المعدددايير النظريدددة  بمزيدددد والمؤسسدددات الجهدددات والنقابدددات  بحدددث تفيدددد نتدددائج ال .1

 والممارسة العملية.
المخددداطر قددددر  وتقليدددلوقائيدددة للحمايدددة مدددن الجدددرائم اإللكترونيدددة  إجدددراءات  تفيدددد النتدددائج فدددي بلدددورة .2

 الرقمي.حقيج األمن تمع األدوات التكنولوجيا ل تعاملوتسليط الضوء على مهارات ال اناإلمك

تحقيج السالمة الجسدية والنفسية وحماية البياندات للعداملين   يةأهماإلسهام في تسليط الضوء على   .3
 .يأحد أهم متطلبات العمل الصحف رهافي المجال الصحفي باعتبا
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 :البحث أهداف
 البفت رل  رف ي  ع ة أه اي هي: ي  ي
 على دور المؤسسات الصحفية والنقابية والمنظمات الدولية في عملية تدريب الصحفيين. التعرف .1
 المهنية للصحفيين من مدونات السلوك المهني. السالمةوتحليل المعايير الخاصة ب استخال   .2
 .السالمة المهنية في مجاالت عملهم لمعاييرالصحفيين  دراكإ مستوى  قياس .3
 يير السالمة المهنية من واقع الممارسة العملية.الصحفيين بمعا التزاممدى   رصد  .4
 ضوابط لممارسة صحفية آمنة. في بلورة اإلسهام .5
 .اإلنترنت والتنمر عبر  اإللكترونيةعن كيفية تعامل الصحفيين مع التهديدات  الكشف .6
 العصر الرقمي. يعلى أهم الضمانات القانونية لحماية الصحفيين ومصادرهم ف التعرف .7
 .للصحفيينلحماية الخصوصية الرقمية  ساليب أفضل األستخال  ا .8

 البحث: تساؤالت
 ؟تدريب الصحفيينبرامج لالمؤسسات الصحفية والنقابية والمنظمات الدولية هل تقدم  .1
 عليها مدونات السلوك المهني للصحفيين؟ تحتوي التي  المعايير ما .2
 الصحفيين لمعايير السالمة المهنية للصحفيين؟ إدراكمستوى  ما .3
 الصحفيين بمعايير السالمة المهنية من واقع الممارسة العملية؟ التزاممدى  ما .4
 لحماية الخصوصية الرقمية؟ يتبعهاأفضل األساليب التي  ما .5
 الصحفيون؟أبر  التهديدات التي يتعرض لها  ما .6
 ي؟العصر الرقم يالضمانات القانونية لحماية الصحفيين ومصادرهم ف ما .7
 للصحفيين؟لحماية الخصوصية الرقمية  ساليب أفضل األما  .8
 ؟ ن مع التهديدات اإللكترونية والتنمر عبر اإلنترنت و يتعامل الصحفي كيف .9

 :للبفتالنظري   اإلطار
 والتدي( اإلنترندت السديبيرية )دراسدات  الدراسدات فدي تدرا  هذا البحدث مدن خلفيدة نظريدة ممثلدة   ينطلج

علدددم د "فيمدددا يعدددرف بددد اإلنترندددت وثقافدددة  اإللكترونيدددة، والثقافدددة اإلنترندددت الفضددداء السددديبيري فدددي  بحدددث بتهدددتم 
وعلم اإلنسان السيبيري وعلم النف  السيبيري. وتهدتم هدذه الدراسدات بموضدوعات منهدا   "االجتماع السيبيري 

مجتمعددات  (،)البرمجددة المسددتخدمة اإلنترنددت ميكانيكددا  الفيروسددات،انتشددار  الرقميددة،لحقددوق ا ،اإلنترنددت أمددن 
فددي قددانون الملكيددة الفكريددة  االتصددال،تدد ثيرات  ،اإلنترنددت  ثقافددة ،Online Communitiesعلددى الخددط 

 .(Rituparna, 2017) السيبيري  اءالفض
ا ا عضدويً الحاسوب جزءً  أصبحالمعلومات واالتصاالت والبرمجيات واإلنترنت والرقميات.   عصرفي  

ا من اتصالنا وانفعالنا وانتقالنا وهو مسدتودع المعلومدات واألسدرار وهدو أداة في حياتنا وكالمنا وتفكيرنا جزءً 
 (Kritzinger, 2017) األخبار والمعارف وتلقيأداة اطالع واستطالع  وتسليتناتعريف بنا والكتابة لنا 
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علدى أنهدا وسدائل اإلعدالم  يصدنف انموذجدً فقدد قددم اهدالآ وآخدرون  مجتمدع المخداطربخصدو     أما     
لتفددتح بدداب للخبددراء وأفددراد  األ مددات تشددكيل  وتعيددد  تددتحكم فددي مضددامين مددا تقدمدده وجيددةأيديول ملتزمددة بقددوى 

 وتعدددد مدددن إقنددداع الددرأي العدددام بمدددا تريدددد.  السدددلطةن وتدددابعين لجهدددات سدددلطوية. ولدددذا فهددي تمكدددن يمتخصصدد
 واأليددلوجي،اإلعدالم هدي منداطج للصدراع السياسدي  وسدائلويرون أن للمجتمدع،  حج    التغطيات اإلعالمية

 "Risk Socityالمخدداطر مجتمددع" مفهددوم، (Wilson, 2014)  (URICH Beck) بددع أولددري ويحدددد 
االضدطراب والقلدج ال يدتمكن  مدنالتدي تخلدج حالدة  السدلوك واألحددا  أشكال    ب نها"  ،المجتمهية  والتهديدات 

 األ مدددات وسدددط وسدددائل اإلعدددالم نفسدددها فدددي  جددددت المجتمدددع مدددن السددديطرة عليهدددا واسدددتيعابها بهددددوء. وقدددد و 
 : م(2013)بيع،  التي تتميز بد  التهديدات و 

وسددائل اإلعددالم  فزممددا يسددت حددد  يددؤدي إلددى قلددج األفددراد و عزعددة اإلحسدداس باألمددان أووجددود ظدداهرة  -1
 للتغطية.

 والحاجة للمعلومات. التهديد  أولدى األفراد تجاه مصدر الخطر  الغضب مشاعر العداء و  -2
 والتالشي للتهديد مما يخلج نوبات من الذعر والهوس الجماهيري. المفاجئالظهور  -3
 األ مددات وهددذا مددن أدوار اإلعددالم فددي  والتضددخيمتناسددب تقددديم األ مددة تبسدديط ومبالغددة  االخددتالل وعدددم -4

  والمخاطر.
موروثة من جيل لجيل وإنما هي بناء  والمخاطر ليست  األ مات أن    (:ين)ستانلي كوه نموذل  ويشرح

 ومدداذا؟اإلعددالم يحدددد مددن  دور، و والمجتمددع اإلعددالم وسددائليتشددكل عبددر تفدداعالت وعالقددات تبادليددة بددين 
يقدددوم و وإنمدددا يددددخل اإلعدددالم ليدددوفر المعلومدددات  ،قلمدددا يتعامدددل مباشدددرة مدددع المشدددكالت واأل مدددات  الجمهورفددد

أو تحقدج األمدن  والقلدجاآلراء والحقدائج التدي تثيدر الرعدب   د وأبعادها، وحش  "صورة األ مة"  وتشكيلبتعريف  
النفسدي، ويعددد الصددحفي هددو الوسدديط الددذي يخددوض هددذه المخدداطر ليحقددج األمددن المعلومدداتي، وقددد يتعددرض 

 للخطر.هو 

 الساأ ة:الن  ي لل راسات   التفليك
 بحددددث المفددددداايم النظريدددددة والمنهجيددددة المتعلقددددة بددددالمتغيرات محددددل ال توضددددحالتددددرا  العلمددددي  مراجعددددة

ق اا ي  بحددث،الالعلميددة المرتبطددة بموضددوع  بحددو  بمسددح ال ةالباحثدد ت والعالقددات القائمددة فيمددا بينهددا، قامدد
مددع الدراسددات السددابقة فددي  بحددث تشددابه هددذه اليحيددث  الفااالي ماا  ال راسااات الساااأ ة بفااتال موقاا رف ياا  

 ختلف عنها في جزئيات آخري نفصل ذلع فيما يلى:يجزئيات معينة، و 
مراعيدة حدداثتها  بحدث من خالل مسح األدبيات العلمية السابقة المرتبطة بموضوع ال  ةالباحث  ت توصل      

وقددد  . ة مختلفددةالعربيددة واألجنبيددة والتددي أجريددت فددي سددياقات ثقافيدد بحددو  فددي ال البحددث بموضددوع وارتباطهددا 
 األ مدات جريت على عمدل الصدحفيين فدي أالتي  العلمية قلة الدراسات   إلىمن هذا المسح    ةالباحث  ت توصل

ترتددب عليدده محدوديددة عددرض الدراسددات السددابقة التددي  ممددا؛ المعلومدداتيوعالقتدده بالسددالمة المهنيددة واألمددن 
 ةدفع الباحث المعلوماتي؛ مماوعالقته بالسالمة المهنية واألمن  األ مات اهتمت برصد عمل الصحفيين في 
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وعبددر الهواتددف  اإللكتروندديالنشددر الصددحفي  علددى حمايددةالتددي أجريددت  لدراسددات إلددى االعتمدداد علددى بعددض ا
 لية لحماية الصحفيين.الذكية ودراسات القوانين الدو 

 الساأ ة. ال راسات والبفولحيت الموضوعات التي اهتمت ق ا  م :  )أ(
وعالقتده  األ مدات العلمية التدي اهتمدت بعمدل الصدحفيين فدي  دراسات بمسح البحو  وال  ةالباحث  قامت 

 اهددتمفددالبعض  بحددث فددي مجددال اهتمددام ال اتنوعددً   ةالباحثدد ت وال حظدد ،بالسددالمة المهنيددة واألمددن المعلومدداتي
 elix Olajide Talabi and) بحددث : للصددحفيين مثددل دراسددات كددل مددن مهنيددةال السددالمة بموضددوع

,others  2021م)  (others, 2021)   ميرال ) بحث  و م(2020)حسن،،   م(2020 حسن،  وسام) وبحث 
 Di) بحددث  و م(2022)محمددد،  (م2020 ،جعفددر حمددد أ) ، وبحددث م(2016)فريخدده، م( 2016 ،صددبري 

Salvo، 2022م) (Salvo, Information security and journalism, 2022)  سدالم و )ماجدد 
 ,Kimumwe  بحث ) و  (Jamil, 2017) (مJamil،  2017) بحث و   م(2018)تربان،    (2018  تربان،

et al، 2015م) (Kimumwe, 2015) بحددث و (Rehmat, A., & Alam, M.,، 2014) 
(Feinstein A. , 2013) بحدث  و (Feinstein، 2013م) (Feinstein A. , 2013)  بحدث و 

(Bahtimy, M., et, al 2012م) (Feinstein A. , 2013). 
بدداألمن  دراسددات فقددد اهتمددت  ،بينمددا اهتمددت دراسددات بموضددوع  الهجمددات الرقميددة علددى الصددحفيين 

، Elbahtimy) (مTsui L., and Francis L.,، 2019 )الرقمدي للصدحفيين مثدل دراسدات كدل مدن و
، Tsui) (مLokman T.,، 2019 ) بحددددددث  و (مCalıskan، 2019 بحددددددث ) اسددددددتهدفو  م(2012
 لالبتكار األخبار لمركز بحث و  ،(Holcomb, 2015) (مMitchell A، 2015,. بحث )و  ،م(2017
 (مRon D، 2017,.) بحددث  و   (Ferrier, 2018) (مCenter Internews، 2012) والتعلدديم

