ميڈيا پروفيشنلز صحت عامہ سروے 2016
پاکستانی ميڈيا پروفيشنلز کے صحت ِ عامہ کے حوالے سے سروے ميں دلچسپی لينے پر ہم ٓاپ کے شکرگزارہيں۔
مذکوره معلومات ميں اس مطالعے کے مقاصد ،شرکااور اس کے مندرجات کے حوالے سے ہيں۔ ہم ٓاپ کو اس سروے
ميں حصہ لينےاور ٓاپ کی پرائيويسی کو يقينی بنانے کے ساتھ ساتھ اس سروے کے بارے ميں مزيد معلومات کے
حصول کے طريقہ کار کے بارے ميں بھی ٓاگاه کريں گے۔
بنيادی مقاصد:
جيسا کہ ٓاپ سب جانتے ہيں کہ پاکستانی ميڈيا پروفيشنلز کو کئی چيلنجز کا سامنا ہے۔ مثال کے طور پر خطرات کے
ماحول ميں کام کرنے کے حوالے سے ميڈيا مالکان اور ميڈيا پر تحقيق کرنے والے ادارے بھی وقتا فوقتا لوگوں کو ٓاگاه
کرتے رہتے ہيں۔ ليکن صحافيوں کے نفسياتی مسائل جيسا کہ اعصابی دباو وغيره پر بہت کم توجہ دی گئی ہے۔ يہ
نامساعد حاالت ميں کام کرنے کےعمومی اثرات ہوتےہيں جو ٓاپ کی زندگی اور عمومی صحت کو براه راست متاثر
کرتے ہيں۔ ان ميں سے بعض اثرات ٓاسانی کے ساتھ پہچانے جاسکتے ہيں۔ مثال کے طور پر نيند کا غائب ہونا وغيره،
جبکہ بعض اثرات کو ٓاسانی سے نہيں ماپا جاسکتا جيسا کہ طويل مدت کے لئے کام ميں دل نہ لگنااور بے جذبہ ہونا۔
ميڈيا پروفيشنلز ہميشہ کے لئے نہ تو خطرات کو روک سکتے ہيں اور نہ ہی ذہنی تناو سے بھرے واقعات کی رپورٹنگ
سے جان چھﮍا سکتے ہيں۔ يہ ان کی نوکری کے ساتھ سے جﮍی ہوئی چيزيں ہيں۔ ليکن سابقہ تحقيقات کے مطابق يہ سب
صحافيوں کے لئے عام لوگوں کے مقابلے ميں زياده ذہنی تناوکا باعث بنتے ہيں۔ تاہم صحافيوں کا عمومی دفتری ماحول،
اپنے ايڈيٹرز يا ان کے نيچے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق اوررويہ اس ميں کمی يا اضافے کا باعث بنتا
ہے۔ بدقسمتی سے ابھی تک پاکستان ميں صحافيوں کے نفسيانی حاالت کے متعلق کوئی مستند معلومات ميسر نہيں ہيں۔
اس لئے اس مطالعے کے بنيادی مقاصد مندرجہ ذيل ہيں:
١۔ کتنے پاکستانی صحافيوں کوخطرات اور نفسياتی مسائل کا سامنا ہے۔
٢۔ يہ ان کی عمومی صحت اور نفسيات پر کس طرح سے اثرانداز ہوتی ہيں۔
٣۔ وه کونسے عوامل ہيں جو ان مسائل کو حتی الوسع طور پر کم کر سکتے ہيں۔
ممکنہ نتائج:
يہ تحقيق پاکستانی صحافيوں کو الحق خطرات اور نامساعد حاالت کے بارے ميں بنيادی معلومات فراہم کرے گی۔ يہ ان
نفسياتی مسائل کے بارے ميں بھی معلومات فراہم کرے گی جو صحافيوں کی عمومی صحت پر اثرانداز ہوتے ہيں ،نيز يہ
ان مسائل کا حل ڈھونڈنے ميں بھی مددگار ثابت ہوگی۔
اس تحقيق کے نتائج سے صحافيوں ميں ان کی عمومی صحت پر اثرانداز ہونے والے عوامل ،محرکات اور وجوہات کے
بارے ميں شعور و ٓاگہی بﮍھے گی۔ وه اپنے ميڈيا مالکان کو ايسے اقدامات اٹھانے کی بھی نشاندہی کريں گے جن کی
وجہ سے ان کے کام کا ماحول اوران کی عمومی نفسياتی حالت مزيد بہتر ہو سکے گی جيسا کہ ٹريننگ ،کام کرنے کے
اوقات کا تعين اور مجموعی ذمہ داری اور ٹيم سپورٹ وغيره وغيره۔
ہم اس مطالعے کے نتائج کو عام ميڈيا اور سائنسی جريدوں ميں شائع کريں گے اور اگر ٓاپ بھی ان نتائج ميں دلچسپی
رکھتے ہوں اور ٓاپ نے اپنی ای ميل مہيا کی ہو تو ہم ٓاپ کو ای ميل کے ذريعے بھی اس کے نتائج ارسال کريں گے۔
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نتائج پبلش ہونے کے بعد ٓاپ اسے نيشنل انسٹی ٹيوٹ ٓاف سائيکالوجی اسالم ٓاباد کے ويب سائٹ سے بھی ڈاون لوڈ
کرسکتے ہيں:
http://nip.edu.pk
ہم کسی ايک ادارے کے تمام صحافيوں کی طرف سےمجموعی طور پر فراہم کی گئی معلومات پر عليحده رپورٹس بھی
مرتب کرسکتے ہيں۔اس طرح ميڈيا ادارے يا مالکان اپنے مالزمين کی ضروريات کے بارے ميں بھی معلومات حاصل
کرسکيں گےاور ايسا تب ہی ممکن ہوگا جب کسی ادارے کے دوتہائی مالزمين سروے ميں حصہ ليں گے اور اپنے
متعلقہ ادارے کے نام بھی فراہم کريں گے۔
اگر ٓاپ کو بھی ہماری طرح يقين ہے کہ ٓاپ اپنے ادارے کی سطح پر اس رپورٹ سے مستفيد ہوسکتے ہيں تو ٓاپ اس
سروے ميں اس کی نشاندہی کر سکتے ہيں۔
ميڈيا پروفيشنلز کے حوالے سے پچھلی کی گئی زياده تر عالمی مطالعوں اور تحقيقات ميں جنگوں کو رپورٹ کرنے
والے نمائندوں اور صحافيوں پر زياده توجہ دی گئی ہےاوريہ ان کو الحق خطرات کے کسی ايک زاوئےپر مرکوز
ہيں۔ يہ پہلی تحقيق ہے جس ميں ميڈيا پروفيشنلز کو کئی اطراف سے الحق خطرات اور اس کے نتيجے ميں مستقل ذہنی
دباو اور بے يقينی کی صورتحال کو کئی زاويوں سے جاننے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لئے اس تحقيق کے نتائج سے
بيرون ملک وه صحافی ا ور ميڈيا پروفيشنلز بھی مستفيد ہوسکيں گے جو اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہيں۔

