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 تقديم: 

يعد الاتصال بوصفه نقال وتبادال للمعلومات جوهر العلم وأساسه بل هو         

وبهذا يقع على العلماء والباحثين مسؤولية إلاعالن عن نتائج  لب املعرفة البشرية،

أبحاثهم واكتشافاتهم ومشاركتها مع الجمهور باالعتماد على قنوات الاتصال 

لم تشمل مناحي الحياة البشرية اليومية، املختلفة، خاصة وأن ميادين الع

 والابتكارات التقنية الحديثة واملتنوعة تتخلل حياتنا ومنظومتنا املجتمعية.

كلما تعرض لتحديات  إلانسانمن ناحية أخرى، يهدف العلم إلى دعم         

والفيروسات املختلفة، لذلك وفي مثل هذه  ألامراضكالتي تشكلها  وأخطار جديدة

، وهو ما يؤكده اوضروري امشروع ات يعتبر التواصل مع املواطن وإعالمه أمر الحاال 

سلوك املواطنين في أعقاب إقرار الحجر املنزلي ضمن إلاجراءات الاحترازية التي 

ما  ناو مثل أخبار فيروس كور فاملستجد،  91اتخذت ملنع انتشار فيروس كوفيد 

ل فترة الحجر، كما حققت خالمن وقت البث عبر القنوات إلاخبارية  %47يقارب 

 السمعية البصرية معدالت متابعة معتبرة خالل هذه الفترة. إلاعالموسائل 

أثبتت جائحة كورونا أن مسؤولية العلماء والباحثين في مختلف فروع العلم       

هي التواصل بشكل أكبر حول معرفتهم، وذلك بالنظر للموقف الاتصالي املرتبط 

ه الشبكات حز على ما تقدمه التكنولوجيا الرقمية وما تتيبهذا العصر واملرتك

الاجتماعية من إمكانية نشر البيانات بشكل فوري مهما كانت طبيعة املعلومات 

ومن منطلق الشفافية، وهو ما يؤدي إلى شكل من أشكال نظام الاتصال الشمولي 

واملوحد أين كل ش يء "يتساوى"، رغم ذلك فإن شرعية الخطاب "خطاب 

يين والسياسيين والعلماء..." بقي موضع تساؤل، حيث كشف إلاعالمؤسسات وامل

قضايا مختلفة طمست خاللها حقائق كثيرة أو أخفيت عديدة محتوى خطابات 

 الاتصال في عصر الشبكات الرقمية. إحدى جوانبها، وهو أحد تحديات

إذا كانت ، فإلاعالميضا تغييرا في الطلب عل وسائل مثلت جائحة كورونا أ     

ية ألنها تجسد إلاعالمتمنح دائما مساحة كبيرة للشهادات في مادتها  إلاعالموسائل 

موضوعات التقرير وتضفي عليها ملسة من العاطفة، فإن خطابات الخبرة واملعرفة 

ي، حيث قدمت قدر إلاعالمالتي رافقت الجائحة اكتسبت أهمية كبرى في املحتوى 
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لى التوضيح والشرح والعقالنية في املواقف العصيبة إلامكان نهجا مختلفا اعتمد ع

 واملؤملة التي أحدثتها الجائحة.

باإلضافة إلى ما تقدم، ابتكرت بعض الوسائط الجديدة عبر الانترنت تعاونا      

جديدا مع العلماء مكنهم من التعليق على ألاخبار ونقل تحليالتهم إلى جميع 

عض أدوات الاتصال والوسائط الرقمية املواطنين، وباملثل أصبح استخدام ب

الجديدة أكثر انتظاما من قبل العلماء وألاكاديميين، وبهذا مكنت هذه الوسائط 

من انفتاح العلماء والباحثين واملختصين على الجمهور، في الوقت نفسه تغيرت 

ممارسات مستخدمي وسائل الاتصال الذين أصبحوا أكثر تطلبا وفضوال وأكثر 

تطورات والتغيرات الاجتماعية والقضايا املتعلقة بالعيش املشترك، إنه اهتماما بال

 جمهور مستهلك لوسائل التكنولوجيا الحديثة لالتصال ومتعدد مصادر املعلومات.

والاتصال، رؤية جديدة بعد  إلاعالمعلوم  "يأتي هذا الكتاب الجماعي     

في التخصص ضمن الجائحة"، كمحصلة ملجموعة البحوث النوعية التي قدمت 

ية إلانسانالعلوم  "فتراي ي الدولي ألاول املوسوم ب أشغال املؤتمر العلمي الا 

والاجتماعية، رؤية جديدة بعد الجائحة" والذي ناقش ضمن أهدافه تعامل 

بما شكلته  91والاتصال مع جائحة كوفيد  إلاعالما علوم ية ومنهإلانسانالعلوم 

ادة النظر في املفاهيم السائدة والظواهر التي من رؤية جديدة للعالم من خالل إع

 أحدثتها الجائحة.
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 رؤية فلسفية جديدة، والاتصال بعد جائحة كورونا إلاعالمعلوم 

 هللا أ. د. مي العبد

 maya.abdallah.1@ul.edu.lb/إلاعالمالجامعة اللبنانية/كلية 

 

 ملخص الدراسة:

رته  يشهد العالم اليوم لحظة تاريخية جديدة حاسمة لإلنسان، وقد حضَّ

تجربة وباء كورونا للوعي بالعيوب العميقة للبشرية، وباالختالالت البارزة في 

النظامين الاقتصادي والاجتماعي العامليين، ليتمكن من استبداله بنظام عالمي 

 .إنساني يسمح للبشرية بالبقاء

فلسفة الاتصال"، هي  "للباحثين أن الفكر الاتصالي، أو تؤكد هذه الورقة            

اليوم مجال جديد يستحق املقاربة، بالنظر إلى الفهم املتزايد للدور ألاساس ي الذي 

ويزداد دور فلسفة  ،يلعبه الاتصال والتواصل في جميع جوانب الحياة املعاصرة

والتغّيرات العلمية والاجتماعية التي تطال الاتصال أهمية مع تسارع التطورات 

ات استكشاف العالقات بين علوم الفضاءات العامة، إذ تتطلب هذه التطور 

والاتصال واملجاالت التقليدية للفلسفة، مثل امليتافيزيقيا وعلم الوجود،  إلاعالم

ما وفلسفة اللغة، ونظرية املعرفة، والفلسفة ألاخالقية والسياسية والاجتماعية، و 

 والاتصال. ت فكرية ومعرفية معنية بقضايا إلاعالمإلى ذلك من مجاال 

 :الكلمات املفتاحية

، املفارقات، تصميم الشبكات، فلسفة الاتصال، والاتصال إلاعالمعلوم 

 متاهة التواصل الاجتماعي. ،الرهانات ،املمكنات
  

mailto:الإعلام/maya.abdallah.1@ul.edu.lb
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 :مقدمة

قرن العشرين، ي الاتصالي، في الثمانينات من الإلاعالممع تطور املشهد 

والاتصال التي اختّصت في تفسير الظواهر املرتبطة باالتصال  إلاعالمظهرت علوم 

ي، بصورة مختلفة، وفق منطلقاتها الفكرية واملنهجية، فطّورت نظرّياتها إلانسان

ودراساتها بناء على مناهجها الخاصة، وبناء على وجهات نظر مختلفة حول قضايا 

هذا املجال العلمي الحديث على الفلسفة  ارتكز شأته، الاتصال وأبعادها. منذ ن

كون النظريات البحثية،  اتجاهاتهوالعلوم الاجتماعية لتفسير ظواهره وتكوين 

الفلسفية والاجتماعّية تحاول دائما كشف املبادئ العامة لالتصال والتواصل بين 

ن الباحثين من فهم الواقع الاجتماع فرادألا  ِّ
ّ
ي فهًما عميقا والجماعات، التي تمك

 ومتنامًيا. 

 والاتصال والتفكير الفلسفي: إلاعالمعلوم 

حة كورونا، وما نشهده من تطورات متسارعة في املشهد الاتصالي ئبعد جا

والاتصال إلى إعادة اكتشاف وتعزيز التفكير  إلاعالمالعالمي الجديد، تدعو علوم 

وإلى تكثيف التعاون بين  والاتصال، إلاعالمالنظري، والتفكير الفلسفي في بحوث 

ملفاهيم مختلف الاختصاصات، ملعالجة ومناقشة املخاوف والحجج واملواقف وا

ية العاملية. كما تؤكد الدور الذي باتت تلعبه املستجدة مع التغيرات إلانسان

 ما بعد الحقيقة".  "ال في فهم الذات العلمية، في زمنفلسفة الاتص

ي، بميدان الاتصال إلانسان هتماًما كبيراارين أولى العديد من املفك          

اء      ، وعلمDiwiوديوي  Leibnitzز            إلى ليبني  Aristotleو     كالفالسفة من أرسط

 وهابرماس Merleau  Pontyوميرلو بونتي  Husserlهوسرل  منهم اع  الاجتم

Habermas حتى في أوروبا، . ولكن النقاش املنهجي للفكر الاتصالي كان مفتقًدا

وكذلك النقاش املنهجي لفلسفة الاتصال نفسها، حتى ولو أتيحت للمفكرين 

الفرصة لإلشارة إلى التواصل في اجتهاداتهم النظرية، لكنهم فعلوا ذلك في كثير من 

طوا الضوء على جوانب محددة من 
ّ
ألاحيان من زاوية اختصاصهم، حيث سل

تمروا في كثير من ألاحيان في إنتاج أبحاثهم التواصل وأهملوا الجوانب ألاخرى، واس

في عزلة نسبية. أّما الطروحات املتعارضة لهابرماس وغيره، عن الطبيعة والدور 
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الاجتماعي للتواصل مثال، فنادرا ما تم مقاربتها من وجهة نظر مزاياها النسبية 

 (5002)مي العبد هللا  لفهم فلسفي عام للتواصل، أو فهم تواصلي للفلسفة.

 ت الاتصال:جال مات تطور 

مع الثورة املعلوماتّية، طرحت الاتجاهات النقدية الحديثة رؤى أخرى 

فلسفة  "الاتجاهات الكالسيكّية املبكرة. وارتبطت حديثا مغايرة ملا قّدمته

الاتصال" بمجموعة متنوعة من املجاالت النظرية والتحليلية واملعيارية والتاريخية 

هرة، أو عملية جدلية، أو واقع اجتماعي، أو شكل من املتعلقة باالتصال كظا

أشكال التعبير، أو كبنية نظرية. تهتم فلسفة الاتصال باألسئلة املتعلقة بتكوين 

النظريات الاتصالية، وباألسئلة ألاساسية املتعلقة بأهمّية ودور الاتصال في 

ل التواصل تحّد إلانسانالوجود 
ّ
صفه وتفسيره، ًيا في أدائه واستكشافه وو ي. ويمث

وهذا التحدي هو الذي يشجع املتخصصين والباحثين من عدة تخصصات على 

تجاوز حدود تخصصاتهم ألاكاديمية، على أمل أن تكون تجربة الخطاب املفتوح 

منبثقة من اهتمامات متباينة: مثل عالقة الذات واملجتمع، والتفاعل بين التواصل 

تصاد، وعلم الدالالت وعلم ألاحياء والثقافة، والعالقة بين السياسة والاق

ي ومعرفة العلوم، ونظرية املعرفة وعلم إلانسانالعصبي، وظواهر التفاعل 

املعلومات، والحوار وعدم اليقين، ومعايير تواصلية العمل والطبيعة العقالنية، 

 وخطابة الفلسفة وفلسفة الخطابة.

 إلاعالمل ضمن علوم نحن نعتقد أن التفكير الفلسفي في التواص             

والاتصال، وخصوصا في هذه ألازمة العاملية التي تسببت بها جائحة كورونا، قد 

 إلانسانيخلص إلى نتائج تساعد في التخفيف من القلق من مخاطر الاتصال على 

إبراهيم أبو . )والثقافة واملجتمع، وتساهم في التوصل إلى نقاش مفتوح وناقد

 (5050 ،غزالة

 :الجديد" إلاعالم "تعقد مجال

نتاج متشعب جدا تزدحم فيه كل أشكال إلا الجديد" مجال معقد و  إلاعالم"

والتواصل الاجتماعي. والاتصال  إلاعالموكل أنواع املمارسات الثقافية، وعمليات 

الجديد" مع كل مع ما كان سائدا سابقا، ولذلك يقع بين  إلاعالم "ويتعارض هذا

أحدثها يركز على وظيفة وسائل التواصل مفترق مناهج نظرية متداخلة، 
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إعالم املواطن" باعتباره جزءا من أدوات  "إلالكترونية كخدمة للمجتمع، وعلى

إذ ينظر الباحثون إلى املجتمعات الرقمية ذات الصلة، على أنها  ؛املجتمع املدني

جماعات من البشر يشتركون في غاية واحدة ويواجهون املشاكل نفسها، ويقومون 

 Geoffreyيق معرفتهم وخبراتهم عن طريق التفاعل بصورة مستمرة. بتعم

Cohen, 2003) ) 

الجديد" على الحياة اليومية، أن  إلاعالم "وقد أظهر تحليل تأثير              

 في أاملساحات الجغرافية املحددة، بل املجتمعات املحلية ال تتشكل فقط في 
ً
يضا

ويمكن أن تعمل مواقع ، ت الافتراضية"املجتمعا "وتسمى إلالكترونيالفضاء 

وتوجهها للبناء  إلانسانالتواصل الاجتماعي على تفعيل الطاقات املتوافرة لدى 

وإلابداع في إطار تطوير القديم وإحالل الجديد من قيم وسلوك، وزيادة مجاالت 

املعرفة للمستخدمين، وازدياد قدرتهم على التقمص الوجداني وتقبلهم للتغيير.  