(McGregor, 2014).  
كددل مددن:  بحددو  مثددل   أموضااوت رااوفير األماا  والفمايااة للصااففيي  أفااول أىاارإ اهتماات  قينمااا

(Philip Di Salvo, 2021) بحدث  بينمدا اهدتم  (م2017)السدتار،  (م2017 ،الكدريم عبدد  سدجى )و
 ،محمددود  عمددران) بحددث  تمثددل اهتمددامو   م(2012)المعيدددي،  (م2012 العميدددي، حددوراءو   سددالم، محمدد )

 فددي ،الحمايددة القانونيددة والدوليددة للصددحفيين فددي وسددائل اإلعددالم  بدراسددة ،(م2007)محافظددة، ( 20017
الضغوو  بموضع ،(Ottosen, 2019)  (2019Rune Ottosen, Marte Høiby ,)  بحث   حين اهتم

 (م2018 ،الددددددين نصددددر مهددددداوي  بحدددددث اهددددتم ) و ،علددددى الصددددحفيين فددددي منددددداطج الحددددروب والصددددراعات 
للصدحفيين، بينمدا جداء  واالقتصدادية واالجتماعيدة المهنيدة لضدغوطات ا بموضدوع ،م(2018)نصدرالدين، 

 ,Al-Moslamani)( Judge Khalifa Abdullatif M J Al-Moslaman, 2017) بحدث اهتمدام 
 .مناطج الصراع فيالحماية الشرعية للصحفيين  بموضوع (2017

سبج يتبين اختالف موضوعات الدراسات والبحو  العلمية في معالجتها عمل الصحفيين في    مما
الدراسات العربية واألجنبية    ةويتضح مما سبج قل  ،المهنية واألمن المعلوماتي  سالمة وعالقته بال  األ مات 

كما    ، لصحفيينمعلوماتي لالوعالقته بالسالمة المهنية واألمن    األ مات التي تناولت عمل الصحفيين في  
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ال  يتبين اختالف الم    و بحاهتمامات موضوعات  للسالمة  للصحفيين  هالسابقة في معالجتها  لم    وأنهانية 
 الحالية. بحث تتناول موضوع ال

 : اهتمت ق ا ال راسات والبفول الساأ ة التي م  حيت األه اي  )ب(
   و بحدفدي أهددافها طبقدًا لطبيعدة ال االباحثة من خالل مسح للدراسدات والبحدو  السدابقة تبايندً   وجدت  

 (Felix Olajide Talabi and others, 2021 بحددث: ) هدددفوأهدددافها وفروضددها العلميددة، فقددد 
(others, 2021)  التحددددديات التددددي تواجدددده سددددالمة الصددددحفيين أثندددداء تغطيدددداتهم الصددددحفية  رصددددد إلددددى

 الصددحفيين إدراك معرفدددةإلددى ( م2020،وسددام محمددد أحمدددد حسددن بحدددث بينمددا سددعت ) ،راعات للصدد
 الممارسدات  أثناء الرقمية المخاطر من التقليل وطرق  به، المرتبطة والتحديات  الرقمي األمن باستراتيجيات 

صدبري أبدو  ميدرال بحدث بينمدا تبلدور اهتمدام )  المحمولدة، والهواتدف الكمبيدوتر زةأجهد علدى المختلفدة الرقمية
مدددرتات الصددحفيين حددول حقددوق النشددر الصددحفي وحجددم التحددديات والصددعوبات  معرفددة ،(م2016 ،فريخدده

 فددي ورهود  اإللكترونددياألمدن  رصددد  (م2020 ،بينمدا اسددتهدفت )بحددث احمدد جعفددر التدي تواجدده الصددحفيين،
مدا قدمده البحدث العلمدي والدراسدات   بمعرفة (Di Salvo, 2022) بحث  حماية الصحفيين، في حين اهتم

مجدددال تحسدددين حمايدددة الصدددحفيين وأمدددنهم، ورصدددد اسدددتجابة للتهديددددات الرقميدددة التدددي  فددديالعلميدددة السدددابقة 
 ممارساتهم المهنية. اثناءن و يتعرض لها الصحفي

استهدف     عمله   ،(Jamil, 2017)  بحث بينما  أثناء  الصحفيين  تواجه  التي  التحديات  ، مرصد 
سع  والحماية للسالمة الصحفيين  حاجة على لتعرفل  (Kimumwe, et al, 2015  بحث )  ىبينما 

( (Rehmat, Alam, 2014 بحث اهتمام   كانبينما  ،والمخاطر التي تواجههم لتهديدات لمواجهة ا المهنية
بينما  اإلعالم وسائل ضد  والهجمات  األمن وانعدام التهديدات   حالة عن والمعلومات  البيانات  استحدا    ،

 في العاملين  للصحفيين النفسية الضغوو مستويات  على لتعرفا  (Feinstein, 2013)  بحث   هدف
للخد من    األساليب على معرفة    (Shere A., et. Al, 2020)  بحث   ركز  في حين  الحروب، الوقائية 

التهديدات   بحث   ،للصحفيين  اإللكترونيةمخاطر   و  (Tsui L., and Francis L., 2019)  وهدف 
في  ،لبيئتهم المادي رصد التهديدات الرقمية للصحفيين  واألضرار  (Mitchell A., 2015)   بحث   استهدف

 لمركز بحث   و  (Sierra J., 2013)  حاول بحث   و  (Lokman T., 2019)  بحث المقابل استهدفت  
ي لسالمة الصحفيين  الرقم   األمن ( رصد أهميةCenter, 2012  Internews)   والتعليم لالبتكار األخبار

الصحافة اهت  بينما،  وحرية   الذين  الصحفيين وعي وقياس  رصد   (Calıskan, 2019)  بحث   مامتبلور 
وسعى    ،يتلقونه الذي  الرقمي األمي التدريب  على والتعرف الرقمي، باألمن الرقمية، التكنولوجيا  يستخدمون 

 وقيمة تحدياتها كيفية مواجهة الهجمات الرقمية للصحفيين مواجهةإلى دراسة  ، (Ron D., 2017 ) بحث 
 . األمن تعزيز في المتبعة األساليب 

 الحمايدة وفدرت  التدي الدوليدة القانونيدة ( معرفدة القواعدد م2017، مالكدري عبد  سجى) كان هدف بحث 
 أجل من الصحافة مجال في والعاملين والقضاة للقانونيين القانونية ومعرفة القواعد   القانون، في للصحفيين

 .الحماية قواعد  ينتهع من لمالحقة لهم القانونية القدرة توفير
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الضدددمانات التدددي يوفرهدددا القدددانون الددددولي لحمايدددة وسدددالمة ببحدددث  (م2007 محافظدددة،)عمدددران وقدددام 
الصدحفيين بالحمايدة  ريدفتع (م2012 العميددي، وحدوراء سدالم، )محمدد  بحدث  بينمدا اسدتهدف الصدحفيين،

ومعرفة آليات حمايتهم في الحصول على   سالمتهم،التي يوفرها القانون الجنائي لحمايتهم والمحافظة على  
   تهديد. أورعب  أوالمعلومات ونشرها دون خوف 

 معرفدةضمن مجموعة بحدو  اسدتهدفت  (Rune Ottosenو Marte Høib, 2019) وي تي بحث 
الضددغوو التددي يتعرضددون لهددا وتهدددد سددالمتهم وتمنددع الجمهددور مددن الحصددول علددى المعلومددات حددول تلددع 

 الصحافة في الصحفي العمل بيئة معرفة  (م2018  ،الدين نصر )مهداوي   . واستهدفالحروب والصراعات 
 وكيفيدة وخصوصدياته الصدحفي العمدل ومعوقدات  صدعوبات  معرفدة خدالل مدن وذلدع الجزائريدة، المكتوبدة

 المنافسدة نتيجدة اليوميدة،في الحيداة  والعادية الطارئة المهنية واألوضاع الضغوطات  مع الصحفيين تعامل
 مدع بشيء تسوى  ال التي الكبرى  للهيئات  اسالحً  وتعد  مهمة أصبحت  التي المعلومة وراء والسعي الشرسة

 .المال
مددن العددرض السددابج ألهددداف الدراسددات السددابقة قلددة الدراسددات التددي اهتمددت بمعالجددة الحمايددة  يتضددح

أهددداف  تتندداوللددم  االسددابقة أنهدد   و بحددويتضددح للباحثددة مددن أهددداف ال ا،قانونيددً السددالمة المهنيددة للصددحفيين و 
 .جديدة الختبار أهداف بحث الحالية، مما يدفع الباحث للعيام بهذه ال البحث 

 : في البفول الساأ ة  المناهج المستخ مةحيت  م  )ج(
اسددتخدمت المددنهج المسددحي مثددل  بحددو  مددن خددالل مسددح التددرا  العلمددي السددابج أن غالبيددة ال اتضددح

 ,Felix Olajide) بحدث  (، وSalvo, 2021 Di  Philip ) بحدث  و (،م2022 ،جعفدر أحمدد ) بحدث 

2021 Talabi(و ) بحدث  و ،(م2020وسدام حسدن،  بحدث ( Marte Høiby and Rune Ottosen, 

 ،مالكدري عبدد  سجى) بحث  و (م2018 تربان، ماجد ) بحث  ( وم2018 ،الدين صرن مهداوي  )و (،2019
 (.م2016 ،صبري  ميرال)و (،م2017
دراسدات  كونهدا ةمحددد  ةهج علميدالبحو  السابقة عددم اسدتخدام مندلترا  العلمي  اتضح من مسح ال       
مثدل دراسدات كدل  لصدحفيينوالسدالمة المهنيدة ل  حمايدةحلول قانونيدة ل  ستخال  تسعي ال  استقرائية–نظرية  

 (Calıskan, 2019) (Tsui L., and Francis L., 2019)( و Shere A., et. Al, 2020) مدن:
Kimumwe, et ,) بحث و  (،2017Jamil ,) و(  D., nO 2017) و  (,.LokmanT 2019) بحث   و

2015 al)، و(Mitchell A., 2015)،  بحدث و (Rehmat, Alam, 2014)،  بحدث و (Feinstein, 

 Center 2012 والتعلديم لالبتكدار األخبدار لمركدزدراسدة )و  ،(Sierra J., 2013) بحدث و  ،(2013
(Internews)، (.م2007 ،افظةمحود مح و)عمران ،(م2012 العميدي، حوراء سالم، )محمد و 

(، Judge Khalifa Abdullatif M J Al-Moslamani, 2017,) دراسدةحدين اعتمددت  فدي
 التاريخي.المنهج  على
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 :حيت ال"ينات المستخ مة في البفول وال راسات الساأ ة  م )د(:
وعالقتدددده بالسددددالمة المهنيددددة واألمدددددن  األ مددددات يخددددص دراسددددات حددددول عمددددل الصددددحفيين فددددي  فيمددددا

عيندات كونهدا دراسدات اسدتقرائية  لدم تحددد بعض الدراسات   أن  ةبصفة عامة كشف مسح الباحث  اتيالمعلوم
 المعلوماتي. د تعتمد على السر 

للبحددو  والدراسددات العربيددة واألجنبيددة اخددتالف العينددات التددي  ةالمقابددل  اتضددح مددن مسددح الباحثدد فددي
 ال"م يااة ال"ينااةومنهددا مددن اعتمدددت علددى  ،والهدددف منهددا بحددث  لطبيعددة كددل  ً االدراسددات طبقدد هدداجريددت عل أ

