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متهيد:

ر االستطالع احلايل املشكالت اليت تواجه عمل املرأة يف املؤسسات اإلعالمية، إذ بدأ  يفسِّ
ابلتمييز على أساس النوع االجتماعي، وعدم املساواة، واملضايقات، والتحرُّش، والعنف، وهيمنة 
األمين،  الوضع  تدهور  بسبب  ابلقتل؛  للتهديد  التعرُّض  إىل  وصواًل  الذكورية،  والتقاليد  العادات 

وغياب الضماانت القانونية الرمسية هلا يف املؤسسات اإلعالمية.

املرأة يف وسائل اإلعالم  تواجه عمل  اليت  التحدايت  التعرُّف على  إىل  الورقة  هتدف هذه 
التمييز ضدها  تتعرِّض هلا، مثل  اليت  االنتهاكات  )اإللكرتونية، واملرئية، واملسموعة(، من حيث: 
على أساس جندري يف الفرص واالمتيازات الوظيفية، وكذلك مستوايت التحرُّش اجلنسي با لفظياً 
املؤسسات  داخل  أو  العامة،  األماكن  يف  اإلعالمي  للخب  تغطيتهنَّ  أثناء  وإلكرتونياً،  وجسدايً 
عن  فضاًل  مرتكبها،  وحماسبة  اجلندري،  التمييز  أو  التحرُّش،  بشكوى  ثقتها  ومدى  اإلعالمية، 

املخاطر اليت تواجهها أثناء عملها. 

أتطري منهجي:

َمِت الدراسة احلالية لشرحية حمدَّدة من اجملتمع العراقي يف ضوء اهلدف من االستطالع،  ُصمِّ
َهت إىل )123( امرأة عاملة يف املؤسسات اإلعالمية يف كل  إذ تكوَّنت من )13( سؤااًل، ُوجِّ
احملافظات العراقية ما عدا إقليم كردستان، ُوِصَل إليهنَّ بطريقة )العينة القصدية(، ومشل االستطالع 
فئة النساء بعمر )18 عامًا- 61 عاماً(، وُوّزَِعِت االستمارة توزيعاً مباشراً عب ابحثي عاملي يف 
مركز البيان، وآخرين يف مجعية الدفاع عن حقوق الصحفيي، إذ مارسوا العمل عن طريق توثيق 
االستجاابت مشافهة مع املستجيبي، وُمِلَئِت اإلجاابت عب األجهزة اللوحية، وعلى مدار )30( 

يوماً للمدة من 27/9/2022 حىت 28/10/2022. 

المرأة اإلعالمية ... التحديات وسبل المواجهة
)استطالع رأي(

د. أحمد خضير حسين *

* مدير قسم الدراسات االجتماعية يف مركز البيان. 
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احملافظات.  

أظهرت نتائج االستطالع تبايناً ملحوظاً يف إجاابت املبحواثت يف )15( حمافظة يف العراق 
سائر  مع  متماثلة  معظمها  ظهرت  إذ  تسكن؟  حمافظة  أيِّ  يف  اآليت:  السؤال  عن  أجابوا  الذين 
ا العاصمة، وحتتل الثقل األكب ملراكز املؤسسات اإلعالمية،  احملافظات، ما عدا حمافظة بغداد؛ ألنَّ

ح الشكل رقم )1( يف أدانه تفاصيل النتائج. ويوضِّ

ح الشكل رقم )1( حمافظات املبحواثت وحمل سكناهن يوضِّ

 

 

 احملافظات .1

( حما          ة يف اجع        راق  15)يف    امل ح          ت  إ         اابتيف    ملح ظ        اا     ايو        اا   س            أظه        رت ن         ا   اال
  س      ا رم ماثل      ة م      م    مع مه      ا  حما        ة  س      يتن  إذ ظه      رت  يف أي     اآليت:  س      ؤا اجع      ن  أ       اب ا    اج      ذين

وحت         ل اجثا        ل ا ك        رب ملراك        ز املؤسس        ات    ،ا اجعاص        مةن             ؛ع        دا حما          ة بغ        داد  احملا          ات، م        ا
  فاصيل اجو ا  .  أد  يف  (1رقم )  اجشيتلي    ح  ، و اإلع مية

 ن( حمافظات املبحواثت وحمل سكناه1يوض ِّح الشكل رقم )
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العمر.  

يعكس التوزيع العمري لعينة االستطالع أنَّه مشل قطاعاً واسعاً من الصحفيات العامالت يف 
جمال اإلعالم، ومن الفئات العمرية كلها، وهو مؤشر على أنَّ املستجيبات يبديَن اهتماماً لواقع املرأة 
والتحرُّش الذي تتعرَّض له أثناء ممارستها العمل اإلعالمي، أو أثناء وجودها يف التغطية اإلعالمية، 
العمرية  الفئات  بي  من  األوىل  املرتبة  العمرية )39-29( جاءت يف  الفئة  أنَّ  الشكل  بيَّ  وقد 

األخرى، وهو مؤشر على اهتمام النساء ضمن هذه الفئة العمرية ابلعمل اإلعالمي.

يبنيِّ الشكل رقم )2( أعمار املبحواثت

 
 
 
 

 

 العمر .2

م     ن اجص     حفيات اجع     ام ت    واس     عاا     مش     ل ق اع     اا أن         س         يعيت     و اج  زي     م اجعم     ري جعيو     ة اال
  اه مام      اا   ن  ياملس        ي ات ي       د   ، وه        مؤش      ر عل      ى أ   له      ا، وم      ن اجفئ      ات اجعمري      ة كاإلع       ميف جم      ا   

ده       ا يف    و   أثو       اء  أو  ، اإلع م       ممارس        ها اجعم       ل    أثو       اء   ج       ض  ش اج       ذي   ع       ر  واج ح       ر    امل       رأةج اق       م  
(         اءت يف املر         ة ا وىل م       ن  39-29اجفئ       ة اجعمري       ة )  أ    اجش       يتل  ، وق       د ب       ني  اإلع مي       ةاج غ ي       ة  

ب     ني اجفئ     ات اجعمري     ة ا خ     رى، وه       مؤش     ر عل     ى اه م     ام اجوس     اء       من ه     ذ  اجفئ     ة اجعمري     ة ابجعم     ل  
 . اإلع م

 امل ح  ت   أعمار (  2)رقم  اجشيتل  ي ني    

 
 

25

41

24

10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

18-2829-3940-5051-61



6

مركز البيان للدراسات والتخطيط

التحصيل الدراسة.  

ا عينة متعلمة؛ بسبب طبيعة الفئة املستهدفة للنساء اإلعالميات،  امتازت عينة الدراسة أبنَّ
فضاًل عن الطبيعة املنهجية يف إجراء االستبانة، واليت تفرض قدراً معيناً من التعليم لإلجابة على 
أسئلتها؛ لذا فإنَّ نسبة احلاصالت على شهادة البكالوريوس هي )%72(، يليها نسبة احلاصالت 

على شهادة عليا هي )%12(، يقابلها شهادة اإلعدادي بنسبة )16%(.  