  إلاعالمذا فإن "وبه
ّ

 بل فياملعلومات فقط،  الجديد" له دور مهم، ليس في بث

تقديم شكل الواقع، واستيعاب السياق الاجتماعي والسياس ي الذي توضع فيه 

 (Philippe Breton, 2000)ألاحداث. 

 :دور وسائل التواصل الاجتماعي بعد جائحة كورونا

نت وسائل التواصل الاجتماعي ألاشخاص من ا
ّ
ملشاركة بشكل كبير في مك

ألانشطة عبر إلانترنت، وتحطيم حاجزي املكان والزمان. ومكنت مستخدمي 

الوسائط الاجتماعية من أن يكونوا مستهلكين للمحتوى بشكل سلبي أو أن يكونوا 

يقوموا بإنشاء البيانات بمعدل غير مسبوق. وتختلف أن منتجين نشطين له، و 

ا كبيًرا ع
ً
ن البيانات التقليدية. ولكن، أصبحت العالقات هذه البيانات اختالف

الاجتماعية متاحة على نطاق واسع وتلعب أدواًرا مهمة في وسائل التواصل 

الاجتماعي، مثل حل مشكلة التحميل الزائد للمعلومات وتعزيز عملية نشر 

)مي العبد هللا، املعلومات، مما قد يؤدي إلى فهم غير مناسب للبيانات الغزيرة. 

5050) 

، في أصل 5050في مطلع سنة  Sars-Cov-2عند ظهور الفيروس التاجي            

، انتشرت شائعات عديدة تشير إلى أنه من أصل بشري، وأنه ناتج Covid-19وباء 

عن التجارب على الجراثيم أو التالعبات الجينية. وتستند أطروحات املؤامرة هذه 
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في آسيا يقع في  P4لوحيد املصنف إلى حقيقة أن مختبر ألابحاث البيولوجية ا

نشرت قد و  وأنه يستفيد من الحد ألاقص ى من ألامان. ،مدينة "ووهان" الصينية

شائعات أخرى فكرة أن الجراثيم تم نقلها عن طريق الخطأ من قبل أحد 

الباحثين، أو بواسطة الحيوانات التي استخدمت في التجارب السرية. إذا كان من 

 -الفيروسات في ووهان ليس له مهنة عسكرية وأن السارس الواضح أن معهد علم 

Cov-2  ليس سالًحا بيولوجًيا "تم تسريبه"، فإن الحدود بين البحث البيولوجي

لالستخدام املدني أو العسكري ليست واضحة ونهائية كما يبدو. واملؤشرات 

اج نامج إنتاملوثوقة تجعل من املمكن تحديد ما إذا كان البلد قد شرع في بر 

 ال.  و ألاسلحة البيولوجية أ

برز دور وسائل التواصل الاجتماعي كثيرا في نشر الشائعات خصوصا وأنها قد 

 إلاعالمأصبحت مصدرا أساسيا للمعلومات. لذلك يجتهد الباحثون في علوم 

والاتصال لتطوير نظريات أو نماذج، من خالل دراسات مسحية دقيقة، تفسر 

ل وكيفية نشرها لألخبار الكاذبة، ويهتمون بشكل والاتصا إلاعالمعمل وسائل 

توثيق  خاص بكيفية التحقق منها. ومن النماذج الحديثة في هذا الشأن نموذج

ألاخبار املزيفة الذي تم تطويره في الهند من قبل الباحثين براكاش وفرما 

 .Gautam Prakash, Ravinder Kumar Verma(&) P)والافاراسان وكار. 

Vigneswara Ilavarasan, and Arpan K. Kar, 2019) 

 :الدعاية وتزييف الوعي

تم بناء النماذج على أساس أن مشكلة ألاخبار املزيفة آتية من نقص في ي

التوجيهات واملعايير التي تمكن من احتواء ألاخبار املزيفة. فهناك تهديد حقيقي 

الدولية  ملحتوى وسائل التواصل الاجتماعي، مدفوًعا بالجوانب السياسية

والنفسية وما إلى ذلك. وألاخبار املزيفة تستهدف املواطنين العاديين، ومن الشائع 

ها بعض ألاشخاص دون فهم دوافع انتشار ؤ تصديق ألاخبار التي يشاركها ويقر 

ألاخبار. من هنا يجب إدارة ألاخبار املزيفة للحفاظ على الانسجام في املجتمع وثقة 

فة. وبالتالي، هناك حاجة إلدارة ألاخبار املزيفة املنتشرة الناس في املؤسسات املختل

إلى موجهين ووسائل للحد  فرادعلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي. ويحتاج ألا 

من ألاخبار املزيفة. وال يمكن إدارة ألاخبار املزيفة إال من خالل منصات وسائل 
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ملستخدم في هذه يشارك الفرد ا التواصل الاجتماعي أو الحكومات، ويجب أن

 إذ يجب أن تكون هذه مسؤولية جميع أصحاب املصلحة الرئيسيين.   ؛دارةإلا 

يقوم ألاشخاص باملصادقة بطريقتين لألخبار: املصادقة  عام،بشكل           

ق على ميزة ألاخبار ويمكن ائالداخلية واملصادقة الخارجية. تعتمد هذه الطر 

بل ألاشخاص للمصادق ة على ألاخبار الحقيقية أو املزيفة استخدامها من قِّ

وتساعد املصادقة الداخلية  (Ravinder, Kumar verma, 2019) .وتصنيفها

والخارجية ألاشخاص على توثيق ألاخبار الواردة على وسائل التواصل الاجتماعي. 

ق الخارجية والداخلية ائيطرح السؤال ما إذا كان هناك أي اختالف في الطر 

ليل الفرق بين املصادقة الداخلية والخارجية باستخدام أداة للمصادقة. يتم تح

 الاستبيان في البحث.

       والاتصال، بالتحالف مع السياسيين، قدرة كبيرة  إلاعالمتمتلك وسائل          

ي من إلاعالمه النظامان السياس ي ولكتزييف وعي الناس من خالل ما يمتعلى 

وم الجماهير التي تتصف بانعدام التنظيم قدرات تنظيمية هائلة، قياسا مع عم

وضعف التماسك. وبسبب أن تزييف الوعي ال يتم بغير تواطؤ وتوافق بين 

في املجال السياس ي خصوصا، فإننا هنا سنستخدم تعبير وسائل           النظامين 

الاتصال السياس ي، ألن هذه الوسائل تقوم بدور خطير في تزييف الوعي الجماعي 

من خالل تواطئها مع الجهات السياسية، التي تضع نصب أعينها هذا للجماهير 

ي بقضايا و مستفيدة من زيف الوعأحفاظا على مصالحها كفئة حاكمة،  الهدف

كدت معظم الدراسات امليدانية دور مختلف وسائل أاملجتمع السياسية. وقد 

. عيفي نشر الوعي، أو على النقيض من ذلك، في تزييف الو        إلاعالم

(Bouquillion, P., & Combès, Y., 2011) 

 :نظرية متاهة التواصل الاجتماعي في الفضاء العام

   متاهة التواصل الاجتماعي في الفضاء العام "نفي كتاب نشرته حديثا بعنوا

والاتصال، والتركيز على موضوع  إلاعالممراجعة نتائج أبحاثي في علوم ب" قمت 

لى نظرية حديثة مرتبطة باستخدامات وسائل التواصل املشاركة والوعي، للوصول إ

الاجتماعي في البيئة العربية، أعمل على بلورتها منذ خمس سنوات. وهكذا 

 ، إلى بلورة العديد من عناصر نظريةتوصلت، من خالل أعمال فريقي البحثي
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 Social Communication Maze"متاهة التواصل الاجتماعي في الفضاء العام" 

in Public Space  ل الواقع الاتصالي
ّ
 (5050مي العبد هللا،)بامتياز. التي تمث

واسطة بالحرب الناعمة والتالعب بالعقول كان الهدف بلورة أساليب    

سيما خالل جائحة كورونا، وكنا مدركين لخطورة والاتصال، ال  إلاعالموسائل 

ارية الكبرى في هذا ية والتجإلاعالمالاستراتيجيات الدعائية العاملية واملنظمات 

 املجال.

املرحلة الحالّية غامضة، وأسئلة كثيرة ستبقى من دون أجوبة لفترة           

طويلة. وجدت نفس ي كباحثة في علوم الاتصال أمام بركان عالمي زعزع كل 

املعتقدات والاتجاهات الفكرية السائدة والنظريات العلمية، وأرغمني على مراجعة 

لبحثي، بحيث ال يمكنني تجاهل كل ألاسئلة الجديدة التي أثارها كتاباتي ومشروعي ا

اسيات العاملية وقدرات يهذا "الفيروس" القاتل عامليا، حول ماهيته ودور الس

وعلمه، وال سيما أيضا قّوة وسائل الاتصال التي تلعب دورا أساسّيا في  إلانسان

لى دورها إاملرض، إضافة بطة بهذا تنشر املعلومات الطبّية، وتغطية ألاحداث املر 

ألاساس ي في ارتباط الناس بعضهم ببعض، وتواصلهم وتفاعلهم عن بعد في زمن 

 الحجر الصّحي القسري. 

ية الحديثة التي إلاعالممن هنا تم الرجوع بالدرجة ألاولى إلى املقاالت             

عاصرة ال ناقشت هذه القضايا املستجدة، وهي تّتفق على أن مقاربة القضايا امل

لوجي، وعن سؤال: هل يمكن أن يتفوق الذكاء و يمكن فصلها عن املوضوع التكن

الاصطناعي بشكل أسرع بكثير  يتقدم الذكاءالاصطناعي على البشر؟ فمن ناحية، 

كل  900من جميع التوقعات، إذ يتم ضرب سرعة تعلم الذكاء الاصطناعي في 

شعة ثالثين عاًما، يتطلب تعليم عام، فبينما يستغرق تدريب مهندس أو أخصائي أ

الذكاء الاصطناعي فقط بضع ساعات. ومن ناحية أخرى، لم تتطور املدرسة منذ 

عاًما، ولم تأخذ بعين الاعتبار الاضطرابات الحتمية التي ستحصل في سوق  520

العمل. فكيف نجعل أدمغتنا البيولوجية تقاوم الذكاء الاصطناعي وتظل منفتحة؟ 

لنا الحفاظ على قدرتهم التنافسية مع الذكاء الاصطناعي؟ كيف كيف يمكن ألطفا

سيجد التعليم، مكانته جنًبا إلى جنب مع أدمغة السيليكون التي تدعمها وسائل 

ما هي  وعمالقة ألامريكيين والصينيين وغيرهم؟ GAFA الشركات الكبرى 
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الدوار ملا ية؟ هل يجب أن نقبل بذلك إلانسانالسيناريوهات التي يجب أن تختارها 

ونبقى بشرا؟ أو نندمج مع الذكاء  ية الذي يجعلنا نتقدم بيولوجياإلانسانبعد 

ر الذكاء الاصطناعي أو ضّ ؟ هل نح cyborgsناس آليينأ إلىالاصطناعي فنتحول 

 نضع له الحدود؟

لتواصل اليوم، مع كون الاتصال أو ا اوالحاجة إليه نظريةتزداد أهمية ال           

ض وألاوبئة، قرية كونية"، وهو الذي أدى إلى نشر ألامرا "ل العالم إلىهو الذي حوَّ 

كورونا وإصابة املاليين من الناس وموت آلاالف. هو الذي وإلى انتشار فيروس 

تسبب بقلب النظام العالمي وأدخلنا في العوملة، ويتسبب آلان من جديد بخلق 

ة، أي إلى نظرّية مارشال ماك نظام عالمي جديد ربما يعيدنا إلى القرية البدائيّ 

. بغضون شهرين وجدت نفس ي أبحث في خصائص Marshal lMcLuhanلوهان 

الّنظام العالمي الجديد، وأنتقل من التنقيب عن أساليب الحرب الناعمة، إلى 

 التساؤل عن حقيقة ما يجري عامليا، وعن جذور ألازمة والحقائق الخفّية فيها. 

مفتعلة؟ كيف يتشكل النظام العالمي الجديد؟ ما  و عية أهل هي نتيجة طبي         

وظفون وسائل ن، وكيف يو ده وآفاقه؟ من هم أبطاله الحقيقيهي مالمحه وأبعا

 الاتصال ألهدافهم؟

ما أظهرته ألاحداث املفصلّية في تاريخ البشرية الحديث، وما أثبتته نتائج           

نتني دراسات فريقي البحثي، إضافة إلى نتائج ال
ّ
ّرصد واملالحظة والتحليل، كلها مك

متاهة التواصل  "نظرّية التي خرجت بها، وهي نظريةمن تأكيد فرضيات ال

ل والاتصا إلاعالمالاجتماعي في الفضاء العام"، ألن كل الدروب البحثية في علوم 

املتاهة". وهذا الكتاب هدف إلى بلورة عناصر هذه املتاهة،  "قد أدت بنا إلى مفهوم

ذ إنها مبنية على مبدأ مشاركة املجتمع بكامل أعضائه ومؤسساته في عملية إ

الاتصال والتواصل، وأهمية الوعي وإلادراك، ودور هذا التواصل وهذه املشاركة 

 الواعية في حماية املجتمع وبنائه وإنمائه. 