 ,Marte Høiby and Rune Ottosen) دراسدة العينات التي اسدتخدمتها الدراسدات  ومنهدا ب وهي أغل
 نصدددرالدين، و) مهدددداوي  ،مفدددردة مدددن الصدددحفيين والمحدددررين 100( طبقدددت علدددى عيندددة قوامهدددا بلددد  2019
علددى  ،(م2016صددبري، ميرال)بحددث مفددردة مددن الصددحفيين، و  22بلدد   اعينددة قوامهدد علددى طبقددت  (م2018

             .مفردة من الصحفيين بالصحف الحكومية والحزبية والمستقلة 125عينة قوامها بل  
علددى عيندددة  طبقددت  ،(م2020حسددن،   محمدددد منهددا ) المتاحااة ال"يناااةاعتمدددت دراسددات علددى  بينمددا
 بحدث )و علدى اخدتالف نمدط ملكيتهدا، لمصدريةالعداملين بالصدحف ا  مفردة مدن الصدحفيين  180قوامها بل   

 الصددحفيين المصددورين مفددردة مددن 120عينددة قوامهددا بلدد   لددىطبقددت ع ،(م2018 ،تربددان سددالم ماجددد 
 Felix Olajide, 2021) درسدة اإلعدالم، وكدذلع وسدائل مختلدف فدي العاملين بقطاع الشباب  الميدانيين

Talabi)،  بحدث  بينمدا طبقدت  الصدحفيين، مفدردة مدن 470علدى عيندة قوامهدا بلد   طبقدت (Philip Di, 

2021 Salvo)، امنهجيددً  خطد ً  يعددد صدغر حجددم العيندة  ،الصدحفيين مفدردة مددن 6عينددة قوامهدا بلدد   علدى 
 .ألنها ال تسمح بتعميم النتائج د على حين كبر حجم العينة يتيح تعميم النتائج والثقة فيها

اتضح من خالل المسح العلمي للدراسات والبحو  السابقة اعتمادهدا علدى   عل  المستوي التفليليو 
 بحدددث للصدددحفيين موضدددع ال نيدددةبالسدددالمة المه ةالعيندددات العمديدددة فدددي اختيدددار الوسدددائل ومضدددامين خاصددد

 .(Philip Di Salvo, 2021) ودراسة( Philip Di Salvo, 2022) مثل دراسةوالتحليل بها 
عددم اعتمداد دراسدات علدى عيندات نظدرًا  من خالل المسح العلمدي للدراسدات والبحدو  السدابقة  اتضح

وتقددديم حلددول لحمايددة  بحددث تسددتهدف تقددديم إطددار نظددري لتحديددد مشددكلة ال اسددتقرائية–ألنهددا دراسددات نظريددة 
 ،(Shere A., et. Al, 2020)بحددث  :مثددل دراسددات  النفسدديةالجسدددية و  دات الصددحفيين مددن التهديدد

 (،Lokman T., 2019) بحدث  و ،(Calıskan, 2019) و( Tsui L., and Francis L., 2019)و
 .(Jamil, 2017)(، وRon D., 2017) بحث  و

 :م  حيت النظريات المستخ مة في البفول وال راسات الساأ ة )ها(:
وعالقته بالسالمة المهنية  األ مات بعمل الصحفيين في  للبحو  الخاصة العلميمسح الترا     أظهر

 فديعلمية استندت اليها  داخلم أو على نظريات واألمن المعلوماتي عدم اعتماد بعض الدراسات والبحو  
 بحدددث و  ،(Rehmat, Alam, 2014) بحدددث و  ،م(Mitchell A.,، 2015 بحدددث ):مثلدراسددداتهم 

(Feinstein, 2013)، (بحددث و Sierra J.,، 2013م) والتعلدديم لالبتكددار األخبددار لمركددز ث بحدد)و 
Center (Internews, 2012) عمددران بحدث و  (،م2012 العميددي، حدوراءو  سدالم، علدي محمددد )و(، 
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 (.م2007
بعمددل  البحددو  والدراسددات العربيددة واألجنبيددة المهتمددة فدديالمسااتخ مة   ماااذجعاا  النظريااات والن أمااا

البحددو  فقددد كشددف مسددح أدبيددات  ،وعالقتدده بالسددالمة المهنيددة واألمددن المعلومدداتي األ مددات الصددحفيين فددي 
مددع أهددداف  سددب لموضددوعاتها بمددا يتنا االمددداخل النظريددة التددي اسددتندت فددي معالجتهمدد تعدددد العلميددة السددابقة 

 Mentalالعقلدي النمدوذلاسدتندت علدى  التدي ،(م2020 حسدن، ) وسدامدراسدةوفروضدها فمنهدا    و بحدال

Model" "  تكدوين ( نظريدةم2018 تربدان، بحدث ) بحدث  اسدتخدمبينمدا  ،للصدحفيين ةاآلمند والممارسدات 
نظريدددة ماسدددلو  علدددى ،(Felix Olajide Talabi., 2021  )دراسدددة  اعتمدددت  ينحددد فدددياالتجدداه، 

الحقددوق  نظريددةالنظريددة النفهيددة و  علددى ،(م2016 فريخدده، أبددو و صددبري ميددرالاعتمدددت )و لالحتياجددات، 
فددي معالجتهددا  بحددث م مددع طبيعددة الءبمددا يددتال ،نظريددة التخطدديط االجتمدداعي ،الطبيهيددة والنظريددة الشخصددية

 وعالقته باألمن المعلوماتي. فيينلحماية وسالمة الصح
 :في البفول وال راسات الساأ ة  مةم  األدوات المستخ

العلمددي فدي المدرسددتين العربيدة واألجنبيددة عددم اعتمدداد بعدض الدراسددات  را  مددن خدالل مسددح التد تبدين
جمدددع البياندددات واعتمدددادهم علدددى المصدددادر الثانويدددة فدددي جمدددع البياندددات مدددن الكتدددب  وات والبحدددو  علدددى أد 

 بحدث و   (Shere A., et. Al(2020 , بحث  المعارف وغيرها من المصادر الثانوية منها دوائروالمراجع و 
(Tsui L., and Francis L., 2019) ،دراسدة و (Calıskan, 2019و ) دراسدة (Lokman T., 

 Mitchell)و ،(Kimumwe, et al, 2015)و ،(Jamil, 2017)و ،((Ron D., 2017و ،(2019

2015 A.,)، بحدث  و (, 2014Rehmat, Alam)، بحدث  و (, 2013Feinstein)، (و Sierra J.,

 سالم، محمد  بحث و) ،Center (Internews, 2012) والتعليم لالبتكار األخبار مركز) بحث و  ،(2013
 (.م2007 ،محافظة  عمران  بحث و) ،(م2012 العميدي، حوراء

فدي   راسدات التدي اسدتخدمتها الد  مسح األدقيات ال"لمياة السااأ ة عا  و اود رناوت فاي األدوات  أظ ر
مددع أهدددافها وفروضددها، فددبعض هددذه الدراسددات اسددتخدمت أداه  مئالتلتدد بحددث بكددل  خاصددةجمددع البيانددات ال

 ،(Philip Di Salvo, 2021) بحدث و  ،(Philip Di Salvo, 2022) بحدث  تحليدل المضدمون  منهدا
 ,Marte Høiby and Rune Ottosen) بحددث  :دراسددات علددى أداة االسددتبيان منهددا بينمددا اعتمدددت 

 محمدد ) بحدث و  ،(2016فريخه، أبو صبري  ميرال) بحث ، و (م2018 نصرالدين، مهداوي ) بحث و   (2019
 بحددث  ( وFelix Olajide Talabi, 2012 )و ،(م2018 ،تربدان سددالم ماجددد )و ،(2020حسدن، 

(Philip Di Salvo, 2021). 
 االرفاق قي  نتائج ال راسات الساأ ة:  أو لحيت   منن  ي  رفليك: )و(

نتدائج الدراسدات السدابقة  اتفاق بعدض  االعلمي للترا  العلمي السابج تبين له  ةخالل مسح الباحث  من
 :جهمع بعضها البعض في عدة أو 

 لعميدددي،ا حددوراء سددالم، و) محمددد   (م2017 ،الكددريم عبددد  )سددجى بحددث  دراسددات كددل مددن اتفقددت  -1
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يددوفر للصددحفيين الحمايددة والسددالمة فددي  دولي( أن القددانون الددم2007( و)عمددران م محافظددة،م2012
 الخطدرة الندزاع بدؤر فدي التواجد  على تجبرهم التي المسلحة النزاعات  أثناء لصراعات مناطج الحروب وا

  دراسة في حين توصلت  ،ب ول أوالً  الحد   وتغطية صحفي سبج على الحصول فيا منه رغبة
     (Marte Høiby and Rune Ottosen, 2019)  أثندداءالشددرعية للصددحفيين  الحمايددةإلددى أن 

ال يددتم  واقددعال فدديإعالندات األمددم المتحدددة ولكدن  فدديتد ديتهم عملهددم بددالحروب ومنداطج الصددراع متددوفرة 
للحفدددال علدددى  إجدددراءات المتحددددة التخددداذ  األمدددمفعلدددى الدددرغم مدددن أن اليونسدددكو تتبندددى خطدددة  ،احترامهدددا

هدذا المجدال تؤكدد أنده بددون  فديظهدرت أن تجدارب المراسدلين أ بحدث الصحفيين إال أن نتدائج ال  مةسال
تطبيددج تلددع القددوانين فددإن كددل الحلددول المقدمددة لحمايددة سددالمة الصددحفيين ال يددتم  فدديرغبددة الحكومددات 

علددددى أرض الواقددددع أكثددددر عرضددددة لدددد ذى  أنفسددددهمأرض الواقددددع. وأن المراسددددلين يجدددددون  فدددديتنفيددددذها 
 والضرر

 بحدث و  (Shere A., et. Al, 2020) بحدث و  ،(م2020 حسدن، م وسدام)دراسدات كدل مدن  اتفقدت  -2
(Tsui L., and Francis L., 2019)،  بحدث و (Calıskan, 2019)، الصدحفيين  اندات بي أن

 علدى القائمدة الجهدات  هدي الرقمدي ألمدنهم تهديدًدا تمثدل التدي الجهدات  أكثدر وأن لالختدراق، معرضدة
 ،اإللكترونيدة والقرصدنة للمراقبدة فالصدحفيون عرضدة أجهدزتهم، علدى بتثبيتهدا يقومدون  التي التطبيقات 

 الخدا   اإللكتروندي البريدد  رسدائل أو الهاتفيدة، مكالمداتهم حول بيانات  بجمع تقومالحكومات  وبعض 
 .بهم

 بحددث و  (Kimumwe, et al, 2015) بحددث و  (Jamil, 2017) بحددث  دراسددات كددل مددن اتفقددت  -3
(Feinstein, 2013) والضدغووفدي القتدل واالختطداف  وتتمثدل يتعرضدون للتهديددات الصدحفيين  أن 

 .والعاطفية واالجتماعية والمالية النفسية والقانونية
ح  أما     الساأ ة:  يتم   ال راسات  نتائج  قي   االىتالي  رغم وجود بعض االتفاق في بعض   أو ل 

 : ابين نتائجه أوجه االختالفتوجد  الدراسات مع بعضها البعض إال أنه
هدا تتمثدل فدي ونالتدي يواجه ات التهديدد   ن و الصدحفي أبدر  (2018 نصدرالدين، مهداوي  )نتائج  توصلت  -1

يتعدرض  كمدا التعبيدر حريدة ممارسدة بسدب  كالضدرب  الجسددي والعندف -التحدريض  -والشدتم السدب 
 فدي مدالال ورأس النفدوذ  أصدحاب  -األحدزاب  – السياسديين قبدل مدن مهنية ضغوطات  إلى ن و الصحفي