تنوَّعِت االختصاصات َوْفق التحصيل الدراسي للمبحواثت، وعليه فقد بلغ عدد احلاصالت 
على شهادة البكالوريوس من ختصص اإلعالم )35( مبحوثة، وختصص الصحافة )4(، وختصص 
 )4( السياسية  العلوم  وختصص  مبحوثة،   )4( القانون  وختصص  مبحوثة،   )6( اهلندسة  كلية 
وتوزع  مبحوثة،   )4( الفيزايء  علوم  وختصص  مبحوثة،   )4( اجلميلة  الفنون  وختصص  مبحوثة، 
واإلدارة  واالجتماع،  واآلاثر،  العربية،  واللغة  النفس،  )علم  اآليت:  النحو  على  االختصاصات 
واالقتصاد، واألنثروبولوجي، وعلوم اإلحصاء، وعلوم احلاسبات، واجلغرافية، واإلنكليزي، والتاريخ( 
الدكتوراه من ختصص  احلاصالت على شهادة  توزع عدد  واحدة لكل ختصُّص، يف حي  بواقع 
اإلعالم )4( مبحوثة، وعلم النفس مبحوثة واحدة، يف حي أنَّ احلاصالت على شهادة املاجستري 
من ختصص اإلعالم )3( مبحوثة، و وتوزعت على مبحوثة واحدة لكل من االختصاصات اآلتية: 
معايري  أنَّ  إىل  التخصصات  يف  التفاوت  هذا  ويرجع  والقانون(،  القرآن،  وعلوم  سياسية،  )علوم 
التعيي والتقدمي ومنح الفرص مل ختضع لضوابط حقيقية ومهنية عادلة، ممَّا أدَّى إىل وجود ختصصات 
متنوعة يف هذا اجملال، فضاًل عن انتشار املؤسسات احلزبية والفئوية واحملاصصة؛ ممَّا أثَّر عموماً على 

املشهد اإلعالمي. 
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يبنيِّ الشكل رقم )3( التحصيل الدراسي

 

 

 

 

 

 

 اج حصيل اجدراس  (  3)رقم  اجشيتل  ي ني    

 
 ياإلعالمجمال التخصص   .4

  ه  حمررة يف اجاواة اإلع مجما  ختص        ص        هن   أو         ح ما يارض من نص        ف وحدات اجدراس        ة أ   
املاروء  اإلع م%(، يليها جما  اج خص       يف 50، بوس      ة )حمررة  (61ا، وب اقم )فاجه  عمل  اإلع مية

%(، 15( مادمة، بوس         ة )18، ومادمات اجربام  ب اقم )%(23بوس         ة ) :أي،  إع مية( 29ب اقم )
من جمم   امل ح  ت يف   (%13)، بوس    ة  إع مية( 15املر   ب اقم )  اإلع ميف  اج خص    جما    وأخ اا 

 كل احملا  ات اجعراقية.

   اإلع م( جما  اج خص  يف اجعمل  4اجشيتل )ي ني    
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جمال التخصص اإلعالمي.  

أوضح ما يقرب من نصف وحدات الدراسة أنَّ جمال ختصصهن اإلعالمي هو حمررة يف القناة 
اإلعالمية اليت تعمل با، وبواقع )61( حمررة، بنسبة )%50(، يليها جمال التخصص يف اإلعالم 
املقروء بواقع )29( إعالمية، أي: بنسبة )%23(، ومقدمات البامج بواقع )18( مقدمة، بنسبة 
بنسبة )%13( من  بواقع )15( إعالمية،  املرئي  التخصص يف اإلعالم  )%15(، وأخرياً جمال 

جمموع املبحواثت يف كل احملافظات العراقية.
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يبنيِّ الشكل )4( جمال التخصص يف العمل اإلعالمي

 
 ش ض للتحر  التعر   .5

ىل بيئ     ة عم     ل  إي  ف     ا       ؤد     ت  ىل اجاي     ام ت      اءات  وس     ية         مرح       إش  مفه      م اج ح     ر    ش        ي  
  أو أ     ،ا موا ي       ة ج خ        قن         أ  اإل        اءاتى ه       ذ   اج        ر  اج       ذي ي لا           د  ع       م       ا ي  حيوأو    ،عدا ي       ة

أو    ،  س       يوعيتو س       ل اا عل       ى ظ       رو  اجعم       ل احلاجي       ةأن           د  ع       أو ق       د ي    ،ر ض       ها س       يوعيتو س       ل اا 
 .احمل ملة"

  إب         داء  أواجلس        دية،    واإل         اءاتش يف ميت        ا  اجعم        ل اجس        ل    و ش        مل إ         اءات اج ح        ر  
،  ةرس       مات  وس      ية وا       ح  أو  ،ص       ر  أو  ،م ح       ات ذات ط      ابم  وس       ، وع      رض ملص      اات

ىل  عميم        ات عل        ى أس        ا  اجو            إ   أو مذج        ة اس         واداا   ،ىل ش        خ  ب ريا        ة مهوي        ةإ  واإلش        ارة
              مأ  ك مي        اا   مأ  ك        ا   س        داا أت ب          س         اء  إ         اء            مرح          اال  م        اع ، واجاي        ام  ي  

أو    ،ا خيل       ت بيئ       ة عم       ل مره        ةذات ط يع       ة  وس       ية ب ريا       ة م اش       رة أو         موية، مم         و   ،ك م        
ض  ل               مو ا             يف ا داء اجعمل             جلش           خ  اج           ذي ي ع           ر  أو مه           ددة، و            دخ    ،معادي          ة

  ،اجض     رر املا     رو  ابج ظيف     ة  ص      ر  م     ن  ص      رةش اجلوس       م     ن أي  ش، و ع     اة       حية اج ح     ر  جل ح     ر  
اجلوس     ية وق     م    اإل      اءاتاس      مرارية اج ظيف     ة، وييت        ج     ر      أو  ،إع     ادة اج  ظي     ف  أو  ،اجرتقي     ة  أو

  أو  ،اجرتقي       ة  أو  ،ش       رو  اجعم       ل  أو  ،م       ا يص        ح ع       رض اجعم       لحيوس       لر عل       ى ظ       رو  اجعم       ل  
             اجلوس         ية    اإل          اءاتأو اس          مرارية اج ظيف         ة با             اجش         خ  هل         ذ     ،ع         ادة اج  ظي         ف

 (.1املر  بة)

 
 .23، ص2018اجدويل، ا رد ،  اإلع ما ردنية، مو مة دعم  اإلع م، عمل اجصحفيات يف مؤسسات وآخرو  س سن زايد   - 1
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التعرُّض للتحرُّش.  

ُيشرُي مفهوم التحرُّش إىل القيام إبحياءات جنسية غري مرحٍَّب با تؤدِّي إىل بيئة عمل عدائية، 
ا منافية لألخالق، أو أنَّ رفضها سينعكس  أو حينما يُعدُّ الطرف الذي يتلقَّى هذه اإلحياءات أنَّ

سلباً، أو قد يُعدُّ أنَّه سينعكس سلباً على ظروف العمل احلالية، أو احملتملة«.

وتشمل إحياءات التحرُّش يف مكان العمل السلوك واإلحياءات اجلسدية، أو إبداء مالحظات 
ذات طابع جنسي، وعرض ملصقات، أو صور، أو رسومات جنسية واضحة، واإلشارة إىل شخص 
بطريقة مهنية، أو مذلة استناداً  إىل تعميمات على أساس النوع االجتماعي، والقيام أبي إحياء 
غري مرحَّب به سواء أكان جسدايً أم كالمياً أم غري كالمي، وذات طبيعة جنسية بطريقة مباشرة 
أو ضمنية، ممَّا خيلق بيئة عمل مرهبة، أو معادية، أو مهددة، وتدخُّل غري منطقي يف األداء العملي 
للشخص الذي يتعرَّض للتحرُّش، وتعاين ضحية التحرُّش اجلنسي من أي صورة من صور الضرر 
املقرون ابلوظيفة، أو الرتقية، أو إعادة التوظيف، أو استمرارية الوظيفة، ويكون لرفض اإلحياءات 
اجلنسية وقع سليب على ظروف العمل حينما يصبح عرض العمل، أو شروط العمل، أو الرتقية، 
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أو عادة التوظيف، أو استمرارية الوظيفة بقبول الشخص هلذه اإلحياءات اجلنسية غري املرغوبة)1(.