 عناصر نظرية املتاهة:

 إلاعالمتبلورت عناصر النظرّية من خالل دراسة دور وتأثير وسائل 

والاتصال في الدول العربية في التغيير الاجتماعي، ورصد إلاشاعات والشعارات وكل 

نت حدود حضور  والتأثير، أو لإلقناعألاساليب املستخدمة  التالعب بالعقول، وتبيَّ
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أو غياب الوعي في املشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودور املجتمع املدني 

 (5050مي العبد هللا،  )ووعي لهذه الوسائل. ومدى استخدامه بفعالية

للباحثين أن الفكر الاتصالي، أو "فلسفة الاتصال"، هي  تؤكد هذه الورقة         

اليوم مجال جديد يستحق املقاربة، بالنظر إلى الفهم املتزايد للدور ألاساس ي الذي 

دور فلسفة يلعبه الاتصال والتواصل في جميع جوانب الحياة املعاصرة. ويزداد 

الاتصال أهمية مع تسارع التطورات والتغّيرات العلمية والاجتماعية التي تطال 

الفضاءات العامة، إذ تتطلب هذه التطورات استكشاف العالقات بين علوم 

والاتصال واملجاالت التقليدية للفلسفة، مثل امليتافيزيقيا وعلم الوجود،  إلاعالم

الفلسفة ألاخالقية والسياسية والاجتماعية، وما وفلسفة اللغة، ونظرية املعرفة، و 

 والاتصال. إلاعالمإلى ذلك من مجاالت فكرية ومعرفية معنية بقضايا 

رته             يشهد العالم اليوم لحظة تاريخية جديدة حاسمة لإلنسان، وقد حضَّ

             تجربة وباء كورونا للوعي بالعيوب العميقة للبشرية، وباالختالالت البارزة 

في النظامين الاقتصادي والاجتماعي العامليين، ليتمكن من استبداله بنظام عالمي 

 .إنساني يسمح للبشرية بالبقاء

لقد لقنت أزمة فيروس كورونا البشرية درسا ال ينس ى، وحان الوقت            

بما للنظر في الجذور التي أدت إلى أزمة كهذه، وللتحضير للمرحلة املقبلة التي ر 

تكون أسوأ مما نواجهه اليوم. ففي الوقت الذي تزداد فيه املسافة الاجتماعية من 

جراء العزل املنزلي والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي بين ماليين البشر في البلد 

الواحد، أو بين مليارات ألاشخاص عبر العالم، ال يمكننا إال تطبيق نظرية متاهة 

حيث بمن خالل استخدام وسائل التواصل  اء العام،التواصل الاجتماعي في الفض

اليوم، أو ما هو  عاملية نشطة تواجه ما نعيشه تؤدي إلى خلق حركة اجتماعية

 من تهديدات وجودية. امقبل وقريب جّد 

قد بدأت العزلة الاجتماعية قبل كورونا بكثير، وقد تسبب بها الاستخدام املفرط ل

نت ووسائل التواصل الاجتماعي ومختلف خدمات للهواتف الذكية املرتبطة باإلنتر 

تكنولوجيا املعلومات ال سيما بين أوساط الشباب. لكن وسائل التواصل الاجتماعي 

هي في نفس الوقت املخرج والوسيلة إذا أحسن استخدامها لتنظيم الصفوف 

ن والتضامن الاجتماعي، لخلق حركة اجتماعية واسعة النطاق، إن تمكن الناس م
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واعيا في زمن العزل املنزلي والتباعد الاجتماعي،  م هذه التقنيات استخدامااستخدا

لالنضمام والاستقطاب والتعاون والتنسيق والتشاور املتعمد، على الرغم من 

نظرية  بعض العوائق التقنية والسياسية الستخدام شبكة الانترنت في العالم.

 Social Communication Maze inمتاهة التواصل الاجتماعي في الفضاء العام

Public Space  مبنية على مبدأ التفاعل املباشر بين املرسل واملتلقي وتعطي

والاتصال، ومن هنا فسلوكيات الجمهور،  إلاعالمالجمهور الدور ألاساس ي في 

         ودرجة وعيه وانضباطه، هي ألاساس في عمليات الاتصال املجتمعي، وبالتالي 

 ل.في حركة املجتمع كك

 شروط تحقق النظرية:

ات أطراف التواصل، من مرسل ترتبط شروط تحقق النظرية بأخالقي

ووسيط أو وسطاء بينها. وبناء على النظرية، عملية التواصل متكاملة وكل  ومتلّق  

ألاطراف املشاركة تلعب دورا في تحديد مخارج ونتائج التواصل. وبالتالي ال تخضع 

 فرادأل ب النظرية، ألي سيطرة مركزية، ولحسعملية التواصل الاجتماعية، ب

 .والاتصال واستخدامها إلاعالموالجماعات الحق املطلق للوصول إلى وسائل 

ويشارك املواطن بواسطة التواصل الاجتماعي، بوعي كبير للمصلحة                

 .إلاعالمالتي لم تعد حكرا على مالكي وسائل  إلاعالمالعامة للمجتمع، في صناعة 

 البرملاني والنظام السياسية حزابألا  وهم من التحرر  مبدأ على النظرية تعتمد

 يعيق وأنه ،جذوره عن انفصاله ءبد الدول  تجارب أظهرت الذي اطي،الديمقر 

 ما حسب اويسهله يدعمها نأ من بدال  والسياسية، الاجتماعية الحياة في املشاركة

 .النظرية هذه واضعو  يرى 

 الوعي هميس حيث السياس ي املجال هي النظرية تطبيق االتومج                

 رفضه وفي نشط، متلق جمهور  وآمال ومصالح الاحتياجات تلبية في بالتواصل

 املجالوفي  عليها. الحكومية السيطرة أو  والاتصال، إلاعالم وسائل ملركزية

 ل،قبواملست املرسل بين والتفاعل املحلية، التعددية النظرية تشجع الاجتماعي

 وسائل اهتماموتشجع  .املجتمع مستويات كل يشمل الذي فقيألا  والاتصال

 .جمهورها من مباشرة لسيطرة وتخضع الاجتماعية، بالحياة أكبر  بصورة إلاعالم
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 التحرير العقالنيخالصة: ضرورة 

 يلي: فيما النظرية من الاستفادة شروط تكمن

 وثقافي معرفي ومستوى  ملجتمع،ا في واضحة وثقافية اجتماعية تعددية وجود -9

 متطور.

 لتعزيز  املختلفة، وشرائحه قطاعاته بين الواسع فقيألا  لالتصال املجتمع حاجة -5

 يةأ عن بعيدا للحوار  جماهيرية قنوات وفتح الوطنية والوحدة املواطنة روح

 .سياسية وصاية

 وعدم ية،إلاعالم السياسات وتحديد القرارات، صنع بعملية املتلقين مشاركة -3

 .العام الرأي على الخطير  وتأثيرها لخطورتها فقط للمهنيين املهمة هذه ترك

تنمية دور ألاسرة في املجتمع في متابعة ومراقبة استخدامات ألابناء، وفي التربية  -7

 والتوعية وترسيخ مفاهيم املشاركة املجتمعية الواعية. 

وعية على استخدام وسائل وجود دور فعال ملؤسسات املجتمع املدني في الت-2

 ي والتربية والتوجيه، والتغيير الاجتماعي.إلاعالمالتواصل، وفي التكوين 

الحكومية في الرقابة واملتابعة ملا ينشر ويعرض  فعال للمؤسساتوجود دور -6

خالقية للمجتمع، وهذا يتطلب مشاركة محافظة على املنظومة القيمية وألا لل

 كومية واملجتمع املدني ومؤسساته.املؤسسات الحمجتمعية شاملة، وشراكة بين 

يرتبط املشروع الحديث للثقافة، منذ عصر التنوير، بمبدأ بناء عليه،              

التحرر العقالني. ومن أحد فتوحات املجتمع الحديث، بعد العصور الوسطى، 

ات السماح بتمكين الثقافة والفن بقوى الدين والسلطة السياسية. ومع املمارس

الفنية، وأساليب التعليم، واملنتجات الثقافية املتحررة من الوصاية السابقة، 

وقد رأى الباحثون أن  يصبح املجال الثقافي بأكمله مناسبا للتعبير عن التحرر.

هو استجواب، إن لم يكن تدميًرا  إلاعالمتطور التبادل التجاري في مجال الثقافة و

رر عن طريق العقل والثقافة الحديثة.  فالثقافة منهجًيا، للعملية التاريخية للتح

الحديثة، التي تحمل في حد ذاتها وعًدا بالتحرر والحرية خارج نطاق تثمين 

 الرأسمالية، تجعل جميع العالقات الفعالة قاعدة للعمليات التجارية والصناعية. 

  



                    أعمال مؤتمروالاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة                             إلاعالمعلوم 
 

14 

 املراجع:

ت الوحدة ( الفضاء العمومي، بيروت: مركز دراسا5004حسن مظفر الرزو، ) .9

 العربية. 

( الاتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير 9111حلمي أحمد الوكيل وحسين بشير، ) .5

 مناهج املرحلة ألاولى، القاهرة: دار الفكر العربي. 

( املناهج بين النظرية والتطبيق، عّمان: دار 5007راتب قاسم وعبد الرحيم عوض، ) .3

 املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. 

 .( برمجة الوعي، عمان: دار شعاع5002وصللي، )سامي امل .7

س: الدار ن، تو إلاعالمالحتمية القيمية في  جية( منه5093عبد الرحمن عزي، ) .2

 شر، الطبعة ألاولى. ناملتوسطية لل

( أسئلة الفلسفة املغربية، املغرب: 5000عز الدين الخطابي وإدريس كثير، ) .6

 منشورات الزمن. 

( "الجماعات الافتراضية 5092يونيو/حزيران  -5097كمال حميدو، )يوليو/تموز  .4

على إلانترنت: نحو مجتمعات موازية أم نحو ارتسام جديد ملفهوم التواصل؟"، 

 . 67-63تونس: املجلة التونسية لعلوم الاتصال، العدد املزدوج 

ي بين الثوابت واملعطيات إلاعالم( إشكاليات العمل 9112محي الدين عبد الحليم، ) .2

 ، قطر: رئاسة املحاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر. العصرية

( متاهة التواصل الاجتماعي في الفضاء العام، بيروت: دار 5050مي العبد هللا، ) .1

 النهضة العربية. 

( الاتصال في عصر العوملة، طبعة ثانية منقحة ومزيدة، 5009مي العبد هللا، ) .90

 بيروت: دار النهضة العربية. 

الفضائيات والحرب  -( وسائل الاتصال والديمقراطية5007د هللا، )مي العب .99

 ية، بيروت: دار النهضة العربية. إلاعالم

 ( نظريات الاتصال، بيروت: دار النهضة العربية. 5002مي العبد هللا، ) .95

 قناع، بيروت: دار النهضة العربية. ( الدعاية وأساليب إلا5006مي العبد هللا، ) .93

شكاليات التكوين املنهي، بيروت: إالاتصال و و إلاعالم( علوم 5001مي العبد هللا، ) .97

 بيروت دار النهضة العربية. 

والاتصال من ألاطر املعرفية  إلاعالم( البحث العلمي في علوم 5090مي العبد هللا، ) .92

 الى القواعد املنهجية، بيروت: دار النهضة العربية. 



                    أعمال مؤتمروالاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة                             إلاعالمعلوم 
 

15 

 إلاعالمجم املفاهيم الحديثة في ( مع5095مي العبد هللا وعبد الكريم شين، ) .96

 ، بيروت: دار النهضة العربية. 5-9مشروع توحيد املصطلحات، جزء  -والاتصال

 بيروت: دار، الاتصال والانهيار الثقافي في الشرق ألاوسط( 5092مي العبد هللا، ) .94

 .العربية النهضة

لعالمي والاتصال في املشهد ا إلاعالموسائل ( "5050 -3-52مي العبد هللا، ) .92

 بيروت: جريدة النهار. الجديد"، 

( عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث، ترجمة نادين 5006نعومي كالين، ) .91

  خوري، بيروت: شركة املطبوعات للنشر والتوزيع. 

( "رهانات تدريس ألانواع الصحفية في املنطقة 5099يونيو لعياي ي، )انصر الدين  .50

ية، إلانسانجتماعية"، مجلة العلوم الاجتماعية والعربية في ظل مواقع الشبكات الا 

 . 5، العدد 2الشارقة: جامعة الشارقة، املجلد 

( وسائل الاتصال واملجتمع الجماهيري، أراء ورؤى، 9111لعياي ي، )انصر الدين  .59

 الجزائر: دار القصبة. 

 :املراجع ألاجنبية
22. Adams, R. M, (October 1989), "Should Ethics be More 

Impersonal? a Critical Notice of Derek Parfit, Reasons and 

Persons". The Philosophical Review, Oxford: Clarendon Press. 

23. Adorno, Th, (2003), Dialectique Negative, Paris: Payot. 

24. Adorno, Th, & Horkheimer, M., (1974), La dialectique de la 

raison, Paris: Gallimard.  