 بهددف  تقدديم الصدحيفة إدارة عمدل شدؤون  فدي وحتدى هدمعمل شدؤون  فدي تددخلهم بعدد  المهندي دائهدمآ
 ,Marte Høiby) بحث   المصلحة الخاصدة علدى الملحدة العامدة، وتلدع النتيجدة تتعدارض مدع تغليب 

and Rune Ottosen 2019)، القتل من أبر  التهديدات التي تواجه الصحفي في مناطج النزاع  أن
  .المسلح والصراعات 

 المهنيدة السدالمة حدول مفداايميالصدحفيين لدديهم خلدط بدين  أن (م2018 تربدان، )ماجدد كشفت نتائج  -2
 معهدا، التعامدل وكيفيدة المهنيدة السدالمة معددات  :هدي المهنيدة السدالمة محدددات  أهدم يدرى أن عض فدالب
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تتمثدل  ةالمهنيد خدر السدالمةاآلويدري الدبعض  والماء، والطعام والمالب  والسيارة والقناع الخوذة وتشمل
 بدإجراءات  واألخدذ  الخطدر، تجندب  فدي للصدحفي الميدانيدة والخبدرةتركز على أهمية اإلدراك المعرفي وت

 .  المهنية السالمة
الحديثدة ال  التكنولوجيدات ( Felix Olajide Talabi and Others, 2021) بحدث  نتدائجأظهدرت  -3

 بحدث  فديوذلدع بالتعدارض مدع نتدائج الدراسدات السدابقة كمدا  ،ا على سالمة الصدحفيينا سلبيً تؤثر ت ثيرً 
Chen و (2018) هئددو مالHoiby وOttosen (2016،)  بحددث و Hoiby (2019  والتددي تعكدد )

 اثرت ت ثيرا سلبيا على سالمة الصحفيين. التكنولوجيا فيالتحسينات الحادثة  نأ
 : الفاليفي البفت  الساأ ة ال راسات م م  حيت  وانب االستفادة و 
 بحدث المشدكلة علدى حداثدة يددل الحالية وإضافة أبعاد جديدة لها وهدو مدا  بحث لل حثيةمشكلة البال  بلورة  -1

 .تهاورة دراسر وض
 اغتها.يوصمن الدراسات السابقة في وضع الفروض  الباحثة ت استفاد  -2
المناسدب  والمدنهج بحدث للمدن الدراسدات والبحدو  السدابقة فدي تحديدد اإلطدار النظدري   ةالباحث  ت استفاد   -3

 ، كما أفادت في تحديد أدوات جمع البيانات المناسبة.بحث وتحديد مجتمع وعينة ال
وعالقتدده  األ مددات فددي  يناإلطددار النظددري المفسددر لعمددل الصددحفيفهددم علددى  السددابقة دراسددات ال سدداعدت  -4

 اختباره.إلى  الباحثةبالسالمة المهنية واألمن المعلوماتي وهو ما تسعي 
الدراسدددات الحاليدددة ونتدددائج  بحدددث مدددن الدراسدددات السدددابقة فدددي المقارندددة بدددين نتدددائج ال الباحثدددة ت اسدددتفاد  -5

 ويعمقه.  بحث مما يثري ال سابقةال والبحو  
السابقة فهي  حو  استكمال بعض الجوانب التي لم تتناولها الدراسات والبإلى  الحالي    بحث ال  ىسعيو 

لدم يدتم تناولده بالقددر الكدافي  د من الناحية القانونية وهذا بعد لصحفييناعلى حماية في البحث الحالي تركز  
 .من قبل الدراسات السابقة

 البحث:  متغيرات

مستقالً مست كال  المتغير العمل  أو  صحفية  لمؤسسة  االنتماء  العمل    :  نوع  اختبار  أممع   ا الصحفي، 
 وتطبيج الصحفيين لمعايير السالمة المهنية في عملهم. إدراك  معياس: فهو التاأ  المتغير

 : الوسيطة المتغيرات
   .سنوات الخبرة د عد  -
  . على دورات تدريبة خاصة بالسالمة المهنية الحصول -
          .في مشروعات صحفية ضمن منظمات دولية المشاركة -
 المهنية واألمن الرقمي للصحفيين كما تعكسها األدلة المهنية.  السالمة معايير -
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 فروض البحث:

مدن  الرقمديإدراك الصحفيين لمعايير السدالمة واألمدن   فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية    الفرض األو :
 الصحفية.حيث نوع المؤسسة 

مدن  الرقمديإدراك الصحفيين معدايير السدالمة واألمدن  في: توجد فروق ذات داللة إحصائية الثانيالفرض  
 حيث طبيعة العمل.

مدن  الرقمديإدراك الصحفيين معدايير السدالمة واألمدن  فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية  الفرض الثالت:
 حيث الخبرة.

 السالمة من حيث النوع. إجراءات إدراك الصحفيين  فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية   الفرض الراأ :
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين إدراك الصحفيين معايير السالمة واألمدن   الفرض الخامس:

 للسالمة.خطة ووجود   الرقمي
: توجددددد عالقددددة ارتباطيددددة ذات داللددددة إحصددددائية بددددين نددددوع المؤسسددددة الصددددحفية وإدراك الفاااارض الساااااد 

 .الرقميالصحفيين معايير السالمة واألمن 
: توجددد عالقددة ارتباطيددة ذات داللددة إحصددائية بددين عدددد سددنوات الخبددرة وإدراك الصددحفيين الفاارض الساااأ 

 .الرقميمعايير السالمة واألمن 
 ت البفت واإل را ات المن جية: نو 

البحث إلدى الدراسدات الوصدفية مدن خدالل محاولدة الخدرول بمؤشدرات أساسدية مدن  انتمي هذ ي  نوع البحث:
شدددكالياتها ومددددى إدراك الصدددحفيين لهدددذه إواقدددع الممارسدددة المهنيدددة حدددول معدددايير السدددالمة المهنيدددة ورصدددد 

 المعايير وتطبيقهم لها.
ى إدراك الصدحفيين يعتمد هذا البحث على منهجية المسح الميداني في مستواه المتعلج بمدد  منهج البحث:

 لمعايير السالمة المهنية ومدى تطبيقهم لتلع المعايير.
  مجتمع البحث واختيار العينة:

 –)األهدرام  اإللكترونيدةيتمثل مجتمع البحث في الصحفيين بالمؤسسات الصحفية المصدرية والمواقددع 
مصددراوي( واعتمدددت الباحثددة  –الموقددع  –الشددروق  -المصددري اليددوم –البوابددة نيددو   -الوفددد  –الجمهوريددة 

 على أسلوب العينة العمدية في جمع المعلومات الخاصة بالبحث.
 ىصائص ال"ينة: -

 اذكددورً  70( مبحددو  مددن الصددحفيين المصددريين )100مددن حيددث النددوع: تكونددت عينددة البحددث مددن ) -
 26( والحكوميددة )امبحوثددً  67لددى عدددد مددن المؤسسددات الصددحفية الخاصددة )إ(. ينتمددون اإناثددً  30و

 مبحوثين للصحف الحزبية. 6( وامبحوثً 
- ( منهم  فقد كان  المبحوثين  تحرير و)4أما عن طبيعة عمل  يعملون رؤساء ومدراء  ( رؤساء 6( 

 ( مراساًل صحفًيا. 23( محرًرا، و )67أقسام و)
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 رة المبفوثي  في ال"مك الصففي فكانت عل  النفو التالي:أما ع  ع د سنوات ىب
 (  1جدول )

 سنوات الخبرة للصحفيين عينة البحث 

 النسبة التكرار  الخبرة  سنوات

 % 26 26 سنوات  5اقل من  .1

 % 40 40 سنوات 10إلى   5من  .2

 % 14 14 سنوات  20إلى  10من  .3

 % 20 20 سنة 20أكثر من  .4

 %100 100 اإلجمالي

 44مدددرات قليلدددة و 36كثيدددًرا ومدددنهم  واسدددافر مدددن الصدددحفيين  20بخصدددو  السدددفر للخدددارل تبدددين أن 
 صحفيا لم يسافروا للخارل أبًدا.

  أداة البحث:
اعتمد البحث على أداة االستبيان والمقابلة المتعمقة بهدف رصد مددى إدراك الصدحفيين لمعدايير           

خضدداع االسددتمارة إلددى التحكدديم العلمددي، وتطويرهددا وفددج إومتطلبددات السددالمة المهنيددة وتطبدديقهم لهددا، وتددم 
بالحددذف واإلضددافة والتعددديل، بمددا يضددمن صدددق االسددتمارة ودقددة قياسددها للمتغيددرات  1مقترحددات المحكمددين 

 المطلوبة.
 :الصدق والثبات

 (  2جدول )
 معامل ثبات ألفا كرونباخ  

 الثبات  م"امك ألفا شرونباخ
0.876 87 % 

مما يدل أن ثبات المعيداس  (،0.876قامت الباحثة بحساب معامل ثبات ألفا كرونباح حيث بل  )
 نسب مرتفعة تدل على وضوح االستمارة وصالحيتها للتطبيج. وهي( %87بل  )

  (0.935لمعامل ألفا كرونباح حيث بل  )  يوذلع حساب الجذر التربيعص ق المفك: 
 المستخدمة:األساليب اإلحصائية 

 المهيارية.الحسابية واالنحرافات  والمتوسطات  يالنسب والو ن التكرارات والنسب المئوية  -
شددددة واتجددداه العالقدددة االرتباطيدددة بدددين  بحدددث ل Person Correlationمعامدددل ارتبددداو بيرسدددون  -

 متغيرين.
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العالقددة اإلحصددائية للفددروق بددين المتوسددطات الحسددابية لمجمددوعتين مددن  بحددث ل T. Testاختبددار  -
 المبحوثين.

والمعدروف اختصداًرا بدد  One Way Analysis of Varianceالبعدد الواحدد  يتحليدل التبداين ذ  -
(Anovaل ) الداللة اإلحصائية للفروق بين المتوسطات الحسدابية ألكثدر مدن مجمدوعتين مدن   بحث

 المبحوثين.
 Least( LSD) ي بطريقددددة أقددددل فددددرق معنددددو  Post Hoc Testsالبعديددددة  االختبددددارات  -

Significance Difference  وإجراء المقارندات الثنائيدة بدين المجموعدات  التباين،لمعرفة مصدر
 بينها.( وجود فروق دالة إحصائًيا Anovaتثبت ) التي

 لعياس معامل ثبات المعياس  Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباح  -
 

 :لبحثالعامة ل النتائج
 الصففيي  لبيئة ال"مك الصففي:  ردرا : ألو ا المفور

ر وم أالتغطية فاي  أو ؟عملت م  قبك عل  معروت صففي أل مخاطر  أور وم    هك:  السؤا  األو  -1
  ىطيرة؟ ىطيرة، أح الأماك  
، يتضدح مدن ذلدع أن الغالبيدة مبحوثًدا( 36) أجدابوا بدالأما الدذين  مبحوًثا( 64)  نعمب  اإلجابات   كانت 

المخدداطر الددذي تهيشدده  مجتمددع خصددائص قدداموا بالتغطيددة الصددحفية فددي أمدداكن خطيددرة، وهددو مددا يتفددج مددع 
  الثالثة. أللفيةالمهن اإلعالمية منذ مطلع ا

 :المبفوثي عمك  فيالمفتملة  المخاطر نوعية -2
النتائج أن المخاطر المحتملة تتراوح بين اإليذاء اللفظي واالغتيال، وقد أحدثت واقعة اغتيال   توضح