نَّ تعرضَن للتحرُّش، وبواقع )51( مبحوثة،  وأوضح ما يقرب من نصف وحدات الدراسة أبنَّ
نَّ مل يتعرضَن للتحرُّش.  بنسبة )%41(، فيما أجاب بـ)ال( حنو )72( مبحوثة، بنسبة )%59( أبنَّ

يبنيِّ الشكل رقم )5( نسبة تعرُّض املرأة العاملة يف وسائل اإلعالم للتحرُّش

(  51ش، وب اق      م ) ح      ر  جل   عر       ن    ن  نص      ف وح      دات اجدراس      ة  ن        أو       ح م      ا يا      رض م      ن  و 
مل    ن   ن          (%59)( م ح ث      ة، بوس       ة  72حن        )  )ال( ب        أ       اض،  يم      ا  (%41)م ح ث      ة، بوس       ة  

   .شل حر  ج  ي عر ن  

 

 

 

 

 ش ل حر  ج اإلع موسا ل  يف ة اجعاملة أ ض املر ( نس ة  عر  5)رقم  اجشيتل  ي ني    

 
فئة  حس    مت اجوس    اء      من اج إذاجس    ؤا  احلايل،  إزاء   هات اجوس    اء   س          اال  هر ن ا 

      ر اح ماالا ا يؤش          مم    (%41)ض جل حرش، وبوس        ة  بش       ر  اج عر    مرهن  ( أ61-18اكمية )اجعمرية اجرت 
(  39-29)  ا عمار     من  ا علىاجص    حفية، و وحص    ر اجفئة   أو ،اإلع ميةض هلا هوا  ان هاكات   عر  

 ش.جل حر     ن  ي عر   مم ن (%21)ب اقم  

         هن    وع ق   ب عر  اإلع مص        يف اجعمل جماالت اج خعن   أيض      اا  س          كش      فت ن ا   اال
من مادمات  و ،  (%20.3)رة وبوس     ة  حمر    (25)ش ب اقم  عر     ة جل حر   أكثراحملررة       أ    ني   إذش، جل حر  
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تظهر نتائج االستطالع توجهات النساء إزاء السؤال احلايل، إذ حسمت النساء ضمن الفئة 
ر احتمااًل  العمرية الرتاكمية )18 - 61( أمرهنَّ بشأن التعرُّض للتحرش، وبنسبة )41 %( ممَّا يؤشِّ
الفئة األعلى ضمن األعمار  انتهاكات تتعرَّض هلا اإلعالمية، أو الصحفية، وتنحصر  أبنَّ هناك 

)29 - 39( بواقع )21 %( ممَّن يتعرَّضَن للتحرُّش.

وعالقته  اإلعالمي  العمل  يف  التخصص  جماالت  عن  أيضاً  االستطالع  نتائج  كشفت 
بتعرُّضهنَّ للتحرُّش، إذ تبيَّ أنَّ احملررة أكثر عرضة للتحرُّش بواقع )25( حمّرِرة وبنسبة )20.3%(، 
ومن مقدمات البامج اليت جاءت بواقع )14( مقدمة برامج، وبنسبة )11.4 %(، يليها العامالت 
يف جمال اإلعالم املقروء بواقع )9( إعالميات، وبنسبة )7.3 %(، وبواقع )3( إعالمية، وبنسبة 

.)% 2.4(
الدويل، األردن، 2018،  1-  سوسن زايده وآخرون، عمل الصحفيات يف مؤسسات اإلعالم األردنية، منظمة دعم اإلعالم 

ص23.
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أماكن التحرش.  

ميثِّل السؤال احلايل تفرعاً من السؤال السابق، لذا فهو يعبِّ عن توزيع نسب إجاابت ما 
نسبته )%41( من الاليت أجنَب بـ)نعم(.

نَّ تعرَّضَن للتحرُّش داخل  وقد أشار نصف وحدات الدراسة املعنيي ابلسؤال احلايل إىل أنَّ
املؤسسة اإلعالمية، وبواقع )26( مبحوثة، وبنسبة )%20(، فيما أجابت )17( مبحوثة، بنسبة 
نَّ يتعرَّضَن للتحرُّش يف األماكن العامة، وبواقع )6( إعالمية بنسبة )%5( يتعرَّضن  )%14( أبنَّ

للتحرُّش أثناء تغطية اخلب اإلعالمي، وأخرياً ما نسبته )%1( يتعرَّضَن للتحرُّش يف املنزل.

يبنيِّ الشكل رقم )6( أماكن التحرُّش

 اإلع م ، يليه ا اجع ام ت يف جم ا   (%11.4)ما دم ة برام ، وبوس                ة   (14)اجربام  اجه   اءت ب اقم  
 .(%2.4)، وبوس ة  إع مية (3)، وب اقم  (%7.3)، وبوس ة  اتإع مي (9)املاروء ب اقم  

 

 التحرش أماكن  .6

ما نس         إ اابت عن   زيم نس   ت   يعرب   اجس   ؤا  اجس   ابت، جذا  ه من اا ل اجس   ؤا  احلايل  فرعميث   
 .(نعم )ب  أ ب    يتمن اج (41%)

ش داخل  جل حر            ن   عر   ن  ن  أإىل   وقد أش       ار نص       ف وحدات اجدراس       ة املعويني ابجس       ؤا  احلايل
م ح ثة، بوس          ة   (17)  تأ اب،  يما  (%20)م ح ثة، وبوس          ة   (26)، وب اقم اإلع ميةاملؤس         س         ة 

ش  ن جل حر  ي عر   (%5)بوس ة    إع مية (6)، وب اقم  اجعامة  ا ماكنش يف جل حر     ن  ي عر   ن   ن   (14%)
 .ش يف املوز جل حر     ن  ي عر    (%1)    نس ما    وأخ اا  ،  اإلع م غ ية اخلرب  أثواء

 شاج حر    أماكن(  6)  رقم  اجشيتلي ني    

 
اجوس      اء        من اجفئة   ن  حس      م إذاجس      ؤا  احلايل،  إزاء   هات اجوس      اء   س           ن ا   اال  ني   

  إذ  ،(%41)بوس     ة   ( م ح ثة51ب يترار )ش، و اج حر    أماكنبش    ر    ( أمرهن  61-18اجعمرية اجرتاكمية )
، يليها  (14)بوس        ة   (17)( ب اقم  39-29لفئة اجعمرية )ج اإلع ميةش داخل املؤس       س       ات   اء اج حر  

 ش.جل حر     ن  ي عر   (%5)بوس ة   (7)( ب اقم  29-18لفئة اجعمرية )جاجعامة    ا ماكنيف ش اج حر  

20
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1

المنزلاألماكن العامةياثناء تغطية الخبر اإلعالمداخل المؤسسات اإلعالمية

ضمن  النساء  حسمَن  إذ  احلايل،  السؤال  إزاء  النساء  توجهات  االستطالع  نتائج  تبيِّ 
الفئة العمرية الرتاكمية )61-18( أمرهنَّ بشأن أماكن التحرُّش، وبتكرار )51( مبحوثة بنسبة 
العمرية )39-29( بواقع )17(  للفئة  التحرُّش داخل املؤسسات اإلعالمية  )%41(، إذ جاء 
بنسبة )14(، يليها التحرُّش يف األماكن العامة للفئة العمرية )29-18( بواقع )7( بنسبة )5%( 

يتعرَّضَن للتحرُّش.