25. Alibeck, K, (2001), "Firepower in the Lab: Automation in the 

Fight Against Infectious Diseases and Bioterrorism", Chapter15 

of Biological Weapons: Past, Present, and Future, Washington, 

D.C : National Academy Press,., Institute of Medicine. 

26. Altman I, & Taylor, A, (1973), The Development of interpersonal 

Relatuionships: Social Penetration Processes, University of 

Delaware, USA. 

27. Bachelard, G, (1999), Water and Dreams: An Essay on the 

imagination of Matter, Dallas Inst humanities & Culture, 3rd 

edition.  

28. Bachelard, G, (1975), La formation de l'esprit scientifique. 

Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective, 

Paris: Librairie philosophique Vrin. 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Academy_Press


                    أعمال مؤتمروالاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة                             إلاعالمعلوم 
 

16 

29. Bachmann and Gil de Zuniga, (2013), “Expressive Versus 

Consumptive Blog Use”, USC, Unniversity of southern California: 

International journal of communication. 

30. Bamberger, M, (1988), “The role of community participation in 

development planning and project management: report of a 

Workshop on Community Participation”, held in Washington, 

D.C, September 22-25, 1986, Washington, D.C: World Bank.   

31. Bandura, A, (1986), Social Foundations of Thought and Action: A 

Social Cognitive Theory, Prentice Hall, New York: Englewood 

Cliffs. 

32. Barusch, A. S,) 2006(, Foundations of Social Policy, Social Justice 

in Human Perspective, 3rd Edition, New Zealand: University of 

Otago.  

33. Bourdieu, P, (1988), « Penser la politique », Actes de la recherche 

en sciences sociales 71 (1), persee.fr. 

34. Bouquillion, P, & Combès, Y, (2011), Diversite et industries 

culturelles, Paris : L’Harmattan.  

 ة بالعربية:إلالكترونياملراجع 

، 5050كانون الثاني  59"تاريخ الفلسفة"،  إبراهيم أبو غزالة، .53

www.mawdoo3.com.:2/5/5050تاريخ الدخول. 

، 5050"تحديات املجتمع املدني العربي"، موقع الجزيرة  غانم، البيومي إبراهيم .53

www.arjazeera.net. :2/5/5050تاريخ الدخول. 

/ 5091 - 6340ار املتمدن، العدد: الحو إشكالية تعريف الفلسفة،  ،احمد زكرد .53

90/2،www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=651505.الدخول: تاريخ 

90/99/5091. 

 ة باألجنبية:إلالكترونياملراجع 
38. Collaborer à l'ère du numérique Colloque santé 2.0, Université de 

Montréal I foroute Santé du Canada, 

www.colloquesantenumerique.wordpress.com. 3/2/2020. 

39. Community Media Sustainability, Guide: the Business of 

Changing Lives, Arcata California: Internews, 2009, 

www.internews.org. 12/3/2019. 

40. Geert, Lovink, Discipline Design: The Rise of Media Philosophy, An 

Email Exchange with Frank Hartmann, 

www.noemalab.eu/ideas/interview/the-rise-of-media-philosophy. 

13/3/2020. 

http://www.mawdoo3.com/
http://www.mawdoo3.com/
http://www.arjazeera.net/
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%C7%CD%E3%CF+%D2%DF%D1%CF
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=6370
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=6370
http://www.colloquesantenumerique.wordpress.com/
http://www.internews.org/
http://www.noemalab.eu/ideas/interview/the-rise-of-media-philosophy


                    أعمال مؤتمروالاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة                             إلاعالمعلوم 
 

17 

41. Giddens, Anthony, 1990, Modernity and Self 

Identity, www.books.google.pl. 3/9/2019. 

42. Harvey, Pierre-Leonard, Design communautique, système sociaux 

numériques et engagement des usagers. www.LCA.UQAM.CA . 

10/4/2020. 

43. Halpern, Daniel & Jennifer Gibbs, “Social media as a catalyst for 

online deliberation? Exploring the affordances of Facebook and 

YouTube for political expression,” Publication:Computers in 

Human Behavior, May 2013, 

 www.doi.org/10.1016/j.chb.2012.10.008.3/8/2019. 

44. Matthews, Robert,“A black hole ate my planet,” New 

Scientist, August 28, 1999, 

www.newscientist.com/article. 23/9/2019. 

45. Nekmat, E Gower, KK Gonzenbach, WJ et al., “Source effects in 

the micro-mobilization of collective action via social media”, 

Permalink, Journal Information Communication and Society, 

18(9) ISSN 1369-118X, Publication Date 2015, 

escholarship.org/uc/item/51x4631q. 3/8/2018. 

46. O’Boyle, Britta, “What is VR? Virtual reality explained”, 

www.pocket-lint.com 

47. Ravinder, Kumar Verma, Emerged model of fake news, May 

2019, www.researchgate.net/figure/Emerged-model-of-fake-news 

authentication_fig2_333700939. 4/7/2018. 

48. Tang, Lee, 2015, “Dual Momentum Trend Trading”, (Place of 

publication not identified: publisher not identified), e-book. 

www.books.google.com.lb. 6/9/2018. 

  

http://www.books.google.pl/
http://www.lca.uqam.ca/
https://dl.acm.org/journal/cohb
https://dl.acm.org/journal/cohb
http://www.doi.org/10.1016/j.chb.2012.10.008.3/8/2019
http://www.newscientist.com/article
https://escholarship.org/uc/item/51x4631q
https://www.pocket-lint.com/ar-vr/news/136540-what-is-vr-virtual-reality-explained
http://www.pocket-lint.com/
https://www.researchgate.net/profile/Ravinder_Verma7
http://www.researchgate.net/figure/Emerged-model-of-fake-news%20authentication_fig2_333700939.%204/7/2018
http://www.researchgate.net/figure/Emerged-model-of-fake-news%20authentication_fig2_333700939.%204/7/2018
http://www.books.google.com.lb/


                    أعمال مؤتمروالاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة                             إلاعالمعلوم 
 

18 

 والتحديات التي واجهته ما بعد ألازماتدور الاتصال في إدارة 

 رونا في سلطنة عمانو جائحة ك 
 

 د. أحمد بن سعيد بن ناصر الحضرمي

 متقاعد -ديوان البالط السلطاني، مساعد مدير تنمية املوارد البشرية

Asnh7887@gmail.com 
 

 :الدراسة ملخص

والتحديات  ألازماتالاتصال في إدارة هدفت الدراسة إلى التعرف على دور          

رونا في سلطنة عمان، ولتحقيق أهداف الدراسة و التي واجهته ما بعد جائحة ك

فقرة  54واستخدم استبانة مكونه من  التحليلي، استخدم الباحث املنهج الوصفي

 .فردا من الذكور وإلاناث 954ينة قوامها موزعة على محورين، وطبقها على ع

ألي دولة أثناء ألازمة  الفقري  العمود بمثابة أشكاله مختلفب الاتصال يعد     

من خالل ما يقوم به  ألازماتفي إدارة  اكبير  اأن لالتصال دور ت الدراسة حيث أثبت

ستقبلة ت املرسلة واملناعمليات التنسيق بين مختلف املعلومات والبيامن مهام، و 

 الجمهور والتوعيةهم بشكل كبير في إخبار يسمن فريق إدارة ألازمة إلى الجمهور، و 

موعة من التحديات التي ينبغي أن أن هناك مج كما تؤكد الدراسة ،ألاخطارمن 

املحدودية في استخدام وسائل التواصل الحديثة ملواجهة أهمها  تم معالجتهات

ملجتمع عدم إمكانية تكّيف شرائح ا، و عدم تطويع التشريعات القانونية، و ألازمات

، كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود مع القرارات التي يصدرها فريق إدارة ألازمة

والتحديات التي  ألازماتائية في دور الاتصال في إدارة فروق ذات داللة إحص

العينة سواء بين الجنسين )الذكور وإلاناث(  أفرادبين  0.02تواجهه عند مستوى 

 ي مدى امتالكهم للمؤهالت الدراسية.من حيث الفروقات ف فرادأم بين ألا 

يها إدارة لإويوص ي الباحث باالهتمام باالتصال من قبل الفرق التي يسند         

التي تتعرض لها الدولة؛ فهو الوسيلة الوحيدة التي  ألازماتألازمة، في مختلف 

تقوم بالحد من شدة ألازمة، والتأقلم معها وفق إلاجراءات وألاساليب الصحيحة 

 تبعة.امل

 .جائحة كرونا ، التحديات،ألازماتإدارة  : الاتصال،الكلمات املفتاحية

mailto:Asnh7887@gmail.#com
mailto:Asnh7887@gmail.#com
https://e3arabi.com/%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9/
https://e3arabi.com/%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9/
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 :مقدمة

الحياة على سطح ألارض   اللحظة وإنما وجد منذ تواجد وليدالاتصال ليس       

فكل  .دونهة لكل إنسان، ال يستطيع الحياة اجتماعية ضرورية وملح فهو حاجة

ال يقل أهمية عنه في حياة  لكوكذ ال بّد أن يكون حاضرا،موقف أو موضوع 

املؤسسات صغيرها وكبيرها، فنجاح أي مؤسسة أو إدارة في تحقيق أبسط أهدافها 

خل مرتبط بشكل كبير بنجاح عملية الاتصال بمختلف أنواعها سواء كانت دا

املجتمع  أفراد، فالكثير من املشكالت التي تنشأ بين املنظمة أم خارجها ماملؤسسة أ

في وسيلة اتصال غير  فهمأو سوء سوء اتصال ات؛ سببها في الغالب أو املؤسس

ة، أو الرسمية في العمل، فكم من على مستوى العالقات الشخصي ةمفهوم

شخاص تخاصموا وتركوا بعضهم لسوء فهم، وكم من مصالح تأخر إنجازها، أ

نجاز وقرارات ضعيفة اتخذت دون دراسة كافية، وأخرى تأخر اتخاذها؛ مما أثر في إ

املؤسسة على مستوى الدولة؛ نتيجة ضعف التواصل بين املسؤولين وباقي 

املوظفين، وكم من أبواب سدت في وجوه املراجعين أو حتى املوظفين؛ لعدم 

 إتقانهم ألساليب ومهارات الاتصال الصحيحة.

املنظمات واملؤسسات بشكل عام  حياةالاتصال دورا هاما في  يلعبلذلك        

أنفسهم بشكل خاص، فمن خالله يتم إلانجاز والوصول إلى  فرادألا  وفي حياة

أعضاء العالقة أو الفريق  بينالفهم املتبادل  يتحققذلك  سبيلالقمة، وعلى 

 بينالتي تربط  الشرايينالاتصال تمثل  عملياتبطرق سلسة، ولذلك نجد أن 

هم في أي شخاص الذين يتم التواصل بالبعض وبين ألا مأعضاء املنشأة ببعضه

في الربط بين الوظائف إلادارية املختلفة  اوقت، كما أن الاتصال يمثل دورا هام

الاتصال  يعتبر  حيث( 92ص ،5095أبو النصر،  )بينهاالترابط والانسجام  لتحقيق

أجزاء املنظمة املختلفة على  ويضم يوصلإلادارية والتفاعلية، ألنه  العمليةقلب 

ناسبة املجاالت املناسبة التخاذ القرارات امل تتيحتالي معلوماتية فاعلة، وبال هيئة

 (99ص  ،5006حجازي،  )لكل موقف إداري أو تفاعلي

، تتصل وتترابط مع بعضها إلانسانفاالتصال يعد بمثابة الشرايين في جسم         

، وتتوقف عليها استمرارية الحياة، وقد ال يدرك بعضنا أهمية الاتصال بعضال

ظمات العمل، فهو بمثابة الجهاز العصبي لإلنسان، يحركه ويدفعه إلاداري في من
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الرئيس التنفيذي السابق لشركة  (ايوكوكا)نحو تحقيق غاياته وأهدافه، ووصفه

صال يعد مجرى الدم بها، ووصفه فاالت بأنه إذا كانت املؤسسة شخصا (كرايسلر)

دي في املؤسسات القيامن: علي عياصرة ومحمد الفاضل في كتابهما الاتصال  كّل 

الغراء الذي يمسك املؤسسة ببعضها، ويحقق الانسجام والتوافق  "بأنهالتربوية 

 ."بين أجزائها

ضرورة ال بد منها، مهما كان  ألازماتإن مهمة الاتصال ألاساسية في أوقات        

لها إلى ألاطراف ألاخرى معروفة نوعها  فوظيفتها جعل املعلومات التي يراد إرسا

في ألازمة على الاتصال  يعتمديهم حتى تحدث تفاعال وانسجاما، و مة لدمفهو و 

 تفاعلتخبرات معلومات و أفكار و  لنقل غيرهااستخدام الرموز، والكلمات والصور و 

 مضامينتتوافق  حيث؛ واملقصودة باملوضوع املعنيةمن خاللها مختلف العناصر 

بمقتضاها  اعليتفت، و هم املعلوماف يحققاملتلقي بما الرسالة عند املرسل و 

 )اوز ألازمة بأقل الخسائر املمكنةفي تج ويستخدمها، املعنيةمختلف العناصر 

 .(5092السبتية حفصة، 

وفي ضوء ما تقدم؛ يأتي البحث الحالي كمحاولة علمية وعملية للكشف عن        

قيق ومعرفة التحديات التي تقف حائال بينه وبين تح ألازماتدور الاتصال في إدارة 

للتعرف على الفروق أهدافه ما بعد جائحة كرونا في سلطنة عمان، كما جاء أيضا 

وج بتصور العينة حسب املؤهل العلمي والنوع. حتى يتم الخر  أفرادبين استجابات 

 ة في سبيل الحد من هذه التحديات.جذري عام حول ذلك، وطرح حلول  

ا منذ خلق البشرية وجميع دول ليست وليدة اللحظة وإنم ألازماتألازمة أو        

لبا ما التي غاات فهي ليست مخصوصة ببلد معين، و العالم تتعرض ألزمة ما أو أزم

التي دد القاطنين بها وكيان الدولة، و هامة قد تهتكون على شكل حالة حرجة و 

 يزدادأن  يمكنالتي نذار، و إئ دون أن يكون لها سابق بشكل مفاج أحياناتظهر 

 اة وجهوديتوفر إرادة حقيق يستدعيهذا ما ي توجهاتها ومكوثها، و وع فعددها وتتن

وهذا ما أكده  ،لك البلدذدوات املنظمة في الوسائل وألا  منظمة ملواجهتها بمختلف

 2و 3 ة عمان بينناملنعقد بسلطمؤتمر "الاستراتيجيات الحديثة في إدارة املخاطر 

 ."ألازماتفي إدارة  اهام اوالذي أثبت أن لالتصال دور  "، 5091 نوفمبر
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ال نستطيع حصرها أو تصنيفها بل كثيرة ومتعددة و  ألازماتإن مجاالت         