ا وألقت الضوء على هذه المخاطر التي عالميً  اويً و عاقلة في فلسطين د بجندي إسرائيلي للصحفية شيرين أ
 مسلحة:ا لنقل الحعيقة في مواطن الخطر والصراعات الا باهظً يدفع فيها الصحفيون ثمنً 

 (  2) جدول 
 نوعية المخاطر المحتملة للعمل الصحفي  يوضح

 النسبة  التكرار  المفتملة   المخاطر
 % 88 88 ي اللفظ اإليذاء

 % 62 62 مع سياسة الدولة التعارض
 % 58 58 التهديد 
 % 51 51 مناطج النزاعات  في التواجد
 % 47 47 ي البدن  اإليذاء

 % 32 32 ألطالق النيران التعرض
 % 19 19   الخطف
 % 12 12 االغتيال

 100 اإل مالي 
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 وكاندددت نتدددائج الجددددول السدددابج إلددى نوعيدددة المخددداطر المحتملدددة التددي يتعدددرض لهدددا الصدددحفيون  تشددير
 ،مدع سياسدات الدولدة، والتهديدد، التواجدد فدي منداطج النزاعدات  والتعدارض  ،اللفظدي ذاءاإليد  :بالترتب كالتدالي

 .غتيالواال النار والخطف طالقإلالبدني ثم التعرض  يذاءإلاو 
 م إ و ود ىطة للسالمة الم نية:  -3

النتددائج إلددى ان عناصددر خطددة السددالمة المهنيددة لدددى المبحددوثين تشددمل المتابعددة مددع أشددخا   تشددير
االنخدراو  وعدمالعمل فحسب  في والتركيز ،بالمعايير المهنية وااللتزامقانونية   إجراءات بهم، واتخاذ    موثوق 

 خريطة للتحركات: وجود و  متعددة،مشاريع  في
 (  3) جدول 

 للصحفيين  المهنيةعناصر خطة السالمة 

 النسبة التكرار    الم نية  السالمة ىطة عناصر
 % 94 94 مع شخص موثوق به  المتابعة

 % 91 91 اإلجراءات القانونية والتصاريح األمنية  اتخاذ
 % 88 88 المعلومات األساسية عن بيئة العمل   جمع

 % 82 82 وسائل تواصل وتسجيل مختلفة تجهيز
 % 80 80 بالمعايير المهنية  االلتزام
 % 79 79 المنطقة  في الطوارئ أرقام  معرفة

 % 78 78 العمل فحسب  في التركيز
 % 64 64  ددةمشاريع متع فياالنخراو  عدم

 % 54 54 اإلنجا   في السرعة
 % 53 53 تحركاتخريطة لل وجود

 100 اإل مالي

الجددددول السدددابج العناصدددر التدددي تتضدددمنها خطدددة السدددالمة المهنيدددة والتدددي جددداءت بالترتيدددب  يوضدددح
، ثدم جمدع المعلومدات ةجدراءات القانونيدة والتصداريح األمنيدإلالمتابعة مع شخص موثوق، واتخداذ ا  :كالتالي

 معرفدةو  ،ةبالمعدايير المهنيد االلتدزامو  تواصدل وتسدجيل مختلفدة تجهيدز وسدائل ، ثدمعن بيئدة العمدل  األساسية
، ثدم التركيدز فدي العمدل فحسدب وعددم االنخدراو فدي مشداريع متعددد والسدرعة فدي المنطقدة  في  الطوارئ أرقام  

 للتحركات.نجا  ووضع خريطة إلا
 : السالمة الجس ية والنفسية اييرالصففيي  لم" ردرا  الثاني: المفور

 النزاعات:عن  رغطية مناط   المتب"ةالسالمة  ر را ات (أ)
 الصحفية والتصاريح إلى جانب التصاريح العسكرية  لهويةا حملإجراءات السالمة المهنية " تتضمن

 ومراعددداةبالمؤسسدددة  لعلدددى اتصدددا البقددداءو  ،مرافقدددة أشدددخا  مسدددلحين كحدددراس أوحمدددل أسدددلحة  عددددم
التواصل باللغة المحلية  على القدرةمن  والتحقج ،التصرفات التي قد تثير استياء الناس في بعض الثقافات 

 وضددعو  المناسدبة، المالبدد و  الخدوذات  ارتددداءو  ،األمدداكن الخطدرة معرفدةو  فدي حددال التنقدل فددي منداطج النددزاع
 كما يبين الجدول التالي: PRESSإشارة 
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 (  4) جدول 
 عند تغطية مناطق النزاعات  المتبعة السالمة  إجراءات 

 الن اط  نادًرا أحياًنا  دائًما النزاعات مناط  رغطية عن  السالمة   ر را ات
 الوز  
 المئوي 

 10.32 280 3 14 83 ال وية الصففية والتصاريح رل   انب التصاريح ال"سكرية حمك
 10.3 279 5 11 84 مراف ة أكخاص مسلفي  شفرا   أوحمك أسلفة  ع م
 10.2 278 9 4 87 عل  ارصا  أالمؤسسة التي ر"مك ق ا الب ا 
 10.1 275 2 21 77 أ"ض التصرفات التي ق  رثير استيا  النا  في أ"ض الث افات  مراعاة
عل  التواصك أاللغة المفلية في حا  التن ك في مناط   ق رركم   التف  
 النزات

57 36 7 250 9.24 

 9.20 249 6 39 55 الجغرافية الخطرة  األماك م"رفة
 8.65 234 23 20 57 الخوذات  ارر ا 
 8.57 232 18 32 50 اا عسكريً ه فً  اواضفً المالأس ذات األلوا  الغام ة حت  ال ركو   ارر ا 
 PRESS 36 44 20 216 7.98ركارة  وض 

 7.65 207 32 29 39 الفماية م  المواد الكيميائية والبيولو ية أدواتارر ا    
 7.54 204 34 28 38 السترات الواقية م  الرصاص ارر ا 

 2704 100 
ماا  الجاا و  الساااق  أ  ر اارا ات السااالمة التااي ي اات  قتطبي  ااا  الصااففيو  عناا  رغطيااة  يتضااح    

حمدل أسدلحة  عددم، والتصاريح إلى جانب التصاريح العسدكرية حفيةالهوية الص حملمناط  النزاعات هي  
بعدض التصدرفات التدي قدد  مراعاةعلى اتصال بالمؤسسة، و  لبقاءثم ا  ،مرافقة أشخا  مسلحين كحراس  أو
باللغددة المحليددة، معرفددة األمدداكن  تواصددلالت كددد مددن القدددرة علددى ال ،يددر اسددتياء الندداس فددي بعددض الثقافددات تث

، بينمدا Pressالجغرافية الخطرة، وارتداء الخوذات، وارتدداء المالبد  ذات األلدوان الغامقدة ثدم وضدع إشدارة 
 والبيولوجيدددة ثدددمأقدددل وهدددي وارتدددداء أدوات الحمايدددة مدددن المدددواد الكيميائيدددة  ااهتمامدددً  األخدددرى  اإلجدددراءات نالدددت 

  .ارتداء السترات الواقية من الرصا
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 واألوبئة: السالمة للوقاية م  ال" وإ ىال  رغطية األمراض  ر را ات (ب)
 مناطج األوبئة وأثناء الجوائح الصحية:  فياألوبئة من المخاطر التي يتعرض لها العاملون  تعد 

 (  5) جدول 
 للوقاية من العدوى خالل تغطية األمراض واألوبئة  لسالمةا إجراءات 

 الن اط  نادًرا أحياًنا  دائًما ال" وإ  م  للوقاية السالمة   ر را ات
 الوز  
 المئوي 

 27.7 272 8 12 80 على اللقاحات )التطهيم(  الحصول
 25.5 250 17 16 67 الصحية اتالبيان تبطاقا حمل

 24.2 237 22 19 59 أدوات اإلسعافات األولية صندوق  
 22.3 219 22 37 41 من توافر خدمة اإلخالء الطبي الت كد

 979 100 

ت الوقاية من العدوى التدي يتخدذها الصدحفيون عندد تغطيدة اراءإجن أهم  أمن الجدول السابج    يتضح
ثددم اقتندداء  الصددحية،ثددم حمددل بطاقددات البيانددات  اللقاحددات،األمددراض واألوبئددة بالترتيددب هددي الحصددول علددى 

 .اإلخالء الطبي ةمن توافر خدم الت كد ا وأخيرً  األولية، اإلسعافات صندوق 
أينمدددا كدددانوا  والشدددراب فدددي الم كدددل  صدددحيةاإلجدددراءات ال التدددزام إلدددى أنعددددد مدددن الصدددحفيين  ويشدددير

 وشراء مخزون شخصي من المدؤن الغذائيدة مدن محدال موثوقدة مكان،اإل  رقد   بتعاد عن مصادر التلو  الوا
 هتمامالوا ،ا وكذلع مكان اإلقامةيً وسائل النقل دور  العدوى وتنظيفالكمامات والمالب  الواقية من   وارتداء

ا وربما عدم التحدرك ميددانيً  الفريج،مع أعضاء  تىلزم األمر ح  إذالحفال على التباعد  بالعناية الشخصية وا
التواصددل  ئلقامددة واالعتمدداد علددى وسدداإلمقددر السددكن وا أوبالعمددل مددن مكتددب وربمددا مددن المنددزل  فدداءكتواال

 الحديثة.
 واألح ال الخطرة:  األزماتة النارجة ع  رغطية يالنفس اآلثارج( )

 ( 6جدول )
 واألحداث الخطرة   األزماتاآلثار النفسية الناتجة عن تغطية  

 النسبة التكرار النفسية التهثيرات
 % 64 64 حد  خطر  أوا مه  أوكل مرة اذهب لتغطية وباء  في أسرتيبالقلج على   اشعر
 % 23 23 القلج من التعرض لإلصابة بمرض ما  نيينتاب

 % 8 8 اخترت المهنة الخط  يننأاشعر  أحيانا
 % 5 5 على الحياة   التامينشركات خدمات  في اشترك

 100 100 اإلجمالي

النفسددية التددي يتعددرض لهددا الصددحفيون خددالل عملهددم وجدداء فددي  لتدد ثيرات الجدددول السددابج إلددى ا يشددير
، مبحوثًدا( 64المرتبة األولى الشعور بالقلج على أفراد األسرة عند تغطية األوبئة واأل مات الخطرة بنسدبة )

ثدم  مبحدوثين،( 8المهندة ) ختيدارالبالنددم ويشدعر ، مبحوثًدا( 23) باألمراض  اإلصابةثم الشعور بالقلج من  
 مبحوثين.( 5في شركات خدمات الت مين على الحياة )االشتراك 
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 :لإلصاأةالطبي عن  الت"رض  للتهمي المؤسسة  روفير م إ (د)
 ؟المؤسسة التي ر"مك ق ا التهمي  الطبي عن  الت"رض إلصاأة ىال  عملك كهك روفر ل  السؤال:

 بنعم. مبحوًثا( 49أجاب ) بينما مبحوًثا( 51بالرفض ) ثينالمبحو  يناالجابات ب كانت 
 لم"ايير السالمة واألم  الرقمي:   الصففيي الثالت: ردرا  المفور

 ( 7) جدول 
 الصحفيين لمعايير السالمة واألمن الرقمي  إدراك مدى  

 الن اط  نادًرا  أحياًنا  دائًما  الرقمي  األم  م"ايير
  الوز  
 المئوي 

 كروم أوعلى التصفح األمن من خالل متصفح أكثر أماًنا مثل جوجل  اعتمد
 بريف أو فايرفوك 

77 15 8 269 6.70 

 6.62 266 5 24 71 كلمة سر قوية  استخدم
 6.27 252 5 38 57 نشر معلومات شخصية على اإلنترنت  أتجنب