سروے کے شرکا :
يہ سروے کن افراد کے لئے ہے؟
يہ سروے ان ميڈيا پروفيشنلز کے لئے ہے جو خبريں اکٹھا کرنے ،لکھنے ،چھاپنے يا نشر کرنے سے کسی نہ کسی
طور سے وابستہ ہيں جيسا کہ اخبارات  ،ٹی وی اور انٹرنيٹ کے لئے خبريں اور معلومات فراہم کرنے والے افراد۔ اس
ميں صحافی ،ايڈيٹرز  ،اينکرز اور کيمره چالنے والے خواتين و حضرات سبھی شامل ہيں۔ تاہم ٹيکنيکل سٹاف اور ميڈيا
مستثنی ہيں حاالنکہ ہم بخوبی جانتے ہيں کہ انہيں بھی خطرات الحق ہوسکتے ہيں۔
وين چالنے والے ڈرائيورز اس سے
ٰ
طريقہ کار اور پرائيويسی :
طريقہ کار بہت ساده اور ٓاسان ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پاکستان کے تمام ميڈيا پروفيشنلز تک رسائی حاصل کر
سکيں ۔ چاہے وه ای ميل کے ذريعے ہوں يا ہمارے تحقيقی معاون پريس کلب ،نيوز روم اور ميڈيا ہاوسز ميں خود ٓاکر
صحافيوں تک يہ سروے پہنچاديں۔ جتنے زياده صحافی اس سروے ميں حصہ ليں گے ،ہم اس قدر قوی نتائج اخذ کرنے
اور سفارشات مرتب کرنے ميں کامياب ہوں گے۔
ميڈيا پروفيشنلز ٓان الئن يا ہارڈ کاپی کی شکل ميں سوالنامہ حاصل کرکے بھی اس سروے ميں حصہ لے سکتے ہيں۔اگر
ٓاپ ٓان الئن سروے ميں حصہ لينا چاہتے ہيں ،تو اس کے لئے ٓاپ کو ايک ميل موصول ہوگی جس ميں سروے کا لنک ديا
گيا ہے۔ اگر ٓاپ سروے ميں شريک ہونا چاہتے ہيں ليکن ٓاپ کو ای ميل دعوت نامہ موصول نہيں ہوا تو برائے مہربانی
ڈاکٹر الطاف ﷲ خان کے ساتھ مندرجہ ذيل ای ميل ايڈريس پر رابطہ کريں:
mediaprofessionalsstudy@gmail.com