املرتبطة باإلنتاج قد تأتي عن فشل مفاجئ أو عوارض  ألازماتالقول إن  يمكن

 ألازماتأو طبيعية، كما أن بعض  بشريةة أو إهمال تاريخي أو وباء أو كوارث يأجنب

أو  جديدةكاستراتيجية أو خطة أحيانا سرية ومات هامة و تحدث نتيجة تسرب معل

ن مهمة إعكس ما هو مخطط له، و  فيحدثإلى خارج املنظمة  جديدمشروع 

 تريدأیا كان نوعها جعل املعلومات التي  ألازماتالاتصال ألاساسية في أوقات 

الاتصال  يعتمداملرسل إليه حتى تحدث تفاعال، و  إرسالها معروفة ومفهومة لدى

لنقل أفكار، معلومات غيرها استخدام الرموز، والكلمات والصور و في ألازمة على 

افق مضامين تتو  بحيث، املعنية بمقتضاها مختلف العناصر  تفاعلتوخبرات 

في تجاوز ألازمة يستخدمها و  فهم املعلومات يحققاملتلقي بما الرسالة عند املرسل و 

 (5092بوشارب شوقي، (. بأقل الخسائر املمكنة

 ألازماتلذلك أكدت كثير من الدراسات والبحوث مدى أهمية اتصاالت          

على صورة وسمعة الدولة ودورها في تقليل الضرر الواقع عليها، بل ومدى إمكانية 

 استخدامها كفرصة لتحسينها وتطويرها، إذا أحسن استغاللها، وذلك يدل بل

ة ألازمة وبين سؤولين، وبين إدار يجابية بين املإويؤكد على وجود عالقة ارتباطية 

وهذا ما أكدته دراسة البوسعيدي  ،جماهير املجتمع ىالصورة الذهنية لد

في إدارة أي أزمة، وذلك لتجنب مضاعفة  إلاعالم( بدور العالقات و5050جمعة)

، كما أكدت دراسة ألازماتتداعيات وإجهاض الشائعات التي تظهر في مثل هذه 

املواطنة(، واملسئولية تجاه  )عزيز الشراكة املجتمعية( ت5092املنجية سعاد)

، وبناء املرونة والقدرة، وفوائد بناء قدرة املجتمعات، وفهم ألازماتاملتضررين من 

، لذلك ةمخاطر الكوارث وتعزيزها وإدارتها والتأهب لها من أجل الاستجابة الفاعل

 ت الدراسة الحالية لتجيب على السؤال الرئيس آلاتي: ءجا

ما التحديات التي واجهته ما بعد و  ؟ألازماتدور الاتصال في إدارة  ما         

 ؟جائحة كرونا في سلطنة عمان

 وتتفرع منه ألاسئلة الفرعية آلاتية:

 ما إلاطار الفكري ملفهوم الاتصال؟  .9

 ؟91ما بعد جائحة كوفيد  ألازماتما دور الاتصال في إدارة  .5
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ما بعد جائحة  ألازماتء إدارة ل أثناما التحديات التي يواجها الاتصا .3

 ؟ 91كوفيد

( بين دور الاتصال 0.2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .7

 والتحديات التي تواجهه يرجع لنوع الجنس أو املؤهل العلمي؟

 أهمية البحث:

: وتشمل ألاطر الفكرية حول الاتصال ومفاهيمه وأنواعه ألاهمية النظرية        

تراتيجيات املمثلة له، كمحاولة علمية إلثراء املكتبة العربية بدراسة حديثة والاس

، وتحديد التحديات التي واجهت الاتصال ما ألازماتحول دور الاتصال في إدارة 

 بعد جائحة كرونا في سلطنة عمان، في ضوء التطور العلمي السريع.

ات العلمية والعملية : وتتمثل في النتائج والتوصيألاهمية التطبيقية        

 ألازماتاملتوقعة للبحث، والاستفادة من خالل معرفة دور الاتصال في إدارة 

وتحديد أبرز التحديات التي واجهته؛ كونها ستسهم في إلهام وتزويد صناع 

السياسات، ومتخذي القرارات في سلطنة عمان، التخاذ خطوات عملية بشأن 

ئل السليمة اق الاتصال في توصيل الرسامعرفة الدور الكبير الذي يقوم به نط

 .ألازماتوالصحيحة في إدارة 

 أهداف البحث:

  .التعرف على إلاطار الفكري ملفهوم الاتصال 

 ما بعد جائحة  ألازماتلذي يقوم به الاتصال في إدارة عرف على الدور اتال

 .91رونا كوفيد و ك

 ما بعد  ألازماتا الاتصال أثناء إدارة هعرف على التحديات التي يواجهتال

 . 91رونا كوفيد و جائحة ك

 ي التعرف على الفروقات بين أعضاء عينة الدراسة من خالل املؤهل والجنس ف

 .هوالتحديات التي تواجه ألازماتمعرفة دور الاتصال في إدارة 

 منهجية البحث:

اعتمد البحث على املنهج الوصفي الذي يقوم بوصف الحالة ويفسرها،         

خالل تحليل الواقع وألادب النظري، واستخدم الاستبانة كأداة لجمع  وكذلك من

 البيانات واملعلومات. 
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 حدود البحث:

 : اقتصرت على الاتصال وتعريفاته وأهميته واستراتيجياته. الحدود املوضوعية

 .5059/  5050 :نيةاالحدود الزم

 .: عينة عشوائية شملت جميع محافظات سلطنة عمانالحدود البشرية

 تحددت مصطلحات البحث فيما يأتي:  مصطلحات البحث:

هو العملية الاتصالية الشاملة لكل الشبكات الاتصالية الرسمية وغير الاتصال:  

والخارجية، التي توظفها املؤسسة كمصدر أساس ي لنقل الرسمية، الداخلية 

في جمهور املعلومات وألافكار وآلاراء والخبرات وغيرها إلى املرسل إليه واملتمثل 

املؤسسة الداخلي والخارجي، لتحقيق أهداف املؤسسة الخدماتية أو إلانتاجية، 

وانعكاس مباشر ألحاسيس  وأهداف معنوية بخلق صورة عمومية مطابقة لواقعها

 بوشارب شوقي، مرجع سابق( وإقناع الجمهور املستهدف. )أعضائها قصد التأثير 

جموعة الوسائل وألادوات املستخدمة في : بأنه مويعّرف الباحث الاتصال إجرائيا

القاطنين في املجتمع،  فرادنقل الرسائل بشتى أنواعها، من فريق إدارة ألازمة إلى ألا 

 الطرفين.  ي  كل سهولة ويسر وبصورة مفهومه لكلب

يقصد بإدارة ألازمة التغلب والتحكم في ضغطها ومساراتها : ألازماتإدارة 

    يجابياتها بتحقيق أقص ى املكاسب إوالاستفادة من ، وتجنب سلبياتها واتجاهاتها

 ,Lehmann, Brenner, 2014في أقصر زمن والحد من الخسارات ألدنى حد ممكن 

p6)) 

على  ألازماتبأنها قدرة الفريق املكلف بإدارة  :ويعّرف الباحث إدارة ألازمة إجرائيا

      هم وسائل التي تسوتقديم ألادوات والاحتواء ألازمة بأقل خسارة وجهد ووقت، 

ها بشكل فاعل وصحيح في املوقف ، واستخدامها بطريقة سهلة وميسرةفي الحد من

، من خالل الوسائل والتقنيات الحديثة التي تواكب ي يراد استخدامها فيهذال

 الثورة املعرفية في العالم املتطور آلان.

 أو وجوده يمثل الذي الوضع ذلك ( التحدي بأنه5090ويعرف داود ) التحديات:

، انعدامه
ً
، أو تهديدا

ً
، إضعافا

ً
ا أو تشويها ا، أو كليًّ  لوجود مؤقًتا، أو كانا دائًم  جزئيًّ

والاستمرار، وتحسين ألامر )الحضرمي أحمد،  الثبات والقوة له يراد آخر، وضع

 (.5050هللا، التوبي عبد
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تحول دون  بأنه العقبات أو املعيقات التي :ويعّرف الباحث التحدي إجرائيا

         ، وتؤثر على قدرته وكفاية فرادوصول الرسالة بشكل صحيح أو سليم إلى ألا 

في ألاداء وتحول دون تحقيق أهدافه املوضوعة له، ويختلف التحدي بحسب 

 الوسيلة أو آلالة املستخدمة بواسطته.

 هي  رونا:و جائحة ك
 
، 91 كوفيد ملرض فيروس كوروناا حاليًّ  عاملية مستمرة جائحة

منظمة الصحة  )فيروس كورونا املرتبط باملتالزمة التنفسية الحادة الشديدةسببها 

 (.5050العاملية، 

بتدأ اطير اجتاح العالم في فترة وجيزة بأنها مرض خ :ويعرف الباحث جائحة كرونا

السيطرة عليه بسبب من الصين ثم إيران ومن ثم بقية دول العالم، لم يتم 

مراض املوجودة وعدم وجود اللقاحات املناسبة واملجربة، استطاع اختالفه عن ألا 

لع والخوف في مجتمعات العالم أجمع، كما أنه أضر باالقتصاد العالمي أن ينشر اله

 في فترة وجيزة، وسبب أزمة اقتصادية ومالية وصحية عاملية.

 الدراسات السابقة:

 -ألازماتبعنوان دور الاتصال في إدارة  :(0202دراسة بن خليفة نوف )       

الاتصال من خالل املراحل هدفت إلى التعرف على دور  ،والاستراتيجيات املراحل

اتبع الباحث املنهج الوصفي وهو "مجموعة من إلاجراءات والخطوات  .التي يمر بها

 وتوصل إلى ما يأتي: ،ول إلى نتيجةالدقيقة املتباينة من أجل الوص

اختالف أنواعها على  ألازماتتمر املجتمعات في الوقت الحالي بزحمة من        

بحت سمة من سمات املجتمع املعاصر على الرغم من نها أصإومستوياتها، حتى 

التطور الحاصل في التكنولوجيات الحديثة، ما جعل منها محورا أساسيا في 

والكوارث وغيرها من ألاحداث املثيرة  ألازماتية، حيث أصبحت  إلاعالماملضامين 

زويد املختلفة، التي تسارع إلى تغطيتها من أجل ت إلاعالممادة أساسية في وسائل 

اجهة ألازمة في ي ملو إلاعالممن أهمية البعد  زادالجمهور بكل مستجداتها، مما 

تتأثر بالجوانب السياسية والاقتصادية  إلاعالمألن وسائل مختلف مراحلها، و 

املواقف في معالجتها وتغطيتها لألحداث و  ية، فإن لها توجهات معينةإلاعالمو

طرفا  فاعال  إلاعالملذا يجب أن يكون والشخصيات، قد تحد أو تطور من ألازمة، 

تفسيرها  خالل تقديم املعلومات الصادقة و  في املستويات املختلفة لألزمة، من

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B9_2
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والتعليق عليها لتهيئة املناخ العام للتكاتف مع ألازمة، باالعتماد على استراتيجيات 

 .ألازماتواضحة ومدروسة، يقوم على تنفيذها إعالميون مختصون في إعالم 

 "زمة ان تطور دراسات إدارة اتصاالت ألا بعنو : (0202دراسة السيد شيما )       