 6.25 251 8 33 59 أقبل األشخا  المجهولين ال
 5.88 236 13 38 49 استخدام كلمة السر الخاصة ب سماء أعضاء العائلة أو تواريخ الميالد أتجنب

 5.88 236 16 32 52 الطرق اآلمنة لتخزين الملفات واالحتفال بنسخ احتياطية ب ماكن مختلفة استخدم
 5.50 221 20 39 41 محد   تبرنامج مكافحة الفيروسا استخدم

 GPS 44 32 24 220 5.48عن تسجيل أماكن تواجدي السابقة والحالية من خالل  امتنع
 http 43 34 23 220 5.48الدخول إلى أي موقع رابطه ال يبدأ ب  جنبأت  

 5.38 216 31 22 47 حساب  لكلكلمة سر خاصة مختلفة  استخدم
 5.18 208 20 52 28 بشكل دوري  باتيبحسا صةكلمة السر الخا غييربت  أقوم

 end to end encryption 30 28 42 188 4.68بخاصية  تطبيج مراسلة آمن  اعتمد
 4.53 182 38 42 20 أماكن عامة في Wifiشبكات واي فاي  استخدم

 4.46 179 46 29 25 على ورقة أو تسجيلها على هاتفع  األرقام السرية أقوم بكتابة
 VPN 23 23 54 169 4.21من خالل خدمة الشبكة الخاصة االفتراضية  اإلنترنتبت مين  أقوم

 4.08 164 49 38 13 للحفال على الملفات بطريقة مشفرة   المجانية Megaخدمة  واستخدام
 proton mail 14 17 69 145 3.61خدمة بريد الكرتوني مشفرة  استخدم

 Virustotal 10 21 69 141 3.51لبرامج للحماية من التصيد مثل موقع  الج 
 3.41 137 71 21 8 لتقييم قوة كلمة السر    How secure is my passwordموقع  استخدم

 2.81 113 87 13 --- لمحرك البحث جوجل  بديل DUCK DUCK GOتطبيج محرك بحث  اعتمد
 4013 100 
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 الم نية: السالمة  م"ايير  (1)
امدن خدالل متصدفح أكثدر   اآلمدن  التصدفحالمحور علدى العناصدر التاليدة:    هذا  يشتمل  واسدتخدم ،أماندً

اسددتخدام كلمددة السددر الخاصددة  تجنددب و  ،اإلنترنددت علددى  صدديةمعلومددات شخ نشددروتجنددب  ،كلمددة سددر قويددة
 .مختلفةالطرق اآلمنة لتخزين الملفات واالحتفال بنسخ احتياطية ب ماكن  استخدمو  باألسرة،
 :إدراك مرتفع بين الصحفيين هي علىمعايير التي حصلت البيانات الجدول أن  توضح

 فايرفوك ( أوبريف    أوكروم جوجل  ثلم أماًنا من خالل متصفح أكثر   آلمنعلى التصفح ا اعتمد )
 مع طبيعة التقنية المستخدمة في المجال الصحفي.  اسب إدراك يتن ا(. وهذ كلمة سر قوية استخدم)و

 من معايير األمن الرقمي فكانت:  طالمعايير التي حصلت على إدراك متوس أما
 . اإلنترنت معلومات شخصية على  شرن أتجنب  -
 .أقبل األشخا  المجهولين ال -
 . مختلفة اكنالملفات واالحتفال بنسخ احتياطية ب م تخزينالطرق اآلمنة ل استخدم -
 . برنامج مكافحة الفيروسات محد   استخدم -

 المعايير التي حصلت على موافقة أقل من نصف العينة فهي:  وأما
 . تواريخ الميالد  أوكلمة السر الخاصة ب سماء أعضاء العائلة  تخداماس أتجنب  -
 .GPSوالحالية من خالل أماكن تواجدي السابقة  سجيلعن ت  امتنع -
 . httpالدخول إلى أي موقع رابطه ال يبدأ ب  أتجنب  -
 . كلمة سر خاصة مختلفة لكل حساب  استخدم -

 المعايير التي حصلت عن إدراك منخفض فهي:  وأما
 .بتغيير كلمة السر الخاصة بحساباتي بشكل دوري  أقوم -
 end to end encryption<بخاصية  تطبيج مراسلة آمن  اعتمد  -
 . أماكن عامة في Wifiشبكات واي فاي   استخدم -
 .تسجيلها على هاتفع أوعلى ورقة  األرقام السرية أقوم بكتابة -
 VPN.من خالل خدمة الشبكة الخاصة االفتراضية  اإلنترنت بت مين  أقوم -
تقنيددة معقدددة مثددل التشددفير  وانددب أن المعددايير األقددل إدراكددًا بددين الصددحفيين ارتبطددت بج نتددائجال وتوضددح    

 :هيوبرامج الحماية ومحركات البحث البديلة لجوجل، وهذه المعايير 
   .للحفال على الملفات بطريقة مشفرة المجانية Megaخدمة  واستخدام -
 proton mail.مشفرة  تروني لكإخدمة بريد  مااستخد  -
 .Virustotalلبرامج للحماية من التصيد مثل موقع   اللجوء -
 .لتقييم قوة كلمة السر How secure is my password قعمو  مااستخد  -
 . لمحرك البحث جوجل بديل DUCK DUCK GOتطبيج محرك بحث   اد اعتم -
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 : اإللكترونيالت"رض ألككا  التنمر  ( 2
 (  8) جدول 

 عينة البحث بين  اإللكترونيالتعرض ألشكال التنمر 

 الن اط  ال ن"  العبارة 
 الوز  
 المئوي 

 Fake profile 46 54 146 13.9 التنكر
 Trickery 46 54 146 13.9 الخداع
 Flaming 41 59 141 13.4المباشرة  اإلهانة
 Trolling 27 73 127 12.1 التصيد

 Exclusion 27 73 127 12.1االستبعاد 
 Cyber stalking 21 79 121 11.5 المطاردة
 Harassment 20 80 120 11.4 التحرش
 Frapping 18 82 118 11.2 ةالشخصي انتحال

 1046 100 

أشددكال التنمددر  نإلددى العديددد مدد بحددث ال ينددةبيانددات الجدددول السددابج إلددى تعددرض الصددحفيين ع تشددير
أكثددر أشددكال التنمددر اإللكترونددي التددي  وهددذهاشددرة المب اإلهانددة ثددم والخددداع،وفددي مقدددمتها التنكددر  اإللكترونددي

 انتحدددالو  والتحدددرش، واالسدددتبعاد، المطددداردة، التصددديد فهدددي  كالاألشددد ةالبحدددث، أمدددا بعيددد ندددةتعدددرض لهدددا عي
 .أقل ظهورًا لدى عينة البحث  فكانت  الشخصية،

 : اإللكترونيألككا  التنمر  ق ا الصففيو  عن  الت"رض ي وم( اإل را ات التي 3
 ( 9) جدول 

 اإللكتروني التعرض ألشكال التنمر  عند ةي اقالو إجراءات  

 النسبة التكرار اإل را ات 
 % 74 74 الحظر 
 % 69 69 إدارة التطبيقات  إبالغ

 % 62 62 التجاهل 
 % 34 34 مع المؤسسة الصحفية  التواصل

 % 29 29 السلطات إبالغ
 % 21 21 اإلجراءات القانونية  اتخاذ

 100 اإل مالي
 اإللكترونديمن الجدول السدابج أن اإلجدراءات التدي يتخدذها الصدحفيون فدور التعدرض للتنمدر   يتضح

 إلددىأخدرى مثددل  إجددراءات بينمدا جدداءت بنسددب أقدل  والتجاهددل،إدارة التطبيقدات  إبددالغتمثلدت فددي الحظدر ثددم 
ويالحدددي قيدددام  ،ا اتخددداذ اإلجدددراءات القانونيدددةوأخيدددرً  لطات ثدددم إبدددالغ السددد الصدددحفية،التواصدددل مدددع المؤسسدددة 

 ووقًتا. اقد تتطلب جهدً  التيالقانونية المعقدة  اإلجراءات األسهل وتحاشي  باإلجراءات ن يالمبحوث
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 (  10) جدول 
 اإللكترونية عند التعامل مع األجهزة  الصحفي المشكالت التي يواجهها 

 اكثيرً  المعكالت
 ح  ال 
 ما

 الن اط  ال
 الوز  
 المئوي 

 16.7 242 5 48 47 ء بطييعمل بشكل  المحمول أصبحالالب توب / الهاتف  جها 
 16.7 242 13 32 55 فج ةالمزيد من اإلعالنات التي تظهر  رؤية

 15.9 231 16 37 47 العمل  أوبعض التطبيقات فج ة عن االستجابة  توقف
 14.4 210 30 30 40 بشكل مفرو ودائم المحمول( مرتفعة)الهاتف الجها   حرارة

 12.8 186 43 28 29 أدوات غامضة  ظهور
 12.7 185 48 19 33 الصفحة الرئيسية في المتصفح تغير

 10.5 153 58 31 11 الجها  والمايع بالتسجيل بشكل عشوائي  راكامي بدأ
 1449 100 

ا علددى تعرضدده مددن الجدددول السددابج أن المشددكالت التددي يواجههددا الصددحفي والتددي تعددد مؤشددرً  يتضددح
)الددالب تددوب والهدداتف المحمددول( ورؤيددة  اإللكترونيددةاألجهددزة  ءبددط فددي مقدددمتها تدد تي اإللكترونددي االختددراق

بينما  المحمول،حرارة الهاتف  ارتفاع مفاجئ، ثمالتطبيقات عن العمل بشكل  وقفو  اإلعالنات،المزيد من  
تغييددددر الصددددفحة الرئيسددددية فددددي  ثددددم غامضددددة،ظهددددور أدوات  بدرجددددة أقددددل مثددددل األخددددرى جدددداءت المشددددكالت 

 .كاميرا الجها  والمايع بالتسجيل بشكل عشوائي ءبد  المتصفح،
 صحفية، بوضع خطة للسالمة المهنية عند العيام بمهمة    االهتمامالصحفيين عن مدى    سؤالع     أما    

 مبحوًثا ( 42وال ) مبحوًثا( 58كانت االجابات نعم )
 النزاعات:عن  رغطية مناط   المتب"ةالسالمة  ر را ات( 4

الصددحفيين مراجعددة عدددد مددن األسددئلة قبددل الددذهاب للتغطيددة فددي أمدداكن الصددراعات، وهددي قائمددة  علدى
 عنها بشكل حا م: ابةالبد من اإلج
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 ( 11) جدول 
 قبل القيام بمهمة خطره  مراعاتهااالحتياطات التي يجب على الصحفي  

 التساؤالت
  هت أ

 ا  ً 
 الن اط  هت  أ ال هت أ

 الوز  
 المئوي 

 11.67 289 --- 11 89 ؟ أي جهة مننوع التصاريح المطلوبة منع و  ما
 11.59 287 --- 13 87 ؟ السياسي الوضع ما هي طبيعة 

 11.47 284 --- 16 84 ؟ األطراف الرئيسية للحد  من
 11.43 283 --- 17 83 ؟ تطورات الحد  أخر هي ما
 11.19 277 --- 23 77 ؟ المستخدمة مع المصادر في منطقة الحد  اللغة هي  ما
 11.11 275 5 15 80 ؟محظور التجول فيها هي المناطجما  

 11.07 274 --- 26 74 ؟ اإلعالمييناألفعال المحتملة تجاه الصحفيين و  ودرد هي ما
 10.22 253 7 33 60 ؟ ألي من الجماعات الموجودة سجل عنف تجاه الصحفيين هل
 10.22 253 15 17 68 ؟ كصحفي وضعيقد يؤثر على  الديانة مما أوالعرق  نوع ما
 2475 100 

علدى عددة  جابةإلالمهام التي تتسم بدرجة عالية من الخطورة تتطلب ا أنمن الجدول السابج   يتضح
الوضدع  ومعرفدةنوع التصاريح المطلوبة  معرفةالمبحوثين كالتالي:    إلجابات   وفًقاتساؤالت وكانت بالترتيب  

والتعددددرف علددددى اللغددددة  الحددددد ،خددددر تطددددورات آومعرفددددة  للحددددد ،األطددددراف الرئيسددددية  ومعرفددددة السياسددددي،
ثدم  الصدحفيين،األفعدال المحتملدة تجداه  د وتوقدع ردو  المحظدورة، ناألمداك المصدادر، ومعرفدةالمستخدمة مدع  

 الديانة. أو رق ونوع الع العنف الخا  بالجماعات الموجودة سجل
 دورات ر ريبية حو  السالمة الم نية:  في( المعارشة 5

 المهنية؟تدريبية حول السالمة  دورات  تشارك في هل التالي: المبحوثين السؤالسؤال  عند 
إلى أهمية التدريب كعملية   رما يشيا، وهو ( مبحوثً 35ال ) بد  اإلجابةو  ،امبحوثً (  65بنعم )  اإلجابات  كانت 

أساسية وحيوية تحتال إليها المؤسسات الصحفية نظًرا للتطورات التي يشهدها مجال اإلعالم، وأن  
 الصحفيين يدركون أهمية التدريب كعامل مهم وأساسي في رفع وتطوير أدائهم المهني.