وكشفت نتائج االستطالع أيضاً عن جماالت التخصُّص يف العمل اإلعالمي وعالقته أبماكن 
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التحرُّش، إذ تبيَّ أنَّ احملّرِرة داخل املؤسسات اإلعالمية أكثر عرضة للتحرُّش أكثر عرضة للتحرُّش 
مقدمة   )14( بواقع  اليت جاءت  البامج  مقدمات  وبنسبة )%20.3(، من  )14( حمّرِرة  بواقع 
برامج، وبنسبة )%11.4(، يليها العامالت يف جمال اإلعالم املقروء بواقع )9( إعالميات، وبنسبة 

)%7.3(، وبواقع )3( إعالمية، وبنسبة )2.4%(.

أنواع التحرُّش.  

ح السؤال احلايل أنواع التحرُّش الذي تتعرَّض له النساء، لذا فهو يعبِّ عن توزيع إجاابت  يوضِّ
)41( مبحوثة من الاليت أجنَب بـ)نعم(.

نَّ تعرَّضَن للتحرُّش  وقد أشار أكثر من نصفي وحدات الدراسة املعنيي ابلسؤال احلايل، أبنَّ
اللفظي، وبواقع )31( مبحوثة، وبنسبة )%25(، فيما أجاب )10( مبحواثت، بنسبة )9%( 
التواصل االجتماعي )فيس بوك، وواتساب،  نَّ يتعرَّضَن للتحرُّش اإللكرتوين عن طريق مواقع  أبنَّ
وتليجرام(، وبواقع )8( مبحواثت بنسبة )%6( يتعرَّضَن للتحرُّش اجلسدي عن طريق ملس اليد 

وغريها، وأخرياً بنسبة )%2( يتعرَّضَن للتحرُّش اجلنسي.

يبنيِّ الشكل )7( أنواع التحرُّش الذي تتعرَّض له النساء

 ماكن    وع ق    اإلع م  يف اجعمل عن جماالت اج خص        أيض     اا   س         وكش     فت ن ا   اال
ش ب اقم  عر    ة جل حر  كثر أ شكثر عر    ة جل حر  أ اإلع ميةداخل املؤس   س   ات  رةاحملر    أ       ني   إذش، ج حر  ا
مادمة برام ، وبوس       ة   (14)، من مادمات اجربام  اجه  اءت ب اقم  (%20.3)رة وبوس       ة  حمر    (14)
، وب اقم  (%7.3)، وبوس           ة  اتإع مي (9)املاروء ب اقم    اإلع م، يليها اجعام ت يف جما  (11.4%)
 .(%2.4)، وبوس ة  إع مية (3)

 ش التحر    أنواع .7

( 41)  إ اابت عن   زيم اجوس         اء، جذا  ه  يعرب    ج ض ش اجذي   عر  اج حر    أن ا اجس         ؤا  احلايل  حي              
 .(نعم )ب  أ ب    يتمن اج م ح ثة

اجلف  ،  شجل حر          ن   عر    ن  وحدات اجدراس      ة املعويني ابجس      ؤا  احلايل،  ن     نص      ف من أكثر  وقد أش      ار
         ن  ي عر   ن   ن   (%9)، بوس       ة  تم ح   (10)  أ اض،  يما (%25)م ح ثة، وبوس       ة    (31)وب اقم  
 ( 8)، وب اقم   لي رام(و وا س    اض،  و م اقم اج  اص    ل اال  ماع  ) يو ب  ،  عن طريت  اإلجيترتوة شجل حر  

 ( %2)بوس      ة   وأخ اا ،  ملو اجيد و  ها  عن طريتاجلس     دي ش جل حر         ن  ي عر   (%6)بوس      ة    تم ح  
 اجلوس .ش جل حر     ن  ي عر  

 ض ج  اجوساء   عر    ذيش اجاج حر    أن ا ( 7اجشيتل )ي ني    
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حسمَن  إذ  احلايل،  السؤال  إزاء  النساء  أعمار  توجهات  أيضاً  االستطالع  نتائج  تظهر 
أمرهنَّ ضمن الفئة العمرية الرتاكمية )61-18( بشأن أنواع التحرُّش بنسبة )%41(، وتزداد عند 
بتكرار  يليها  اللفظي،  للتحرُّش  يتعرَّضَن  بنسبة )13%(  بواقع )16(  العمرية )29-39(  الفئة 
)5( مبحوثة وبنسبة )%4( يتعرَّضَن للتحرُّش اجلسدي، يقابلها بواقع )%3( يتعرَّضَن للتحرُّش 

اإللكرتوين ضمن الفئات العمرية )18-50(.

وعالقته  اإلعالمي  العمل  يف  التخصُّص  جماالت  عن  أيضاً  االستطالع  نتائج  وكشفت 
بواقع  اللفظي  للتحرُّش  تتعرَّض  اإلعالمية  املؤسسات  داخل  احملّرِرة  أنَّ  تبيَّ  إذ  التحرُّش،  أبنواع 
)15( وبنسبة )%12(، وبنسبة )%5( يتعرَّضَن للتحرُّش إلكرتوين، يقابلها مقدمات البامج يف 
املؤسسات اإلعالمية يتعرَّضَن للتحرُّش اللفظي بنسبة )%7(، وبنسبة )%3( يتعرَّضَن مقدمات 

البامج للتحرُّش اجلسدي. 

ردَّة الفعل بعد التحرُّش الذي تعرَّضت له.  

ميثِّل السؤال احلايل ما بعد التحرش ماذا فعلت املرأة، وعليه فهو يعبِّ عن توزيع إجاابت 
)41( من الاليت أجنَب بـ)نعم(.

ن ميارسَن العمل  وقد أشار أكثر من نصفي وحدات الدراسة املعنيي ابلسؤال احلايل إىل أنَّ
اإلعالمي وال يهتمن، وبواقع )30( مبحوثة، وبنسبة )%24(، فيما أجاب )15( مبحوثة، بنسبة 
نَّ تركن العمل يف املؤسسات اإلعالمية، وبواقع )6( مبحوثة بنسبة )%5( اعتزلت  )%12( أبنَّ

عمل اإلعالم اعتزااًل نائياً.



13

املرأة اإلعالمية ... التحدايت وسبل املواجهة )استطالع رأي(

يبنيِّ الشكل رقم )8( ردَّة فعل اإلعالمية بعد تعرُّضها للتحرُّش

 
 

 ش ضت فيها للتحر  اليت تعر    اإلعالموسيلة   .9

 عن   زيم ، وعلي   ه  يعرب   شجل حر   املرأة              ت  يها  اجه  عر    اإلع موس             يلة ل اجس             ؤا  احلايل ميث   
 .(نعم )ب  أ ب    يتمن اج (41)  إ اابت

وس       يلة    أ       ني   إذ ،بوس       ت م فاو ة وحدات اجدراس       ة املعويني ابجس       ؤا  احلايل  إ اابت  زعت  وقد 
، يليها وس     يلة (%12)ش  اءت بوس      ة   حر  لج اإلع مية أو      ت  يها اجص     حفية  املر   اجه  عر    اإلع م
، (%11)ش  اءت ب اقم  ل حر  ج  اإلع مية  أو    ت  يها اجص   حفية  اجه  عر    واإلجيترتوةاملس   م      اإلع م
 .(%8)ش  اءت ب اقم  ىل اج حر  إ اإلع مية أو ت  يها اجصحفية  املاروء اجه  عر   اإلع موسيلة  وأخ اا 

  ت  يها جل حرشاجه  عر    اإلع م ( وسا ل  9)  رقم  اجشيتلي ني    
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تركت العمل في المؤسسة 
االعالمية

امارس عملي االعالمي وال اهتمياعتزلت مهنة االعالم بشكل نهائ

وسيلة اإلعالم اليت تعرُّضت فيها للتحرُّش.  