إلى  5090تحليل من املستوى الثاني للبحوث املنشورة خالل الفترة من عام 

زمة على املستوى النظري إلى دراسة اتصاالت ألا  هدفت الدراسة "،5091

املنظمة، وتناولت  والتطبيقي ومدى فاعليتها في احتواء املوقف وتحسين سمعة

جنبية في مجال إدارة اتصاالت الدراسة بالتحليل نماذج من البحوث العربية وألا 

جال والكوارث بهدف رصد التطورات العلمية والنتائج القيمة في هذا امل ألازمات

طر النظرية واملعرفية التي تم الاعتماد عليها، في محاولة والتعرف على املناهج وألا 

 ة لتطوير البحوث في هذا املجال. ورؤية مستقبليلتقديم إضافة 

استخدمت الدراسة منهج تحليل املستوى الثاني وهو أسلوب يعتمد على       

املراجعة املنهجية التحليلية للدراسات والبحوث التي يتم نشرها في مجال معين 

وتم تطبيق  ،وعلى مدى فترة زمنية ممتدة ومن مجموعة متنوعة من املصادر

اسة على عينة عمدية من البحوث العربية وألاجنبية التي تناولت إدارة الدر 

وتضمنت  5091إلى  5002والكوارث في الفترة ما بين عام  ألازماتالاتصاالت 

 بحثا. 952العينة 

هذا املجال على مستوى في حثة رؤية لتطوير البحوث العربية واقترحت البا      

 .رية واملناهج البحثيةأجندة القضايا البحثية ألاطر النظ

بين مخاطر الصمت  ألازماتبعنوان إدارة : (0202دراسة جازية بن رابح )      

للتعرف على  ألازماتهدفت الدراسة إلى تحليل إدارة وآليات الاتصال املستهدف، 

لوصفي التحليلي استخدمت الباحثة املنهج ا .آلاليات الصحيحة في إدارة املخاطر

دب النظري والدراسات السابقة أن تتحول إلى وضعيات من خالل تحليل ألا 

معقدة بالنسبة للمؤسسة خاصة إذا لم تحضر هذه ألاخيرة ملخطط عمل 

يستلهم فعاليته من اشتماله على  ايستهدف إدارة وتسييرا فعاال لألزمات، ومخطط

باب مخصص لالتصال الشامل ولالتصال الاستعجالي املستهدف. غير أنه ال يجب 

تصال ألازمة في مجرد قواعد وتعليمات وخطط يجب على املؤسسة اتباعها حصر ا

حال وقوعها في وضعية معقدة، بحيث ال وجود لقاعدة عامة أو لوصفة يمكن أن 
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تقي املؤسسة تبعات الوضعيات الحرجة التي يمكن أن تواجهها إال أن ألاكيد هو 

عا. سنحاول من خالل أن الاتصال السريع وتفادي الصمت يظهر حال مالئما وناج

الاتصال املستهدف  هذه الورقة البحثية استعراض الخيارات الاستراتيجية ما بين

 وتفادي الصمت.

كما أن عدم التحكم في الاتصال يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية بالنسبة       

م استراتيجية الصمت االتز و  جعل القائم باالتصال يفضل الترويللمؤسسة، مما ي

، ولنا أن نبين من خالل هذا املقالكما حا ،حضير الاتصال لألزمةلفترة ت

جهة، أو بطريقة مستهدفة مو  ألازماتاملستحسن أن يحدث الاتصال في أوقات 

، لبلد معين، لفئة معينة استراتيجية اتصال ألطراف محددين دون غيرهم

 مدروسة مما يشكل مخرجا أضمن وأسلم للمؤسسة.

في  ألازماتبعنوان وسائل الاتصال وإدارة  :(0202 )دراسة البدوي ثريا     

إلى  9115الواليات املتحدة ألامريكية رؤية تحليلية من املستوى الثاني في الفترة من 

، وفى هذا السياق، هدفت إلى التعرف على كيفية تناول مفاهيم ألازمة 5094

في الدراسات ألامريكية؛ ا على املستويين الفكري واملنهجي ا وإعالميًّ ومعالجتها اتصاليًّ 

في الثقافة ألامريكية، وتوصيف النموذج  ألازماتوتحليل أطر إدارة اتصاالت 

( دراسة أجريت في الواليات 62)تها، وتم تحليلالاتصالي املتبع في أدبيّ  يالاسترشاد

 م.5094حتى  9115فترة الزمنية من املتحدة ألامريكية، في ال

فصل الدراسات ألامريكية في بداية القرن العشرين أوضحت النتائج أنه لم تن      

عن قوة الواليات املتحدة ألامريكية التكنولوجية؛ حيث تم التركيز على الاتصاالت 

املتكاملة، من وسائل اتصال وإعالم تقليدية ورقمية وشخصية ووسطية، في إدارة 

أو الاهتمام  Micro، وقد انتقلت الدراسات ألامريكية من مستوى ألازماتاتصاالت 

والتطبيق املحدود على املستوى الداخلي  ألازماتبالجوانب العلمية إلدارة 

من حيث معالجة ألازمة على املستوى إلاقليمي أو  Macroاملؤسس ي، إلى مستوى 

الدولي، ومن منظور فكري ومنهجي، تميل ألادبيات ألامريكية نحو النماذج 

ما تحمله من نظريات وتطبيقات التقليدية في بحوث الاتصال الجماهيري، ب

وأدوات منهجية، ومحدودية التساؤالت املرتبطة بالجمهور أو بجماعات املصالح؛ 
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 -إن وجدت  -لم تهتم الدراسات بطبيعة مشاركتهحيث اتسم الجمهور بالسلبية، و 

 في إدارة اتصاالت ألازمة.

 ملديرينبعنوان الاتصاالت بين ا Mazzei & Ramazani(0202:)دراسة        

واملوظفين خالل ألازمة، هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية الاتصاالت 

من خالل معرفة كيف تتواصل الشركات إلايطالية مع  ألازماتالداخلية أثناء 

ت الدراسة . اعتمد5001-5002ملية ما بين عام موظفيها خالل ألازمة املالية العا

نة العشوائية حيث تم أخذ عينة العي تمواستخداملنهج الوصفي التحليلي، 

 %72استبانة أي بنسبة  69شركة إيطالية وتم استرجاع  932عشوائية بمقدار 

خلل في من عينة الدراسة، وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: هناك 

الاتصاالت داخل الشركات، وتوصلت الدراسة إلى أنه كثيرا ما يحدث سوء فهم 

ي تريد أن توصلها لهم إدارة الشركات، إال أن الشركات من املوظفين للرسائل الت

داخل التي لها خطة اتصاالت ممتازة هي التي تنوع في استخدام وسائل الاتصال 

ن من استخدام أنواع الاتصال الهرمية، وتستغل الشركة، وأيضا يشتكي املوظفو 

ستماع كذلك عدم الا  ،لكي تختبر فاعلية الاتصال وعدم وضوح الرسائل ألازمات

 . ألازماتلهم خالل 

 :التعليق على الدراسات السابقة

تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في العديد من ألامور أوال:       

ألاول: شق الاتصاالت وأنواعه  :كونها أخذت شقين أساسين للدراسة وهما

ملصطلحات املختلفة من حيث املفاهيم وا ألازماتثاني: شق إدارة ووسائله وال

وألاطر النظرية الواقعية، كما تشابهت أيضا مع الدراسات السابقة الحالية في 

املنهج املستخدم في الدراسة وهو املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم بوصف 

 كبير  بشكلالسابقة  الدراساتبعض  مع الدراسة هذه تتفقوتحليل الواقع، كما 

، الاستبانة تصميم في الاستفادةث ومن حي ،الاتصاالتاملوضوع وهو  حيثمن 

 .للدراسة النظري  إلاطار وكذلك

ركزت على أزمة ها الدراسات السابقة في أن عنواختلفت الدراسة الحالية         

 ألازماتستمرت فترة زمنية أكبر عن بعض حقيقية قائمة أثرت على العالم وا

تطبيق قي من خالل أخذت الجانب التطبي -الدراسة الحالية -هانأا ألاخرى، كم
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 ألازماتا معرفة دور الاتصال في إدارة استبانة على عينة الدراسة، ويتم من خالله

للتوصل إلى حلول ومقترحات  ألازماتتحديات التي تواجه فريق إدارة ومعرفة ال

نظرية يتم ألاخذ بها، كما أن الدراسة الحالية تحاول أن تجمع بين ألاطر النظرية 

ل الاتصال املختلفة، لذلك تم بناء الاستبانة وفقا لألطر النظرية والتطبيقية لوسائ

 والدراسات السابقة التي طرحت في هذا املجال.

 إلاطار النظري:

 الاتصال:

الاتصال من ضروريات الحياة التي نعيش فيها، ويعتبر نوعا من النشاط       

         إلانسانيقوم بها ي املستمر والذي يرتبط ارتباطا وثيقا باألنشطة التي إلانسان

نما متعدد املحاور لذلك من الصعب أن إو  ،في الحياة، فهو  ليس محورا واحدا

علماء النفس  الباحثين، لذلكعريف واحد شامل، من قبل الكتاب و يكون له ت

يركزون على أن الاتصال بمختلف أنواعه وأشكاله، يمكن أن  والتربية وإلادارة

عن  ةوالجماعات، وهو عبار  فرادوك ألا ر العميق في سليكون وسيلة فاعلة للتأثي

سلوكيات وأعمال يملكها الفرد، قد تكون لفظية أو مكتوبة أو إيماءات أو إشارات 

خرين املشتركين يكون التأثير واضحا في  نفوس آلا  بين أكثر من فرد، عن طريقها

 فيها.

توصيل قدر من املعلومات عملية “أما من وجهة نظر علماء إلادارة فاالتصال:        

والحقائق من وجهة تملكها إلى وجهة تريدها إلنجاز عمل أو اتخاذ قرار أو تغيير 

سلوك" أيضا "العملية املتضمنة نقل آلاراء ثم تلقي الردود عنها عن طريق نظام 

دقيق للمعلومات املرتدة بغرض التوصل إلى أفعال محددة تؤدي أهداف التنظيم 

 (.5009)الطنوبي محمد، 

إال أن التعامل معه مختلف  ،فاالتصال بتعدد أنواعه وأشكاله يبقى واحدا        

نجد أن هذا النوع قد وجد من  ألازماتنبحث مثال عن اتصال ألازمة أو فعندما 

بداية الحياة على ألارض إال أنه كعلم حديث ظهر في بداية التسعينات حسب 

ويقصد به عملية الاتصال خالل  العلماء،الكتب واملراجع التي ذكرها الباحثون و 

فترة الصعوبات والكوارث والاضطرابات التي تمر بها املؤسسة، وهو عبارة عن 

زمة، هداف املسطرة ملواجهة ألا م مترابط بمخطط شامل لألعمال وألا اتصال منظ
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نواعها أبمختلف  ألازماتعنه تزامنا مع حدوث العديد من حيث بدا الحديث 

فبدا الحديث عنه بشدة ، بيعية والبيئية من زالزل وفيضانات...الخوالكوارث الط

ياه ضرورة إول العالم وصناع القرار معتبرين وأصبح محل اهتمام العديد من د

 ألازماتططات التقليدية في مجابهة هذه بد منها ومخططا بديال عن املخ ملحة ال

(Malaoui Houria ،0202الاتصال أثناء ألازمة ). 

والكوارث ألاخذ بمبدأ رئيس في  ألازماتألاصل في الاتصاالت وخصوصا في       

جميع املواقف والحاالت وهو: عدم الانعزال الانفرادي في حال حدثت مأساة أو 

ة في ظروف ألازمة واملواقف مشكلة أو كارثة ما والاتصال هو ألامر ألاكثر فاعلي

فاالتصال الذي يقدم بسرعة كبيرة املعلومات والبيانات التامة  ،هةالشبي

 إلاعالمالواقعة في مركز ألاحداث، هو  الجماهيري  إلاعالموالصريحة لوسائل 

وهو الذي يكون في موقف الصدق  ،الحقيقي الذي يحبه جميع فئات املجتمع

جتمع، ولذلك ال بد أن وتقدير من كل جهات املوالشفافية، ويكون محل احترام 

دي ؤ بالدولة، حتى ي وإدارة العالقات العامة ألازماتتعاون بين إدارة  يكون هناك

الاتصال الغرض الرئيس الذي وضع من أجله، وحتى يؤدي الاتصال الغرض 

ق أهمها ما يأتي: )عضيبات ائالرئيس الذي وضع له ال بد أن يتبع عدة أمور وطر 

 (: 5090والء 

 كان املناسب له؛ لكي يكون هو املتحدثأن يتم وضع الشخص املناسب في امل .9

 .ألازمةو املنظمة خالل أالرسمي باسم الدولة 

على عملية ختار تدريب وتأهيل الفرد امل هل تمَّ أن يطرح التساؤل التالي وهو  .5

الاتصال باآلخرين بشكل خاص في مجاالت ومهارات التحدث وعملية العرض 

 والتقييم والحوار مع ألاطراف ألاخرى؟ 

 ألازماتمركز إدارة ما هو املوقع الذي تم تحديده لغرفة العمليات أو  .3

مة
ّ
كل من كوهل ألاجهزة التي تتواجد في املركز  ؟وهل هو مناسب ؟باملنظ

 .جهزة وبرامج العمل التي بحاجتها، التلفزيونات وغيرهاألا 

تحديد الشخص املناسب الذي يقوم بإعداد البيانات الصحفية بمختلف  .7

فريق أنواعها، وحول حقيقة هذه املعلومات والبيانات التي تخص ألازمة إلى 

 .ألازماتإدارة 

https://telum.umc.edu.dz/user/view.php?id=4775&course=1
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9/
https://e3arabi.com/%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://e3arabi.com/%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://e3arabi.com/%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://e3arabi.com/%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa/


                    أعمال مؤتمروالاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة                             إلاعالمعلوم 
 