 حو  السالمة الم نية: ت ريبيةال( الج ة المنظمة لل ورات 6
 (  12) جدول 

 المنظمة للدورات تدريبية حول السالمة المهنية الجهة 

 النسبة  التكرار    الم نية  السالمة حو  ر ريبية  لل ورات  المنظمة الج ة
 %62 62 اعمل بها   التي المؤسسة

 %21 21 الصحفيين    نقابة
 %17 17 دولية   منظمات

 %100 100 اإلجمالي
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اعتمدداد الصددحفيين علددى المؤسسددات التددي يعملددون بالدرجددة األولددى بهددا مددن الجدددول السددابج  يتضددح
، ثددم جدداء االعتمدداد علددى نقابددة الصددحفيين فددي المرتبددة الثانيددة %62بنسددبة  ةالتدريبيددكجهددة منظمددة للدددورات 

 . %17األخيرة االعتماد على المنظمات الدولية بنسبة  المتربة، وفي %21بنسبة 
 : لصففيي ا ر ريبية حو  السالمة الم نية دوراتم  الصففية   مؤسسةما روفره ال وحو 

 ا.مبحوثً ( 23)  وال ا( مبحوثً 68)  بنعمأجابوا أن من  تبين
 

 ومصادره :الراأ : الفماية ال انونية للصففيي    المفور
 في قرار النعر:  التردد (أ)
سب     ر      هك  الصففيي :  فيسؤا   م     وررددت  النعر  قرار  أسببارخاذ  أم     ع مل  أو  أمنك 

 أىرإ؟أو أية اعتبارات   مص ر 
اعتبددار ذلددع  نويمكدد ا( مبحوثددً 21بددنعم، بينمددا أجدداب ب ال ) اأجددابو  ا( مبحوثددً 79) اإلجابددات: كانددت 

قددرار  جعددةوتطلددب مرا بحددث ال نددةن عيو يقددوم بهددا الصددحفي التدديلدرجددة أهميددة وخطددورة الموضددوعات ا مؤشددرً 
 النشر.

 ( 13) جدول 
 النشر القانوني قبل  التدقيق  

 النسبة  التكرار  ال انوني  الت قي 
 % 80 80 بدرجة كبيرة هتمأ 
 % 12 12 حد ما لى إ هتمأ 

 %8 8 هتم أ  

 % 100 100 اإلجمالي 

يهدتم إلدى حدد  12ويهتمدون بالتددقيج القدانوني قبدل النشدر  امبحوثً  80من الجدول السابج أن   يتضح
 اإلطالق.مبحوثين ال يهتمون على  8ما، 
 النعر: رية قبك آلأاإل اأة ع  التساؤالت ا اهتمام المبفوثي  در ة)ب( 

 (  14) جدول 
 األسئلة التي يجب االجابة عليها قبل اتخاذ قرار النشر 

 التساؤالت
  هت أ

 ق ر ة
 كبيرة 

  هت أ
 ح  ال 
 ما

 الوز   الن اط  هت  أ ال
 المئوي 

 21.25 278 2 18 80 وما درجة أهميته  ضروري؟الخبر الذي اكتب عنه  هل
 20.79 272 5 18 77 ؟عن قرار النشر فاعيمكنني الد هل
 20.03 262 --- 38 62 ؟هناك من سيتضرر من النشر هل
 19.34 253 5 37 58 ؟ الضرر على هذا الشخص قليليمكنني ت  هل
 18.57 243 12 33 55 ؟ هناك بدائل أخرى  هل
 1308 100 
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 ،اتخداذ قدرار النشدر قبدلعلدى مجموعدة مدن األسدئلة  اإلجابدةبيانات الجدول السدابج إلدى أهميدة   تشير
ثم السدؤال حدول امكانيدة دفداع وما درجة أهميته؟  ضروري؟عنه    كتب أالخبر الذي    هلوكان السؤال األول  

الصحفي عن قرار النشر، ومن المتضررون من النشر؟ وكيف يمكن تقليل الضرر عنهم؟، ثم السؤال عن 
ي على نفسه قبل اتخاذ قدرار النشدر علدى إمكانية وجود بدائل أخرى، كل هذه األسئلة التي يطرحها الصحف

على درجة كبيدرة  ي تنطو  التيدرجة كبيرة من األهمية والسيما إذا كان موضوعه من الموضوعات الشائكة 
 من الخطورة.

 ( طرق الفماية للمصادر الصففية:ج
 ( 15) جدول 

 حماية المصادر الصحفية  طرق  

 النسبة  التكرار     الصففية المصادر حماية طرق 

 % 97 97 ذكر األسماء عدم

 % 84 84 أجهزة سرية  فيبالبيانات  االحتفال

 % 77 77 التشفير أو األكواد استخدام

 % 67 67 طرق التواصل مع المصدر  تنوع

 % 53 53 التواصل مع أشخا  غير موثوقة  عدم

 % 47 47 الهوية واستخدام أسماء مستعارة  إخفاء

 % 23 23   التنكر

 100 اإل مالي 
 لترتيددب وجدداء فددي ا ،الجدددول السددابج إلددى الطددرق التددي يتخددذها الصددحفيون لحمايددة مصددادرهم يشددير

تنددوع  ،اسددتخدام التشددفير أو األكددواد  ،فددي أجهددزة سددرية لبيانددات االحتفددال با ،األول عدددم ذكددر اسددم المصدددر
 أسدماءخفداء الهويدة واسدتخدام إ ثممع أشخا  غير موثوقة   اصلثم عدم التو   المصدر،طرق التواصل مع  

ويجدب  مهدم،عدن أمدن وسدرية مصدادره موضدوع  فيالصدح مسؤولية ويتضح مما سبج أن  والتنكر،مستعارة  
 .له الصحفي وبخاصة أثناء المخاطر ان يتنبه

 الصففي األصلية: ةرفت غطا  هوية غير هوي  ال"مك)د( 
 ؟سبج لع العمل تحت غطاء بهوية غير هويتع الصحفية: هل التاليالسؤال  توجيه تم

 . حوًثا( مب 68ال )  دب وأجاب  ا( مبحوثً 32بنعم )  اإلجابة فكانت 
  البحث:اختبار فروض 

 

من  الرقميإدراك الصحفيين لمعايير السالمة واألمن  فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية  األول:الفرض 

 .حيث نوع المؤسسة الصحفية

مثن ييث  عثول المةسسثة   الرقمثيإدراك الصحفيين معايير السثالمة واممثن    فيالفروق  اختبار    تدم

الصحفية
 )*()**(

 
 

 
 (0.01عند مستوى معنوية ) )**(
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 (  16جدول )
 ( ANOVAاالتجاه ) أحادي اختبار تحليل التبيان 

 العدد  الصحفية المؤسسة نوع
 المتوسط

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري 
 ف  قيمة

  درجات

 الحرية

 مستوى

 المعنوية

 3.61 32.33 5 يزبية

9.752)**( 
2 

96 
 5.18 41.89 67 خاصة  0.000

 8.66 37.48 27 يكومية 

من   الرقميإدراك الصحفيين معايير السالمة واألمن  فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية  :الثانيالفرض 

 . حيث طبيعة العمل
 ( 17جدول )

 )*( )**(من حيث طبيعة العمل  الرقمي إدراك الصحفيين معايير السالمة واألمن  في الفروق 
 ( ANOVAاالتجاه ) أحادي اختبار تحليل التبيان 

 العدد  العمل طبيعة
 المتوسط

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري 
 ف  قيمة

  درجات

 الحرية

 مستوى

 المعنوية

 3.99 43.90 11 باي  

5.272)**( 
2 

96 
 5.61 41.34 46 محرر  0.000

 7.76 37.86 43 مراسل 

من   الرقميإدراك الصحفيين معايير السالمة واألمن  فيالفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 .حيث الخبرة
 ( 18جدول )

 )**()*( من حيث الخبرة  الرقميإدراك الصحفيين معايير السالمة واألمن  فيالفروق   
  ( ANOVAاالتجاه ) أحادي اختبار تحليل التبيان  

 العدد  الخبرة 
  المتوسط

 الحسابي 

  االنحراف

 المعياري
 الحرية  درجات ف  قيمة

  مستوى

 المعنوية 

 6.23 40.76 26 سنوات  5اقل من 

3.294 )*( 
3 

96 
0.024 

 7.33 41.8 40 سنوات 10إلى  5من 

 7.58 35.64 14 سنة 20إلى  10من 

 4.08 39.1 20 سنة 20أكثر من 

 

 

 

 
 ( 0.05عند مستوى معنوية ) )*(

 (0.01عند مستوى معنوية ) )**(



                  www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                سط و مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - الثاني/ الجزء   األربعونالثاني و العدد  577 ا

 السالمة من حيث النوع إجراءاتإدراك الصحفيين  فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية  الرابع:الفرض 
 (  19جدول )

 )**(*(  )النوع السالمة من حيث  إجراءاتإدراك الصحفيين  في الفروق 
 T Testاختبار 

 النوع 

 

 إجراءات السالمة 

 أنثى ذكر 

 ت  قيمة
  درجات

 الحرية 

  مستوى 

 العدد  المعنوية 
 الوسط

 الحسابي 

  االنحراف

 المعياري
 العدد 

 الوسط

 الحسابي 

  االنحراف

 المعياري

 0.094 98 0.858 4.01 27.63 30 4.72 26.78 70 الصحفيين إجراءات السالمة   إدراك

بين    الخامس:الفرض   إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  السالمة   إدراكتوجد  معايير  الصحفيين 

  .ووجود خطة للسالمة الرقميواألمن 
 )**(   )*((20جدول )

 معامل ارتباط بيرسون 

 
 المتوسط

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري 
 االرتباط معامل

 مستوى

 المعنوية

 6.78 40.1 الصحفيين معايير السالمة  إدراك
0.317 ()** 0.001 

 3.08 24.75 وجود خطة للسالمة 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين نوع المؤسسة الصحفية وإدراك   السادس:الفرض 

 . الرقمي المهنية واألمنالصحفيين معايير السالمة 
 )**(  )*( (  21جدول )