ميثِّل السؤال احلايل وسيلة اإلعالم اليت تعرَّضت فيها املرأة للتحرُّش، وعليه فهو يعبِّ عن توزيع 
إجاابت )41( من الاليت أجنَب بـ)نعم(.

وقد توزعت إجاابت وحدات الدراسة املعنيي ابلسؤال احلايل بنسب متفاوتة، إذ تبيَّ أنَّ 
وسيلة اإلعالم املرئي اليت تعرَّضت فيها الصحفية أو اإلعالمية للتحرُّش جاءت بنسبة )12%(، 
يليها وسيلة اإلعالم املسموع واإللكرتوين اليت تعرَّضت فيها الصحفية أو اإلعالمية للتحرُّش جاءت 
بواقع )%11(، وأخرياً وسيلة اإلعالم املقروء اليت تعرَّضت فيها الصحفية أو اإلعالمية إىل التحرُّش 

جاءت بواقع )8%(.
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يبنيِّ الشكل رقم )9( وسائل اإلعالم اليت تعرَّضت فيها للتحرش

 
  أمرهن  اجس    ؤا  احلايل، حيث حس    م   إزاءاجوس    اء    أعمارأيض    ا    هات  س          هر ن ا   اال

ش بوس   ة   حر  ل   ت  يها اجوس  اء جاجه  عر   اإلع م( بش  ر  وس  يلة 61-18   من اجفئة اجعمرية اجرتاكمية )
ش جل حر     ن  ي عر    (%8)بوس ة    ( م ح  ت10)( ب اقم  39-29 زداد عود اجفئة اجعمرية )  إذ،  (41%)

ش يف وس     ا ل  جل حر          ن  ي عر   (%5)بوس      ة    تم ح   (6)املس     م عة، يليها ب يترار   اإلع ميف وس     ا ل 
جيترتوة  إ اإلع مش يف وس    ا ل جل حر         ن  ي عر   (%3)، ياابلها ب اقم  اإلجيترتوة اإلع ماملاروءة و   اإلع م

 (.39-29،  28-18واملاروء واملسم   واملر  ،  من اجفئات اجعمرية )

ن ا  وس   ا ل  وع ق       اإلع م  يف اجعمل عن جماالت اج خص      أيض   اا  س       وكش   فت ن ا   اال
 اإلع مية داخل املؤس      س      ات  مة اجربام ماد     أ       ني    إذ ش،اج حر    ىلإ اإلع ميةض  يها  اجه   عر    اإلع م

 ( %6)بوس    ة   ( م ح  ت8)ياابلها  ،(%7)وبوس    ة   ( م ح  ت،9)ش ب اقم  ض جل حر    عر   املس   م عة
  ش.جل حر    واإلجيترتوةاملر   واملاروء   اإلع مرة يف وسيلة  احملر    ض عر   

 املتبعة   اإلجراءات .10

، وعلي   ه   ش عر        ها جل حر   أثواءاجص       حفية  أو اإلع ميةاجذي ا  ع      اإل راءل اجس       ؤا  احلايل ميث   
 .(نعم )ب أ ب    يتمن اج  (41)  إ اابت عن   زيم يعرب   

اجذي   اإل راء  أ       ني   إذوحدات اجدراس    ة املعويني ابجس    ؤا  احلايل بوس    ت م فاو ة،    إ اابتعت    ز  
  اإل راء، يليها  (%15)ش ه  االج زام ابجص   مت  اء على حن  جل حر       هن   عر    أثواءمن ق ل اجوس   اء   م     ا   

 اء على  و عل ، ت وموعت س    ل   امل حرش ش ه  ص    د  جل حر         هن   عر   أثواءمن ق ل اجوس    اء   م     اجذي ا   
 كإ راء اجص   حفيات   أويات  اإلع ممدير املؤس   س   ة اجه  عمل  يها اجوس   اء      ل  بْ أ  ، وهوا  قد (%14)حن  
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اعالم مرئياعالم مسموعاعالم مقروءاعالم الكتروني

تظهر نتائج االستطالع أيضا توجهات أعمار النساء إزاء السؤال احلايل، حيث حسم أمرهنَّ 
ضمن الفئة العمرية الرتاكمية )61-18( بشأن وسيلة اإلعالم اليت تعرَّضت فيها النساء للتحرُّش 
العمرية )39-29( بواقع )10( مبحواثت بنسبة )8%(  الفئة  بنسبة )%41(، إذ تزداد عند 
يتعرَّضَن للتحرُّش يف وسائل اإلعالم املسموعة، يليها بتكرار )6( مبحواثت بنسبة )%5( يتعرَّضَن 
للتحرُّش يف وسائل اإلعالم املقروءة واإلعالم اإللكرتوين، يقابلها بواقع )%3( يتعرَّضَن للتحرُّش يف 
وسائل اإلعالم إلكرتوين واملقروء واملسموع واملرئي، ضمن الفئات العمرية )18-28، 29-39(.

وكشفت نتائج االستطالع أيضاً عن جماالت التخصُّص يف العمل اإلعالمي وعالقته أبنواع 
وسائل اإلعالم اليت تتعرَّض فيها اإلعالمية إىل التحرُّش، إذ تبيَّ أنَّ مقدِّمة البامج داخل املؤسسات 
اإلعالمية املسموعة تتعرَّض للتحرُّش بواقع )9( مبحواثت، وبنسبة )%7(، يقابلها )8( مبحواثت 

بنسبة )%6( تتعرَّض احملّرِرة يف وسيلة اإلعالم املرئي واملقروء واإللكرتوين للتحرُّش. 
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اإلجراءات املتبعة.   

ميثِّل السؤال احلايل اإلجراء الذي اتبعته اإلعالمية أو الصحفية أثناء تعرضها للتحرُّش، وعليه 
فهو يعبِّ عن توزيع إجاابت )41( من الاليت أجنَب بـ)نعم(.

توزَّعت إجاابت وحدات الدراسة املعنيي ابلسؤال احلايل بنسب متفاوتة، إذ تبيَّ أنَّ اإلجراء 
الذي اتُِّبَع من قبل النساء أثناء تعرُّضهنَّ للتحرُّش هو االلتزام ابلصمت جاء على حنو )15%(، 
يليها اإلجراء الذي اتُِّبَع من قبل النساء أثناء تعرُّضهنَّ للتحرُّش هو صدَّت ومنعت سلوك املتحرش 
وفعله، جاء على حنو )%14(، وهناك قد أُبِْلَغ مدير املؤسسة اليت تعمل فيها النساء اإلعالميات 
أو الصحفيات كإجراء اتُِّبَع من قبلهنَّ وبواقع )%6(، يف حي تبيَّ أنَّ اإلجراء الذي اتُِّبَع من قبل 
بواقع  األمنية وبواقع )%4(، وأخرياً  للجهات  تقدمي شكوى  للتحرُّش هو  تعرُّضهنَّ  أثناء  النساء 

)%1( كإجراء يـُتـََبع أثناء التعرُّض للتحرُّش خُيَْب أحد أفراد األسرة.