30 

 ألازماتالعمل على تكوين الاتصال والتعريف بين ألاعضاء في فريق إدارة  .2

التي يقومون بتجهيزها،  لسيناريوهات، التي تقوم على تغطية اإلاعالمووسائل 

 .ي إجراء عملية التقييم ملا يتمف الصحافةكذلك العمل على متابعة 

ة وقنوات إصدار القرارات والتعليمات وألاوامر أثناء لوضع خريطة تبين سلس .6

 معوأن يتم التنسيق بين املسؤوليات  ،ألازمة؛ لتجنب التعارض في املسؤوليات

 .عرض هذه الخريطة على إلادارات الداخلية

مة بأحداث ألازمة، تحدد نظام اتصال ليتم إحاطة وإعالم املوظفين في  .4
ّ
املنظ

؛ لكي يتم اكتساب ثقة املوظفين إلاعالمقبل أن يتم إلاعالن عنها للصحافة و

مة
ّ
 .في املنظ

وأن يتم التعامل  ،يتم الاتصال بهمس نيتم تحديد طبيعة العمالء الذيأن  .2

 .معهم واللغة املناسبة معهم

 :جراءات الدراسة امليدانيةإ

املختارة العينة  أفرادعدد ينة عشوائية، بلغ عشملت الدراسة  :عينة الدراسة

 .اوإناث اأنحاء محافظات السلطنة ذكور ( من مختلف 954)

ألاداة الرئيسة التي استخدمها الباحث واعتمد عليها هي  :أدوات الدراسة

والتحديات التي واجهته ما بعد  ألازماتالاستبانة ملعرفة دور الاتصال في إدارة 

عمان، وقد جاء تصميمها على فقرات، ألاولى تخص  جائحة كرونا في سلطنة

أما الفقرة الثانية فقد كانت  ،العلمي اومؤهله، اللعينة، ونوعهالبيانات الشخصية 

الثاني  ة، أمافقر  97على  ى واحتو  ألاول يخص دور الاتصال) محورينعبارة عن 

 ة.فقر  93على  ى واحتو  فشمل التحديات التي تواجه الاتصال

عبارة عن  و ستبانة مقياس ليكرت الثالثي وهخدم الباحث في هذه الا است        

موافق(. ، محايد، موافق بشدةوهي: ) ثالثة خياراتمقياس ثالثي يحتوي على 

 تي وفق املقياس.تم ترميز النتائج بالجدول آلا ثحي

 3-5.37 5.33 -9.64 9.66-9 املتوسط

 كبيرة متوسطة قليلة التقدير

https://e3arabi.com/%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://e3arabi.com/%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/%d8%b3%d9%8a%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d9%88%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%aa/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/
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: للتأكد من صدق ألاداة وثباتها قام الباحث باختيار عينة نةصدق وثبات الاستبا

وقياس وقام باستخراج الثبات  املجتمع، أفرادمن عشوائية بسيطة مكونة 

مل الاتساق ا( لحساب معCronbach-ALPha)الصدق بطريقة كورنباخ ألفا

راض غ( وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب أل 0.220قيمته ) تالداخلي وقد بلغ

 حالي.الالبحث 

من  أفراد( 6تم عرض الاستبانة بصورتها ألاولية على لجنة مكونة من )        

، وطلب من مختلف الجامعات العربيةأعضاء هيئة التدريس والقيادات العليا 

مة الفقرات لقياس ما أعدت ءمرئياتهم ومالحظاتهم حول مدى مالمنهم إبداء 

 مناسبة. يرون أنهالقياسه، كما طلب منهم إضافة الفقرات التي 

داة رئيسة للدراسة وثباتها لى صدق الاستبانة كأإتوصل الباحث  هكذا       

 ائج سليمة وواقعية تحقق املطلوب.لى نتإجراء الدراسة والوصول إيضمن 

 :تحليل ومناقشة بيانات الاستبانة

بعد أن قام الباحث بتفريغ بيانات بحثه، استخدم الحقيبة إلاحصائية        

الثاني: ما السؤال ، وكان ( في تحليل البيانات بالحاسوبSPSSلعلوم الاجتماعية )ل

 عمان؟ما بعد جائحة كرونا في سلطنة  ألازماتدور الاتصال في إدارة 

تم استخراج املتوسطات الحسابية والانحرافات  السابق ولإلجابة عن السؤال

 الجدول آلاتي يوضح ذلك:عينة الدراسة. و  أفرادلتقديرات  T)املعيارية وقيمة )

 
 م

طاملتوس الفقرات  
الانحراف 
 املعياري 

بالترتي ى املستو    

 كبيرة -- 40977. 2.4578 محور دور الاتصال
تعامل فريق إدارة ألازمة مع الجمهور أثناء  9

 بطريقة جذابة. 91أزمة كرونا كوفيد 
2.417 .6836 4 

 كبيرة

ا أزمة كرون ألازمة أثناءطبق فريق إدارة  5
أهداف استراتيجية قابلة  91كوفيد 
 للتنفيذ.

2.402 .6815 2 
 كبيرة

تنوعت أهداف إدارة ألازمة أثناء جائحة  3
بأنها بعيدة املدى  91كرونا كوفيد 

 ومتوسطة املدى وقريبة املدى.
2.346 .6712 90 

 
 كبيرة

 
استخدم فريق إدارة ألازمة وسائل اتصال  7

 مناسبة أثناء جائحة كرونا
2.630 .6016 3 

 كبيرة
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عينة الدراسة املختارة  أفرادأن جميع إجابات  الجدول السابق من نالحظ        

( في جميع فقرات الاستبانة، ما عدا 3-5.37ت بدرجة كبيرة وهي فوق درجة ) ءجا

وجود تنظيم مناسب وصحيح ت بدرجة متوسطة وهي ءفقرتين فقط جا

     جهة اتصفت الرسائل املو ، وفقرة لالتصاالت خالل إدارة ألازمة من قبل الفريق

، ومن خالل هذه إلى الجمهور بأنها رسائل مطمئنة دون إثارة املخاوف والقلق

لعملية الاتصال  العظيم دور ن ذلك يثبت بدرجة كبيرة وعظيمة حول الالنتائج فإ

أن على عمان، كما يدل ذلك ما بعد جائحة كرونا في سلطنة  ألازماتإدارة  عملية

في تفعيل وسائل الاتصال من أجل احتواء أزمة فريق إدارة ألازمة قام بدور فاعل 

العينة املختارة، وهذا يدل أيضا على أن فريق إدارة  وضحته إجاباتكرونا كما 

استخدم فريق إدارة ألازمة رسائل واضحة  2
 ألازمة.وشفافة أثناء 

2.504 .6531 2 
 كبيرة

 الحديثة تأييدساعدت وسائل الاتصال  6
 ومساندة املواطنين لفريق إدارة ألازمة

2.591 .6089 7 
 كبيرة

استفاد فريق إدارة ألازمة من تطبيق بعض  4
في البلدان التجارب بنظام الاتصاالت 

 العاملية في كيفية التعامل مع ألازمة.
2.472 .6150 6 

 
 كبيرة

 
اتصفت لغة الاتصال املستخدمة من قبل  2

اطبة الجمهور خم ألازمة فيفريق إدارة 
 بالسهولة والوضوح

2.638 .6258 5 
 

 كبيرة

استخدم فريق إدارة الازمة وسائل اتصال  1
 مناسبة إليصال الرسائل للمجتمع

2.740 .5522 9 
 كبيرة

اتصفت الرسائل املوجهة إلى الجمهور بأنها  90
 رسائل مطمئنة دون إثارة املخاوف والقلق

 متوسط 95 6692. 2.260

وجود تنظيم مناسب وصحيح لالتصاالت  99
 خالل إدارة ألازمة من قبل الفريق

 متوسط 99 6654. 2.283

يختار فريق إدارة ألازمة الوقت املناسب  95
 ء الاتصال مع الجمهور.إلجرا

 كبيرة 2 6815. 2.402

يستخدم فريق إدارة ألازمة الشفافية في  93
أثناء الاتصاالت وعدم إخفاء املعلومات 

 السيئة.
 كبيرة 90 7387. 2.346

لغات  ألازمة تفعيلإدارة  يستخدم فريق 97
 الجسد أثناء الاتصاالت مع الجمهور 

 كبيرة 1 6415. 2.378
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ألازمة قام بجهود جبارة من أجل العمل على تفعيل الدور الرئيس الذي أسند إليه 

 خالل هذه الجائحة.

ستخدم أثناء بث الرسائل إلى عليه إعادة النظر وتحسين ألاسلوب امل كما أن        

، مطمئنة دون إثارة املخاوف والقلق املوجهة لهم رسائل، حتى تكون الفرادألا 

املجتمع في هذا الوقت يحتاجون إلى من يخفف من  أفرادوخصوصا أن 

تصاالت الاتنظيم الضغوطات التي يتعرضون لها، كما أنه يجب النظر في طريقة 

 ألازمة.الفريق خالل إدارة من قبل  ةوصحيح ةمناسببطريقة 

ا الاتصال هما التحديات التي يواجهتي: أما السؤال الثالث فجاء بالشكل آلا      

 السابق ؟ ولإلجابة عن السؤال91رونا كوفيد و ما بعد جائحة ك ألازماتأثناء إدارة 

لتقديرات  T))تم استخراج املتوسطات الحسابية والانحرافات املعيارية وقيمة 

 لدراسة. والجدول آلاتي يوضح ذلك:ينة اع أفراد

 م
 املتوسط الفقرات

الانحراف 
 املعياري 

بالترتي  املستوى  

التحدياتمحور   متوسطة -- 54186. 1.9528 

 
1 

عدم تطويع التشريعات القانونية املنظمة 
لعملية إدارة ألازمة لتتناسب مع قوانين 

 الاتصال
2.102 .6996 3 

 
 متوسطة

 

 
2 

الاتصال املستخدمة في  لم تكن وسائل
 إدارة ألازمة متاحة لجميع شرائح املجتمع.

1.961 .8489 7 
 

 متوسطة
 

 
3 

عدم إمكانية تكّيف شرائح املجتمع مع 
القرارات التي يصدرها فريق إدارة ألازمة 
بواسطة بعض الوسائل املستخدمة 

 باالتصال.

2.244 .7737 1 

 
 

 متوسطة
 

 
4 

كانت  ضعف وسائل تكنلوجيا الاتصال
سببا في عدم وصول الرسائل بصورة 
صحيحة من فريق إدارة ألازمة إلى شرائح 

 املجتمع

2.063 .8975 4 

 
 متوسطة

عدم وضوح القواعد والتشريعات املنظمة  2
 لفريق إدارة ألازمة في وسائل الاتصال.

2.008 .7715 6 
 

 متوسطة

 
6 

توجد ازدواجية إلدارة الاتصاالت من قبل 
 شتركة في إدارة ألازمةاملؤسسات امل

2.024 .7915 5 
 

 متوسطة
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عينة الدراسة املختارة  أفرادأن جميع إجابات  من الجدول السابقنالحظ 

ت ءحول وسائل الاتصال، جا ألازماتحول التحديات التي تواجه فريق إدارة 

( 5.33 -9.64ة )بدرجة متوسطة قريبة من الدرجة الكبيرة في بعضها وهي فوق درج

ت بدرجة قليلة وهي ءفي جميع فقرات الاستبانة، ما عدا فقرة واحدة فقط جا

عدم اقتناع شرائح املجتمع بما يصدر من قرارات من قبل فريق إدارة ألازمة بسبب 

املجتمع في تقبل الجهات  أفراد، وهذا يدل على وعي فاعلةالوسائل الاتصال غير 

 ولة.املسؤ 

يثبت بدرجة فوق املتوسطة وقريبة من الكبيرة  أيضالنتائج من خالل هذه ا   

وسائل الاتصاالت أثناء إدارة  حول وجود التحديات التي تواجه إدارة الفريق في

، ولذلك ال بّد من العمل على تطويع تلك التحديات ومعالجتها حتى ال تكون ألازمات

 
7 

يوجد تشويش وعدم وضوح في بث الرسالة 
 من قبل فريق إدارة ألازمة.

1.843 .8206 8 
 

 متوسطة
 

 
8 

وجود خلل فني وتعطل وسائل الاتصاالت 
 أثناء إدارة ألازمة.

1.811 .8139 10 
 

 متوسطة
 

 
9 

باألزمة  الرسالة الخاصةعدم وصول 
 ئح املجتمع في الوقت املناسبلشرا

1.803 .8071 12 
 

 متوسطة
 

 
10 

عدم الاهتمام بوسائل الاتصال الحديثة 
ية في بث الرسائل والاقتصار على التقليد

 زمة.أثناء إدارة ألا 
1.614 .7973 13 

 
 متوسطة

 

 
11 

عدم اقتناع شرائح املجتمع بما يصدر من 
قرارات من قبل فريق إدارة ألازمة بسبب 

 ائل الاتصال غير فاعلةوس
 قليلة 7 8159. 1.969

 
12 

تواجه صعوبة للتأقلم مع القرارات 
الصادرة بوسائل الاتصال الغير مرئية من 

ة أشياء يلعدم رؤ  ةفريق إدارة ألازم
 توضيحية.

2.110 .7371 2 

 
 متوسطة

 
13 

استخدام وسيلة اتصال واحدة طول فترة 
عض وجود ألازمة أثر تأثيرا سلبيا على ب
 القرارات الصادرة من فريق إدارة ألازمة

1.835 .8335 11 

 
 متوسطة
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في سلطنة  زماتألا دارة الفريق املسؤول عن إدارة تحديات مستقبلية تواجه إ

 عمان.