 معامل ارتباط بيرسون 

 
 المتوسط

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري 
 االرتباط معامل

 مستوى

 المعنوية

 0.537 2.21 عول المةسسة الصحفية
0.069 0.498 

 6.78 40.13 دراك الصحفيين معايير السالمة إ

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيين عيدد سينوات الخبيرة وإدراك الصيحفيين   السابع:الفرض  

 .الرقميمعايير السالمة واألمن 
 )**(  )*(  (22جدول )

 معامل ارتباط بيرسون 

 
 المتوسط

 الحسابي 

 االنحراف

 المعياري 
 االرتباط معامل

 مستوى

 المعنوية

 1.064 2.28 عدد سنوات الخبرة
0.169 0.093 

 6.78 40.13 دراك الصحفيين معايير السالمة إ

 
 ( 0.05عند مستوى معنوية ) )*(

 (0.01عند مستوى معنوية ) )**(
 ( 0.05عند مستوى معنوية ) )*(

 (0.01عند مستوى معنوية ) )**(
 (0.01وى معنوية )عند مست )**(
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 للبحث:النتائج العامة  مناقشة
أظهرت       والتساؤالت،  األهداف  ضوء  إجراء    الدراسةفي  على  الباحثة  فيها  اعتمدت  التي  الراهنة 

المقابالت المتعمقة مع عدد من العيادات التحريرية والمحررين داخل المؤسسات الصحفية، وشملت ثالثة  
 محاور تتعلج بالسالمة المهنية وهي: السالمة الجسدية، والسالمة النفسية، واألمن الرقمي:

حدددول العدددالم ال تقتصدددر علددى مخددداطر التغطيدددة الصدددحفية أن المخدداطر التدددي يتعدددرض لهدددا الصددحفيون  .1
ن قتلدددوا جدددراء ياألشدددكال األخدددرى للعندددف، فالعديدددد مدددن الصدددحفي أوالمواجهدددات العسدددكرية  أوللحدددروب 

فمخدداطر التغطيددة الصددحفية للحددروب ال تشددكل سددوى جددزء مددن  ،أنهددا غيددر آمنددة ظددروف صددحية تبددين
عتمدداد علددى التكنولوجيددا الحديثددة تزايددد االهتمددام المخدداطر التددي يتعددرض لهددا الصددحفيون، فمددع تزايددد اال

مثدل الخدداع  اإللكترونديالنتائج عن تعرض أغلب الصحفيين ألشكال التنمدر   ت كشفو   ،بحماية البيانات 
فكانددت الحظددر  اإللكترونيددةوالتنكددر واإلهانددة المباشددرة، وعددن اإلجددراءات المتبعددة عنددد التعددرض للجددرائم 
ا والقليدل مدنهم يهدتم باتخداذ وإبالغ إدارة التطبيقدات والتواصدل مدع المؤسسدات الصدحفية والتجاهدل أحياندً 

 .اإلجراءات القانونية
تدي يتعدرض لهدا الصدحفيون وال سديما عندد تغطيدة األمداكن أظهرت نتائج البحدث أن أكثدر المشدكالت ال .2

اوالتعدارض مدع سياسدات الدولدة  ،الخطرة هي اإليذاء البدني التهديدد وقدد يصدل األمدر فدي بعدض  وأيضدً
يهتمون بوضع خطة للسالمة المهنيدة قبدل  مبحوًثا 58وكشفت النتائج أن   ،األحيان للخطف واالغتيال

 .تغطية األماكن الخطرة
تائج إلدى أن أحدد أهدم المهدارات التدي يمكدن للصدحفيين تعلمهدا هدي حمايدة أنفسدهم فدي البيئدات تشير الن .3

 –الصددحفية  المؤسسددات المعاديدة؛ لددذلع حددر  أفددراد العينددة علددى تلقددي الدددورات التدريبيددة مددن خددالل ) 
ا لدن التددريبات قدد تقلدل مدن المخداطر ولكنهد هن هدذ أالمنظمات الدولية( على اعتبدار  -نقابة الصحفيين

ركددزت هددذه الددورات علددى رفددع  ،مددن خدالل بددرامج محاكدداة تمثيليدة أووتددتم الدددورات فدي قاعددات  ،تمنعهدا
وتحديدددد أمددداكن آمندددة للوقدددوف أثنددداء  ،مسدددتوى الدددوعي بنوعيدددة المخددداطر مثدددل تحديدددد صدددوت الرصدددا  

ألجهددزة إلدى جانددب دورات األمدن الرقمددي لحمايدة ا األوليددةتغطيدة التظدداهرات والتددريب علددى االسدعافات 
 .وبرامج التجس  االختراقمن 

فيما يتعلج بدرجة اهتمام الصحفيين بالتدقيج القانوني قبدل النشدر فقدد أظهدرت النتدائج درجدة عاليدة مدن  .4
تقليددل الضددرر  أواالهتمددام لدددى المبحددوثين، إلددى جانددب مراجعددة قددرار النشددر مددن عدمدده بهدددف تجنددب 

ؤسسدددات الصدددحفية ال تهدددتم بوجدددود محقدددج قدددانون الدددذي قدددد يترتدددب علدددى قدددرار النشدددر، إال أن أغلدددب الم
Fact cheker .ضمن فريج عملها على غرار المؤسسات الصحفية األجنبية 

نفسددها  اإلخباريددةال تقتصدر مشددكالت األمددن الرقمدي فقددط علددى الصدحفيين أنفسددهم بددل تتعدرض المواقددع  .5
رصددددنة البريددددد لالختددددراق بهدددددف نشددددر صددددور وأخبددددار مزيفددددة وتعطيلهددددا وتدددددمير أرشدددديفها الصددددحفي وق

 كتروني وتعطيل الموقع عن العمل.لاإل
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 ن أهم اإلجراءات التي يتخذها الصحفيون عند التعرض للتهديد:أنستخلص من نتائج البحث  .6
مثل   االجتماعية  للشبكة  المالكة  الشركة  إبالغ  كانت  الرئيسية  الوسائل  وبعض    فيسبوك،من 

اإلجراء   ضد  الشركة  إبالغ  وهو  اإلجراء  نف   بعمل  واألصدقاء  الزمالء  طالب  تخاذ  ال المبحوثين 
" مع تحذير جميع األصدقاء بعدم التعامل مع هذا الحساب المزيف عبر    Report"  الال م وعمل  

إعالن جماعي عبر جروبات الشبكات والتطبيقات االجتماعية التي نتشارك    أومباشرة ثنائية  رسائل  
ا؛ يقوم بالرد مطلقً   أواإلهانة المرتبطة بعمل البعض ال يتخذ أي إجراء    أو وفي حالة التشاحن    فيها.

  مجهوالً   اشخًص ا  ن كان المتعدي لفظيً إا تكون من تعليمات وقواعد المؤسسة، في حال  ن هذه أحيانً أل
ا من قائمة  ا شخًص حتى من المنافسين. أما في حال كان المعتدي لفظيً   أومن الجمهور العادي    أو

ا وتم  عن  الاألصدقاء  االستفهام  محاولة  هو  التصرف  فيكون  اجتماعي  وسيط  عبر  اللفظي  عتداء 
ا  نهائيً   Blockغالق  ا يكون اتخاذ إجراء المقاطعة واإلالدافع، ثم في حال التجاو  غير المبرر مجددً 

بالمرة. مع اتخاذ نف  اإلجراء على كافة المنصات المشتركة مع نف  الشخص حتى    ىوتجنب األذ 
تام بالنسج العيمي المهني    التزامولو كان من األصدقاء غير المتفاعلين دوريا. وفي كل األحول هنا  

المهنة ولتجنب سجاال بدافع شخصي وبدافع مؤسسي ولطبيعة  ت غير مبررة وال طائل  والمجتمعي 
 منها. 

 

أ        فكانت:  للصففيي   الم نية  السالمة  بعض المؤسسات تقدم دورات أما ىالصات عناصر ىطة 
تدريبية متخصصة في كيفية التغطية الصحفية في أوقات وأماكن الصراعات والنزاعات والبيئات الخطرة  

التحاقهم  دوري بشكل   منذ  المجال  هذا  في  متخصصة  دورات  على  المبحوثين  بعض  حصل  وقد   ،
مع   التعاطي  كيفية  الصحفي  تعلم  أن  المتخصصة  الدورات  هذه  ش ن  ومن  الحالية،  شكال  أبمؤسستهم 

الظروف الطارئة خالل العمل في هذه الظروف واألماكن في كل األحوال وبكل السيناريوهات بما فيها  
والمو  وااإلصابة  المسلحة  والهجمات  التفتي   الت  ونقاو  المسلحة  والهجمات  والتسمم  والحجز  ختطاف 

وهذه الدورات تهيئ الصحفي على نحو جيد لمواجهة هذه   ،والتحرش والعنف وكل أوجه األخطار الممكنة
ويقوم   مكلفة  وهي  بها  المعمول  للقواعد  طبقا  سنوات  ثال   كل  تجديدها  يتعين  الدورات  وهذه  الظروف، 

ا في  ليها فريج متخصص خبير في مثل هذه األمور وعادة ما يكون بخلفية ميدانية وتستمر عادة أسبوعً ع
 ذا لزم األمر. إبيئة مفتوحة تهيئ تمثيل مشاهد ومحاكاة 

ب يقوم  البعض  أن  تبين  الشخصية إكما  والتجارب  الشخصية  الخبرات  إلى  مستند  شخصي  جراء 
ت السائدة بها وعاداتها وتقاليدها المرعية ونوعية السكان وسلوكياتهم  والمعرفة الشخصية بالمناطج والثقافا

وطبيعة  و  وميولهم  احترافيً   همالتانفعاتوقعاتهم  معها  التعاطي  العمل  وكيفية  رحلة  يجعل  بما  المهمة    أوا 
 الصحفية ناجحة. 
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 التوصيات:
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fake photos and news, disrupting them, destroying their press archives, 

hacking e-mails, and disrupting the site from working.  
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Abstract 

        The possibility of journalists being exposed to physical, psychological 

and informational risks has resulted in multiple research efforts to understand 

the nature of these risks, in preparation for providing recommendations to 

reduce the risk to which journalists are exposed as a result of practicing the 

profession. The research problem can be formulated as follows : 

       Given the growing risks in the journalistic work environment, the lack of 

studies that dealt with this topic, and the importance of providing accurate data 

that contribute to professional safety with all its requirements for journalists; 

this topic is worthy of study and research in order to answer the following 

main question: What is the level of awareness of journalists about the 

standards of occupational safety and digital security, and the extent of their 

application in their knowledge ? 

        The aim of the research is to measure the extent of journalists’ awareness 

of occupational safety and digital security standards and their application to 

them. The research belongs to descriptive studies and relied on the survey 

method and questionnaire tool in data collection, which were applied to 100 

Egyptian journalists. The research concluded with a set of results, the most 

important of which are : 

       With the increasing reliance on modern technology, the interest in data 

protection has increased. The results revealed that most journalists were 

exposed to forms of electronic bullying such as deception, masquerading and 

direct insult, and about the procedures followed when exposed to cybercrime, 

such as banning, informing the application management, communicating with 

press institutions, ignoring sometimes, and few of them interested in taking 

measures legal . 

        The results of the study showed that the most problems that journalists 

face, especially when covering dangerous places, are physical abuse, conflict 

with state policies and threats, and sometimes it may even lead to kidnapping 

and assassination. The results revealed that 58 respondents are interested in 

developing a plan for occupational safety before covering places dangerous. 

Digital security problems are not only limited to journalists themselves, but 

news websites themselves are exposed to hacking with the aim of publishing 
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