يبنيِّ الشكل )10( اإلجراء الذي اتبعته اإلعالمية

ش جل حر     هن   عر    أثواءمن ق ل اجوساء    م     اجذي ا     اإل راء    أ    ني   يف حني، (%6)قم   اوب  من ق لهن    م     ا   
ض اج عر    أثو   اءم         ي     ك   إ راء  (%1)ب اقم    وأخ اا ،  (%4)وب اقم    ا موي   ةه   ا   دمي ش              يت ى جل ه   ات  

 .ا سرة  أ رادحد  أ  رب  ش خي ْ جل حر  

 اإلعالمية الذي اتبعته    اإلجراء(  10اجشيتل )ي ني    

 
 

 اإلعالمية املخاطر اليت تواجه عمل   .11

حن   أش     ار إذ، اإلع ميف جما    املرأةييتش     ف اجس     ؤا  احلايل مس       ى املخاطر اجه   ا   عمل 
 ، اجفيدي هات املفربكةنش    ر   عن طريت   اإلع مة اجعاملة يف اجملا   أاملر   ةهوا   ش     ي  مسع    إىل أ (39%)
س         ا  هلا من أاجه ال    وا خ اراجيتاذبة   ا قاويلنش         ر    أو ،جلحاياة  ي ص         لة اجص          ر اجه ال  ت   أو

ش جل حر             ن  ي عر   (%25)، وبوس         ة  ئةمفا   ص         رةاخلدمات ب إناء  (%27)يليها بوس         ة    ،اجص        حة
   ن جل هديد ي عر   (%8)  ما نس      اجعاملة يف هذا اجملا ، يف حني  اء املرأةواملض  اياات كمخاطر   ا    

  ج ع داء واجضرض من ق ل ر يو املؤسسة.  ن   ي عر   (%1)    نس   ماوأخ اا ابجا ل، 

 اإلع مية ( املخاطر اجه   ا   عمل  11اجشيتل )ي ني    

15
14

1

4

6

صديت ومنعت سلوكالتزمت الصمت
وفعل المتحرش

اخبرت احد افراد 
اسرتي

تقدمت بشكوى 
للجهات االمنية

ة ابلغت مدير المؤسس
بفعل المتحرش
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املخاطر اليت تواجه عمل اإلعالمية.   

يكشف السؤال احلايل مستوى املخاطر اليت تواجه عمل املرأة يف جمال اإلعالم، إذ أشار حنو 
)39 %( إىل أنَّ هناك تشويه مسعة املرأة العاملة يف اجملال اإلعالمي عن طريق نشر الفيديوهات 
اليت ال  الكاذبة واألخبار  األقاويل  نشر  أو  للحقيقة أبي صلة،  اليت ال متتُّ  الصور  أو  املفبكة، 
أساس هلا من الصحة، يليها بنسبة )27 %( إناء اخلدمات بصورة مفاجئة، وبنسبة )25 %( 
يتعرَّضَن للتحرُّش واملضايقات كمخاطر تواجه املرأة العاملة يف هذا اجملال، يف حي جاء ما نسبته 
قبل  يتعرَّضَن لالعتداء والضرب من  نسبته )1%(  ما  للتهديد ابلقتل، وأخرياً  يتعرَّضن   )% 8(

رئيس املؤسسة. 

يبنيِّ الشكل )11( املخاطر اليت تواجه عمل اإلعالمية

 
   من    أمرهن  حس  م   إذاجس  ؤا  احلايل،  إزاءاجوس  اء    أعمار   هات  أيض  اا  س       ن ا   اال  ني   

  إذ،  اإلع مية( بش        ر  املخاطر اجه   ا   عمل املرأة يف املؤس        س        ات 61-18اجفئة اجعمرية اجرتاكمية )
عن       ن ج ش     ية اجس    معة ي عر   (%14)بوس     ة  م ح ثة  (17)( ب اقم  39-29 زداد عود اجفئة اجعمرية )

 املرأة ض ر    ع (%11)س      ة  نش     ر اجفيدي هات واجص      ر املفربكة، وقد ازدادت يف اآلونة ا خ ة، وبو طريت
، واج هديد  (%9)ش واملض     اياات بوس      ة  عن اج حر    ض      ا ،  ةمفا ئ ص      رةاخلدمات ب إناءىل  إ اإلع مية

(  اءت ب اقم  28-18ض هلا املرأة   من اجفئة اجعمرية )، ياابلها املخاطر اجه   عر  (%6)ابجا ل بوس  ة  
، يف ش واملض ايااتجل حر      ن  ي عر   (%8)وبوس  ة ،  ش  ي  اجس معةج    ن  ي عر   (%9)بوس  ة    ( م ح ثة12)

 (.50-40ج ش ي  اجسمعة  من اجفئة اجعمرية )   ن  ي عر   (%11)بوس ة   ( م ح ثة14)حني 

ملخاطر اجه   وع ق   اباإلع معن جماالت اج خص     يف اجعمل   أيض   اا   س       وكش   فت ن ا   اال
ج ش           ي    (%20)بوس           ة    ( م ح ثة25)ب اقم   اإلع مض احملررة يف وس          ا ل   عر    إذ،    ا   عمل املرأة

 ( %5)  وس   ةجس  معة، وبااملاروء ج ش   ي     إلع مامل خص  ص  ة اب اإلع مية  عرض  (%9)جلس  معة، وبوس   ة  
لة يض احملررة يف وس   عر   (%15)بوس  ة    ( م ح ثة19)جس معة، ياابلها اام  ج ش  ي  ض مادمات اجرب   عر  

املاروء   إلع ماب  امل خص       ص       ة املرأةض   عر   (%6)، وبوس        ة  ةمفا ئ ص        رةاخلدمات ب إناءاىل    اإلع م
 اإلع م رة يف وس ا ل احملر    اض هلش واملض اياات اجه   عر  عن اج حر    ،  ض  ا ةمفا ئ ص  رةاخلدمات ب ناءإل

 .(%5)، ومادمات اجربام  بوس ة  (%9)بوس ة    ( م ح ثة12)ب اقم  

 

 التمييز اجلندري .12
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االعتداء والضرب تشويه السمعةتالتحرش والمضايقا
من قبل رئيس 

المؤسسة

انهاء الخدمات بشكلالتهديد بالقتل
مفاجئ

تبيِّ نتائج االستطالع أيضاً توجهات أعمار النساء إزاء السؤال احلايل، إذ حسم أمرهنَّ 
ضمن الفئة العمرية الرتاكمية )18 - 61( بشأن املخاطر اليت تواجه عمل املرأة يف املؤسسات 
اإلعالمية، إذ تزداد عند الفئة العمرية )29 - 39( بواقع )17( مبحوثة بنسبة )14 %( يتعرَّضن 
األخرية،  اآلونة  يف  ازدادت  وقد  املفبكة،  والصور  الفيديوهات  نشر  طريق  عن  السمعة  لتشوية 
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وبنسبة )11 %( تتعرَّض املرأة اإلعالمية إىل إناء اخلدمات بصورة مفاجئة، فضاًل عن التحرُّش 
واملضايقات بنسبة )9 %(، والتهديد ابلقتل بنسبة )6 %(، يقابلها املخاطر اليت تتعرَّض هلا املرأة 
ضمن الفئة العمرية )18 - 28( جاءت بواقع )12( مبحوثة بنسبة )9 %( يتعرَّضَن لتشويه 
السمعة، وبنسبة )8 %( يتعرَّضَن للتحرُّش واملضايقات، يف حي )14( مبحوثة بنسبة )11 %( 

يتعرَّضَن لتشويه السمعة ضمن الفئة العمرية )40 - 50(.