ميڈيا پروفيشنلز صحت عامہ سروے 2016
وه ٓاپ کوبذريعہ ای ميل سروے ميں حصہ لينے کا دعوت نامہ ارسال کرے گا۔ ہم ٓاپ کے سروے ميں حصہ لينے سے
پہلے ٓاپ کی مرضی جانيں گے کہ ٓايا ٓاپ سروے ميں شريک ہونا چاہتے ہيں يا نہيں۔ ٓان الئن سروے ميں ٓاپ :
Yes, I want to participate
کے بٹن پر کلک کرسکتے ہيں جبکہ ہارڈ کاپی ميں ٓاپ اجازت نامے کے ايک فارم پر دستخط کريں گے ۔
برائے مہربانی اس سوالنامے کو اپنی معلومات کی حد تک بھر پور طريقے سے اور دوسروں کی مدد لئے بغير پر کريں۔
ٓان الئن سوالنامے ميں ٓاپ کے جوابات خود بخود محفوظ ہوتے جائيں گے تاکہ اگر ٓاپ سروے کے دوران وقفہ لينا چاہيں
تو ٓاپ کو از سرنوجوابات نہ دينے پﮍيں۔ ٓاپ کی طرف سے مہيا کی گئی تمام معلومات کو بغير نام کے پرائيويسی کے
ساتھ محفوظ کيا جائے گا۔ ٓاپ کی طرف سے مہيا کی گئ کوئی معلومات کسی بھی شخص يا ادارے کے ساتھ شئير نہيں
کی جائے گی ،نيز ٓاپ کسی بھی وقت سروے کو چھوڑ سکتے ہيں۔ يہ سروے تقريبا ٣۵منٹ ميں مکمل ہوگی ۔

سروے کے مندرجات:
اس سروے کے تين جز ہيں۔ اس ميں اوپن اور کلوز سواالت اور ايسے جملے اور بيانات شامل ہيں جن کی ٓاپ ريٹنگ کر
سکتے ہيں۔ مثال کے طور پر ايسا ہی ايک جملہ ہے:
مجھے اپنی نوکری بہت پسند ہے۔
ريٹنگ کے لئے ٓاپشنز ہيں:
بہت غلط
تھوڑا بہت غلط
نيوٹرل
تھوڑا بہت درست
بالکل درست