وكشفت نتائج االستطالع أيضاً عن جماالت التخصص يف العمل اإلعالمي وعالقته ابملخاطر 
اليت تواجه عمل املرأة، إذ تتعرَّض احملررة يف وسائل اإلعالم بواقع )25( مبحوثة بنسبة )20 %( 
لتشويه للسمعة، وبنسبة )9 %( تتعرض اإلعالمية املتخصصة ابإلعالم املقروء لتشويه السمعة، 
وبنسبة )5 %( تتعرَّض مقدمات البامج لتشويه السمعة، يقابلها )19( مبحوثة بنسبة )15 %( 
تتعرَّض احملررة يف وسيلة اإلعالم اىل إناء اخلدمات بصورة مفاجئة، وبنسبة )6 %( تتعرَّض املرأة 
املتخصصة ابإلعالم املقروء إلناء اخلدمات بصورة مفاجئة، فضاًل عن التحرُّش واملضايقات اليت 
تتعرَّض هلا احملّرِرة يف وسائل اإلعالم بواقع )12( مبحوثة بنسبة )9 %(، ومقدمات البامج بنسبة 

.)% 5(

التمييز اجلندري.   

)املقصود متييز جندري ضد النساء فيما يتعلق ابلتفاوت وتوزيع األدوار، وفرص التدريب 
وورشات العمل، والتمييز يف األجور، وغريها مبا يؤثِّر على تطور أدائهن يف العمل اإلعالمي(.

وللكشف عن نيات املبحواثت إزاء التمييز اجلندري الذي يتعرَّضَن له يف املؤسسات اإلعالمية، 
ح الشكل أنَّ املساومات واالبتزاز هي أكثر األمور اليت تتعرَّض هلا املرأة يف مؤسستها اإلعالمية  يوضِّ
وبنسبة )33 %(، يليها عدم وجود تكافؤ الفرص يف تسنُّم مواقع املسؤولية بنسبة )29 %(، مث 
التمييز على أساس النوع االجتماعي بنسبة )20 %(، يف حي تكشف النتائج أيضاً أنَّ النساء 
يتعرَّضَن لعدم منحها الفرص الكافية يف التدريب والتطوير بنسبة )10 %(، وأخرياً أشارت وحدات 

الدراسة إىل أنَّ التمييز يف األجور تتعرَّض هلا يف مؤسستها اإلعالمية بنسبة )8 %(.
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يبنيِّ الشكل )12( التمييز اجلندري

)املاص              د  ييز  ودري               د اجوس             اء  يما ي علت ابج فاوت و  زيم ا دوار، و رص اج دريت 
 . (اإلع ميف اجعمل   أدا هنر على    ر وورشات اجعمل، واج مييز يف ا   ر، و  ها مبا يؤث   

، اإلع مية املؤسساتج  يف    ن  ي عر  اج مييز اجلودري اجذي  إزاءامل ح  ت   نياتوجليتشف عن  
 اإلع مية يف مؤس      س       ها   املرأةهلا   ضاجه   عر    ا م ر أكثراملس      اومات واالب زاز ه   ح اجش      يتل أ   ي           

، مث اج مييز  (%29)بوس     ة  م م اقم املس    ؤوجية  س    و  ، يليها عدم و  د  يتا ؤ اجفرص يف (%33)وبوس     ة  
جعدم       ن  اجوس   اء ي عر    أ    أيض   اا ، يف حني  يتش   ف اجو ا   (%20)اجو   اال  ماع  بوس    ة   أس   ا على 

 وحدات اجدراس        ة إىل أ     أش        ارت وأخ اا ، (%10) ير بوس         ة   موحها اجفرص اجيتا ية يف اج دريت واج 
 .(%8)بوس ة   اإلع ميةض هلا يف مؤسس ها   عر    ا   راج مييز يف 

 ( اج مييز اجلودري 12اجشيتل )ي ني    

 
  من    أمرهن  حس م   إذاجس ؤا  احلايل،   إزاءاجوس اء    أعمار   هات   أيض اا   س       هر ن ا   اال
 زداد عود  إذاجوس اء،    جتا ي ر ح اج مييز اجلود ( بش ر  اجع ارات اجه        61-18اجفئة اجعمرية اجرتاكمية )

جلمس    اومات واالب زاز، وبوس     ة         ن  ي عر   (%13)بوس     ة  م ح ثة   (16)( ب اقم  39-29اجفئة اجعمرية )
اج مييز على أس           ا  اجو    عن  م م اقم املس           ؤوجية،  ض            ا عدم و  د  يتا ؤ  رص يف  س           و   (12%)

 اء  إذ(  28-18، ياابلها اجفئة اجعمرية )(%4)بوس          ة    اج مييز اب   ر، و (%7)بوس          ة    اال  ماع 
ل مييز على  ج     ن  ي عر    (%6)  ، وبوس   ةب زازاالمس  اومات و لج     ن  ي عر   (%9)بوس   ة    ( م ح ثة11)ب اقم  

م م اقم  على عدم و  د  يتا ؤ اجفرص يف  س    و   (%4)بوس     ة    زعت  ، يف حني أس    ا  اجو   اال  ماع 
 .املسؤوجية، وعدم موحها اجفرص اجيتا ية يف اج دريت واج   ير
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التمييز على اساس
النوع االجتماعي

عدم وجود تكافؤ 
الفرص في تسنم
مواقع المسؤولية

عدم منحها الفرص 
ب الكافية في التدري

والتوير

مساومات وابتزازرالتمييز في االجو

تظهر نتائج االستطالع أيضاً توجهات أعمار النساء إزاء السؤال احلايل، إذ حسم أمرهنَّ 
ح التمييز اجلندري جتاه النساء،  ضمن الفئة العمرية الرتاكمية )61-18( بشأن العبارات اليت توضِّ
إذ تزداد عند الفئة العمرية )39-29( بواقع )16( مبحوثة بنسبة )%13( يتعرَّضَن للمساومات 
واالبتزاز، وبنسبة )%12( عدم وجود تكافؤ فرص يف تسنُّم مواقع املسؤولية، فضاًل عن التمييز 
على أساس النوع االجتماعي بنسبة )%7(، والتمييز ابألجور بنسبة )%4(، يقابلها الفئة العمرية 
)28-18( إذ جاء بواقع )11( مبحوثة بنسبة )%9( يتعرَّضَن للمساومات واالبتزاز، وبنسبة 
)%6( يتعرَّضَن للتمييز على أساس النوع االجتماعي، يف حي توزعت بنسبة )%4( على عدم 
وجود تكافؤ الفرص يف تسنُّم مواقع املسؤولية، وعدم منحها الفرص الكافية يف التدريب والتطوير.

يف حي كشفت نتائج االستطالع أيضاً عن جماالت التخصص يف العمل اإلعالمي وعالقته 
ح التمييز اجلندري جتاه النساء، إذ تتعرَّض احملّرِرة بواقع )21( بنسبة )17%(  ابلعبارات اليت توضِّ
للمساومات واالبتزاز، وبنسبة )%11( تتعرَّض لعدم وجود تكافؤ الفرص يف تسنُّم مواقع املسؤولية، 
وبنسبة )%8( تتعرَّض للتمييز على أساس النوع االجتماعي، يقابلها )7( مبحواثت بنسبة )5%( 
تتعرَّض مقدمات البامج للمساومات واالبتزاز، وبنسبة )%5( يتعرَّضَن لعدم وجود تكافؤ الفرص 

يف تسنُّم مواقع املسؤولية، فضاًل عن التمييز على أساس النوع االجتماعي بنسبة )3%(.
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التحرُّش يف وسائل اإلعالم.   

أييت هذا السؤال؛ لبيان مدى وجود التحرُّش يف وسائل اإلعالم، إذ تبيَّ أنَّ )30( مبحوثة، 
بنسبة )%25( أجنَب أبنَّ هناك حترُّشاً يف وسائل اإلعالم عموماً، يقابلها )93( مبحوثة، وبنسبة 
إىل  النساء  تعرُّض  على  هناك مؤشراً  أنَّ  يعين  ممَّا  اإلعالم.  يوجد حترُّش يف وسائل  )%75( ال 
التحرُّش يف وسائل اإلعالم، وهذا ما يؤكِّد تفسريان السابق لو قارانه مع مؤشرات الشكل رقم )6( 

والذي يتضمَّن األماكن اليت تتعرُّض فيها النساء للتحرُّش داخل املؤسسة اإلعالمية. 

يبنيِّ الشكل رقم )13( التحرُّش يف وسائل اإلعالم

  وع ق    اإلع معن جماالت اج خص            يف اجعمل   أيض          اا   س              كش          فت ن ا   االيف حني  
 ( %17)بوس              ة   (21)رة ب اقم  ض احملر     عر   إذ ،ح اج مييز اجلودري جتا  اجوس             اءجع ارات اجه                    اب
، م م اقم املس       ؤوجيةجعدم و  د  يتا ؤ اجفرص يف  س       و  ض   عر   (%11)، وبوس        ة  ب زازاالمس       اومات و لج

 ( %5)بوس          ة    ( م ح  ت7)، ياابلها  جل مييز على أس         ا  اجو   اال  ماع ض    عر   (%8)وبوس          ة  
اجفرص يف   جعدم و  د  يتا ؤ          ن  ي عر   (%5)، وبوس        ة  ب زازاالمس       اومات و لمادمات اجربام  جض   عر  
 .(%3)اج مييز على أسا  اجو   اال  ماع  بوس ة  عن   ،  ض ا م م اقم املسؤوجية سو  

 اإلعالم ش يف وسائل  التحر   .13

(  30)  أ                 ني    إذ  ،اإلع           مش يف وس          ا ل  و            د اج ح          ر  ج ي          ا  م          دى    ؛يت ه          ذا اجس          ؤا أي
  (93)  ، ياابله         ا م         اا عم  اإلع          ميف وس         ا ل    اا ش         هو         ا  حتر                    ب  أ  (%25)  م ح ث         ة، بوس          ة

عل       ى    هو       ا  مؤش       راا   أ   ا يع       غ  مم         .  اإلع        مش يف وس       ا ل  ال ي         د حت       ر    (%75)  بوس        ةو م ح ث       ة،  
د  فس         اجس      ابت ج        ق      ار   م      م  ، وه      ذا م      ا يؤك         اإلع       مش يف وس      ا ل  س      اء إىل اج ح      ر  ض اجو ع      ر  

ش داخ      ل  ض  يه      ا اجوس      اء جل ح      ر  اج      ه   ع      ر    ا م      اكنن  ( واج      ذي ي ض      م  6)رق      م  مؤش      رات اجش      يتل  
 . اإلع ميةاملؤسسة 

 اإلع م ش يف وسا ل  ( اج حر  13)  رقم  اجشيتلي ني    
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

أبرز معوقات عمل املرأة اإلعالمية

	 )41%( ارتفاع معدالت التحرُّش اجلنسي بنَّ، لفظياً وجسدايً، وإلكرتونياً، ومبا يطال
منهنَّ، سواًء يف األماكن العامة، أم أثناء تغطيتهن للخب اإلعالمي، أو داخل املؤسسات اإلعالمية، 

ر إىل أنَّ بيئة اإلعالم طاردة للعمل. ممَّا يؤشِّ

	 التمييز ضد النساء يف العمل من حيث الفرص واالمتيازات ومواقع املسؤولية والدعم املايل
والشعور  والوظيفة،  املهنة  اإلعالم ضمن  العامالت يف جمال  تطور  إعاقة  إىل  يؤشر  ممَّا  واملعنوي، 

ابإلحباط، كما ظهر يف إجاابت )%88( من املشاركات يف االستطالع.

	 ال توجد تشريعات وأنظمة واقعية حتميهنَّ من التمييز والتحرُّش، وحتمي حقوقهنَّ، وتوفِّر
هلنَّ العدالة من املتحرشي، واحلد من املضايقات والعنف الذي يتعرَّضَن له.

	 عدم مراعات مؤسسات إعالمية الحتياجات النساء يف جمال العمل اإلعالمي عن طريق
الورش  يف  زجهن  عدم  عن  فضاًل  االجتماعية،  ظروفهن  تناسب  ال  ومهام  عمل  ساعات  فرض 

التدريبية والندوات اليت تطوِّر مكامن قدراهتن.

	 هناك أنَّ  إىل  ر  يؤشِّ ممَّا  التعيينات،  العادلة يف  واملهنية  احلقيقية  واملعايري  الضوابط  غياب 
تنوعاً يف االختصاصات يف جمال العمل اإلعالمي كما ظهر يف إجاابت )84( من املشاركات يف 

نَّ ختصصهنَّ بعيد عن العمل اإلعالمي. االستطالع أبنَّ
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املرأة اإلعالمية ... التحدايت وسبل املواجهة )استطالع رأي(

توصيات الدراسة:

داخل  النساء  له  تتعرَّض  حترُّشاً  هناك  أنَّ  احلايل  االستطالع  يظهر  سبق،  ما  على  بناًء 
املؤسسات اإلعالمية، أو أثناء تغطية اخلب اإلعالمي، وحىت يف األماكن العامة، ومع ذلك تلتزم املرأة 
بعملها غري مهتمة. ويزداد التحرُّش يف وسائل اإلعالم املرئية، واإللكرتونية، واملسموعة، فضاًل عن 
املخاطر اليت تتعرض إليها كتشويه السمعة، وإناء اخلدمات بصورة مفاجئة، والتحرُّش واملضايقات، 
واملساومات واالبتزاز، والتمييز وعدم وجود تكافؤ يف تسنُّم مواقع املسؤولية، ممَّا يعين أنَّ النساء يف 

وسائل اإلعالم تتعرَّض للمضايقات والتحرُّش، وعليه ال بدَّ من العمل على ما يلي:

	 حتقيق التوازن اجلندي من حيث اختيار أعضاء جملس أمناء الشبكات اإلعالمية وااللتزام
بنظام )الكوات( للمرأة.

	 ،إلزام السلطة التشريعية بتشريع قانون يضمن محاية املرأة اإلعالمية من التحرُّش والتمييز
ووضع آليات الزمة للرقابة على مظاهر التحرُّش واملضايقات واالنتهاكات اليت تتعرَّض هلا اإلعالمية.

	 على اجلهات املعنية كهيئة اإلعالم واالتصاالت ونقابة الصحفيي توفري الغطاء األمين؛
حلماية الصحفيات من االنتهاكات واملخاطر والتمييز الذي تتعرَّض له يف مؤسساهتا.

	 اليت والندوات  التدريبية  الورش  طريق  عن  اإلعالميات  النساء  ومهارات  قدرات  تطوير 
تقدمها منظمات اجملتمع املدين احمللية والدولية.

	 ابلضوابط االلتزام  الصحفيي  ونقابة  واالتصاالت  اإلعالم  املعنية كهيئة  اجلهات  على 
هذا  املتنوعة يف  التخصصات  درج  عن  واالبتعاد  التعيينات،  يف  العادلة  واملهنية  احلقيقية  واملعايري 

اجملال، والرتكيز على التخصص اإلعالمي فقط. 

	 لتلقي وآليات  الدعم  وتوفري  التحرُّش،  من  اإلعالميات  حلماية  مؤسسية  أنظمة  تطوير 
شكاوى التحرُّش والتمييز ضدهنَّ يف املؤسسات اإلعالمية.

	 على نقابة الصحفيي تعديل أنظمة العضوية إلجياد آليات تدعم اإلعالميات وتعّزِز من
دورهنَّ، وحتمي حقوقهنَّ يف املؤسسات اإلعالمية.