پہال سيکشن يا حصہ ٓاپ کے ذاتی کوائف اور ٓاپ کے پيشہ ورانہ کوائف کے بارے ميں ہے جس ميں عمومی سواالت
دئے گئے ہيں ۔ جيسا کہ:
ٓاپ کس عہدے پر کام کرتے ہيں؟ ہم نے ٓاپ کے کام کے ماحول کے متعلق بھی سواالت پوچھے ہيں جو ٓاپ کی صحت پر
بالواسطہ يا بالواسطہ اثرانداز ہوتے ہيں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٓاپ کی رپورٹنگ کے تجربے کے حوالے سے بھی
رائے جاننے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر سروے ميں سوال پوچھا گيا ہے کہ کيا ٓاپ نے کبھی جرم يا غير
قانونی واقعات کی رپورٹنگ کی ہے؟ ہم نے ٓاپ کے ايڈيٹر کے ساتھ ٓاپ کے تعلق اور اگر ٓاپ ايڈيٹر ہيں تو ٓاپ کی
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منيجمنٹ کے ساتھ ٓاپ کے تعلق کے بارے ميں بھی جاننے کی کوشش کی ہے۔ اس حصے کے ٓاخر ميں ٓاپ کو الحق
خطرات کے بارے ميں سواالت پوچھے گئے ہيں۔ مثال کے طور پر سروے ميں شامل ايک سوال ہے:
کيا ٓاپ کو کبھی تشدد کا سامنا کرنا پﮍا ہے؟
سروے کے دوسرے حصے ميں ہم نے ان نفسياتی اور جسمانی عالمات کی ريٹنگ کرنے کے بارے ميں پوچھا ہے جن
کا صحافی ذہنی دباو کی حالت ميں سامنا کرتے ہيں۔ ايک ايسی عالمت جس کی ريٹنگ کے بارے ميں ہم نےا ٓپ کو
درخواست کی ہے ،يہ ہے:
مجھے ٓارام کرنے ميں دشواری ہے۔
سروے کے ٓاخری حصے ميں يہ جاننے کی کوشش کی گئی ہے کہ ٓاپ بطور ميڈيا پروفيشنل کيسا محسوس کرتے ہيں؟
ايسا ہی ايک جملہ جس کی ريٹنگ کے بارے ميں ٓاپ سے پوچھا گيا ہے ،يہ ہے:
جب ميں اپنی خبروں يا سٹوری پر کام کرتا ہوں تو ميں بہت پرجوش محسوس کرتا ہوں۔
اس سيکشن ميں ٓاپ کے ميڈيکل بيک گراونڈ کے بارے ميں بھی پوچھا گيا ہےاور کيا ٓاپ کو نفسياتی مدد يا ٹريننگ
درکار ہے يا نہيں۔

منظوری :
نينشنل انسٹی ٹيوٹ ٓاف سائيکالوجی اسالم ٓاباد اور کمپيٹنس اينڈٹراما سنٹر فار جرنلسٹس پشاور کے ريسرچرز اس تحقيق
اور مطالعے پر کام کر رہے ہيں جبکہ يونيورسٹی ٓاف وريجے ايمسٹرڈم نيدرلينڈ کے ريسرچرز ان کی معاونت کررہے
ہيں۔ انہوں نے نيشنل انسٹی ٹيوٹ ٓاف سائيکالوجی اسالم ٓاباد کی ريسرچ کميٹی کی باقاعده منظوری لی ہے جس کو
يونيورسٹی ٓاف وريجے نيدرلينڈ کی معاونت حاصل ہے۔
مزيد معلومات:
اگر ٓاپ کو اس سروے يا اس ميں حصہ لينے سے متعلق مزيد معلومات درکار ہيں تو ٓاپ بال کسی ججھک کے ڈاکٹرجميل
ملک ]اسسٹينٹ پروفيسر ،قومی اداره نفسيات[ سے فون نمبر  03009688087پر يا مس سوزانہ کوسٹر سے فون نمبر
 +31620239978پر يا نيچے موجود ای ميل پر رابطہ کرسکتے ہيں

mediaprofessionalsstudy@gmail.com
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سروے ميں حصہ لينے کا بہت بہت شکريہ
جميل ملک
اسسٹنٹ پروفيسر
نيشنل انسٹی ٹيوٹ ٓاف سائيکالوجی ،
قائد اعظم يونيورسٹی اسالم ٓابادپاکستان

الطاف ﷲ خان
ہيڈ
کمپيٹنس اينڈ ٹراما سنٹر فار جرنلسٹس
چيئرمين ڈيپارٹمنٹ ٓاف جرنلزم اينڈ ماس کميونيکيشن
يونيورسٹی ٓاف پشاور پاکستان

سوزانہ کوسٹر
سائيکالوجی سٹوڈنٹ
وريجے يونيورسٹی ايمسٹرڈم نيدرلينڈ
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