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند تي: ما السؤال الرابع فجاء بالشكل آلاأ

( بين دور الاتصال والتحديات التي تواجهه يرجع لنوع الجنس أو 0.2مستوى )

تم استخراج املتوسطات الحسابية  السابق املؤهل العلمي؟ ولإلجابة عن السؤال

عينة الدراسة. والجدول آلاتي  أفرادلتقديرات  T))وقيمة والانحرافات املعيارية 

 يوضح ذلك:

 ت لعينتين مستقلتينانتائج اختبار 
 

 
النوع 

 الاجتماعي
 العدد

املتوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 املعياري 

درجات 
 الحرية

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

دور 
 الاتصال

 42540. 2.4400 94 ذكر
125 

-
.827 

0.790 
 36279. 2.5087 33 أنثى

 التحديات
 55804. 1.9288 94 ذكر

952 -.840 .403 
 49452. 2.0210 33 أنثى

  
في محور دور من خالل الجدول السابق نالحظ أن متوسط الفروق         

ما بعد جائحة كرونا بين الذكور وإلاناث واملؤهل  ألازماتالاتصال في إدارة 

.( 75270)كور وانحراف معياري ( للذ5.7700)الدراس ي جاء بمتوسط حسابي 

 كان.( ولذلك 36541)( لإلناث وانحراف معياري 5.2024)وجاء بمتوسط حسابي 

( مما يدل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 0.790مستوى الدالة )

 الجنسين.

ما  ألازماتي يواجها الاتصال أثناء إدارة أما من حيث محور التحديات الت        

كرونا من حيث الفرق بين الجنسين الذكور وإلاناث فقد جاء بعد جائحة 

.( وجاء بمتوسط 22207)( للذكور وانحراف معياري 9.1522)بمتوسط حسابي 

مستوى الدالة  كان.( ولذلك 71725)( لإلناث وانحراف معياري 5.0590)حسابي 

 ( مما يدل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين.0.703)
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 (Anovaتحليل التباين ألاحادي ) نتائج

 

 ألازماتقياس التناسق في محوري دور الاتصال في إدارة بن يالحظ أ

ومحور التحديات التي تواجه الاتصال سواء كان بين املجموعات أو داخلها، جاء 

ذلك وهذا يدل على أنه دال إحصائيا، ك ،في املحور ألاول  0.259مستوى الداللة 

إحصائية  ةد وجود داللة دالوأيضا يؤيّ  2.75املحور الثاني جاء مستوى الداللة 

العينة من حيث املؤهل  أفرادويؤكد عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 الدراس ي.

 نتائج الدراسة:

دولة  ألي الفقري  العمود بمثابة يعدوأنواعه  أشكاله بمختلف الاتصالن إ

إجراء الدراسة الحالية  فبعد، ا وعدد سكانها ومقوماتهامساحته عن النظر بغض

د ما بعد جائحة كرونا في س ألازماتإدارة الاتصاالت في دور  عن
ّ
لطنة عمان، تأك

من خالل ما يقوم به من مهام والتي  ألازماتفي إدارة  اكبير  اأن لالتصال دور 

 تركزت في آلاتي:

  ت املرسلة ناعلومات والبيابعمليات التنسيق بين مختلف امليقوم الاتصال

هم بشكل كبير تس بدورها التيو ، من فريق إدارة ألازمة إلى الجمهور واملستقبلة 

 .في إدارة ألازمة بمهارة واحترافية عالية

 ألاخطار من  الجمهور والتوعيةهم الاتصال بشكل كبير في عملية إخبار يس 

يتخذها وما هي إلاجراءات التي يمكن أن  ،لها يتعرضالتي يمكن أن  املحتملة

 .التقليل من أثرها محاولة ألازمة أو  ب الوقوع فيلتجن قوم بهاأو ي

 
مجموع 
 املربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 املربعات

 قيمة ف
مستوى 
 الداللة

دور 
 الاتصال

 128. 3 383. بين املجموعات
 169. 123 20.774 داخل املجموعات 521. 756.

  126 21.157 املجموع

 التحديات

 213. 3 638. بين املجموعات
 296. 123 36.356 ل املجموعاتداخ 542. 720.

  126 36.995 املجموع

https://e3arabi.com/%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9/
https://e3arabi.com/%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%88%d8%a3%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/%d9%85%d8%ae%d8%a7%d8%b7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ba%d9%8a%d8%b1%d8%a9/


                    أعمال مؤتمروالاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة                             إلاعالمعلوم 
 

37 

كما تؤكد الدراسة على أن هناك مجموعة من التحديات التي ينبغي أن يتم 

 معالجتها أو محاولة تجنبها والتي من أهمها ما يأتي:

  ألازماتاملحدودية في استخدام وسائل التواصل الحديثة ملواجهة. 

 نظمة لعملية إدارة ألازمة لتتناسب مع عدم تطويع التشريعات القانونية امل

 .قوانين الاتصال

  عدم إمكانية تكّيف شرائح املجتمع مع القرارات التي يصدرها فريق إدارة

 ألازمة بواسطة بعض الوسائل املستخدمة باالتصال.

ائية في دور الاتصال في الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحص تكما أثبت

العينة سواء  أفرادن بي 0.02التي تواجهه عند مستوى  والتحديات إدارة ألازمات

من حيث الفروقات في مدى  فرادالذكور وإلاناث( أم بين ألا  )بين الجنسين

 للمؤهالت الدراسية. امتالكهم

 :التوصيات

استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في الاتصال ومواكبة التطور في هذا  -

بكة معلومات بين كافة إلادارات لتسهيل الجانب بشكل حقيقي يستلزم تطوير ش

 حرية تدفق املعلومات خالل إدارة ألازمة بجميع مراحلها.

زمة جزءا من التخطيط الاستراتيجي للدولة وإجراء جعل التخطيط التصاالت ألا  -

املحتملة بتطبيق الخطط الاتصالية  ألازماتالتجارب الافتراضية للتعامل مع 

 ة تلك الخطط.الختبار مدى كفاية وفاعلي

تشجيع الاتصاالت غير الرسمية خالل ألازمة وذلك ألهمية الحصول على  -

 املعلومات والبيانات بطريقة سهلة وسريعة.

 :املراجع

خرين، املجموعة العربية ( مهارات الاتصال مع آلا 5095حمد )أبو النصر مدحت م .9

 للتدريب والنشر، جمهورية مصر.

املراحل  -ألازماتر الاتصال في إدارة ( بعنوان دو 5050بن خليفة نوف ) .5

ية مجلة علمية دورية دولية محكمة، إلاعالموالاستراتيجيات، مجلة الدراسات 

 برلين.–ملانيا أ، املركز الديمقراطي العربي، 95دعد
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م البواقي نموذجا، أألازمات زمة ودورها في إدارات ( اتصال ألا 5092بوشارب شوقي ) .3

 ر، الجزائر. مذكرة الحصول على املاجستي

بالجامعات  إلالكتروني( واقع التعليم 5050الحضرمي أحمد، التوبي عبد هللا ) .7

العمانية وتحديات تطبيقه في ضوء التحول الرقمي، مجلة املؤتمرات العلمية 

 برلين. -يمقراطي أملانياد، املركز ال7الدولية، العدد 

النمط إلاداري(  -العمليات -ملنظمات العامة )البناء  5006محمد حافظ حجازى  .2

 :1 مجلدات   1 مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع لطبعة

( نظريات الاتصال، جامعة إلاسكندرية، جمهورية 5009) محمد الطنوبيمحمد  .6

 .12مصر العربية. ص.

 :ملراجع ألاجنبيةا
7. Lehmann, Dominik, Brenner, Beatrice, Juliet 2014, Checklist 

Communication de Cries, Recommendations en mature de 

gestation de cries et de relations avec les medias, MAZ l’école 

Suisse de journalism. 

8. Mazzei, Alessandra &Ravazzain, Siliva, (2010), " Manager- 

Employee communication during a crisis: the missinglink", 

Institute of Economics and Marketing, IULM University, Milan, 

Italy. 

 :مواقع إلانترنت

 el3arabi.comhttps//: ألازماتدارة إ( أبريل دور الاتصال في 5090ات )والء عضيب .1

90.  (MALAOUI HOURIA ،0202 مدخل الى اتصال )

 .https://telum.umc.eduألازمات

سبتمبر أهمية الاتصال والتواصل في املؤسسات جريدة  92 5092السبتية حفصة   .11

 https://www.omandaily.om/?p=628172عمان

في الواليات املتحدة  ألازمات( بعنوان وسائل الاتصال وإدارة 5092البدوي ثريا) .95

إلى  9115ألامريكية رؤية تحليلية من املستوى الثاني في الفترة من 
0213https://www.arabmediasociety.com/ 

  

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=محمد%20حافظ%20حجازى
https://el3arabi.com/
https://telum.umc.edu/
https://www.omandaily.om/?p=628172
https://www.arabmediasociety.com/
https://www.arabmediasociety.com/
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 دل أخالقيات مهنة الصحافة ج

 التقليدية والجديدة: مواطن الثبات والتغير إلاعالمبين وسائل 
 

 د/ فضيلة تومي -0د/ مصطفى ثابت            -0

مخبر جودة البرامج في التربية الخاصة والتعليم جامعة قاصدي مرباح ورقلة/ -0

 ouargla.dz-tabet.moustafa@univ/  املكيف

مخبر جودة البرامج في التربية الخاصة والتعليم جامعة قاصدي مرباح ورقلة/ -0

 ouargla.dz-toumi.fadhila@univ/  املكيف
 

 

 ة:ملخص الدراس

ي إلاعالمطورات التي يعيشها املجال تهدف هذه الورقة العلمية لدراسة الت       

البديل أو صحافة املواطن، تلك الصحافة التي  اإلعالمبعد ظهور ما يسمى ب

ة وتفرض نفسها حتى على أولويات نشاط يتجاوزت كل الحدود املكانية والثقاف

التقليدية، غير أنها وفي املقابل خلقت تحديات جديدة ومظاهر أثرت  إلاعالموسائل 

خاصة ما تعلق بموضوع مصداقية  ي واملعلوماتي،إلاعالمالتداول سلبا على 

املصادر واملعلومات التي تبثها، وكذا عدم تقيد روادها بأخالقيات النشر املتفق 

عليها في عرف الصحافة، وكل ذلك نتيجة سهولة الاستخدام من جهة، وإفالتهم 

ما النقاش حول من سلطة الرقابة واملحاسبة من جهة أخرى، وهو ما سيعيد حت

 .ألازماتالجديد والتقليدي وباألخص وقت  إلاعالمجدل الصراع بين 
 

 :الكلمات املفتاحية

أخالقيات  ،الجديد، شبكات التواصل الاجتماعي إلاعالم صحافة املواطن،        

 الصحافة، املصداقية.

  

mailto:tabet.moustafa@univ-ouargla.dz
mailto:toumi.fadhila@univ-ouargla.dz
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 :مقدمة
يع التي تطرح ية من أبرز املواضإلاعالميعد موضوع أخالقيات املمارسة        

للنقاش سواء على مستوى الدراسات والبحوث العلمية أو على مستوى املمارسات 

والاتصال  إلاعالمالصحفية املهنية، نظرا للتحديات العلمية وثورة تكنولوجيا 

أين برزت أدوار جديدة ألقيت على عاتق  ؛ية والثقافيةإلاعالموتبعات العوملة 

بمؤسساته والجمهور بمختلف  إلاعالمدلية بين لخلق ثقة ومصداقية تبا إلاعالم

ية تتعاظم أكثر فأكثر إلاعالمتركيباته، ولعل قيمة أخالقيات الصحافة واملمارسة 

، 91على غرار ما يعيشه العالم اليوم من أزمة جائحة كوفيد  ألازماتخاصة وقت 

 هذه ألازمة الصحية التي عصفت بمختلف املجاالت الاجتماعية وقلبت موازين

فيها بأدواره املعهودة العبا أساسيا سواء  إلاعالمالحياة البشرية برمتها، وحتما كان 

في تتبع مراحل هذه ألازمة العاملية أو إدارتها بشكل عام، غير أنه هو آلاخر لم يسلم 

وأدواره  إلاعالممن تداعيات هذه الجائحة التي كان لها وقعها الخاص على مهام 

زالت تنتظر البحث  ح بعض إلاشكاالت العلمية التي الالاجتماعية، وأعادت طر 

الجديد واختالف املمارسة  اإلعالمالتقليدي ب إلاعالموالتقص ي، ومنها عالقة 

 ية بين البيئتين. إلاعالم
ة الجديدة ظاهرة توثيق ألاحداث والوقائع إلالكترونيومن أبرز مظاهر البيئة        

ت الاجتماعية مستخدمين في ذلك الهواتف الطارئة من قبل نشطاء ورواد الشبكا

ي وخلق إلاثارة والتفاعل على إلاعالماملحمولة لنشر تلك الوقائع وتحقيق السبق 

مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، لذا أضحى ما يسميه أهل الاختصاص 

ثير الجدل عقب كل كارثة طبيعية أو حادثة مؤملة تحصد ياملواطن"  "صحافة

مثل ما يعيشه العالم اليوم في ظل أزمة جائحة  الخسائر املاديةألارواح أو تخلف 

ية والفضاء إلاعالمأين أصبح املواطن الصحفي فاعال مهما في الساحة ، 91كوفيد 

ويستطيع بواسطة هاتفه الجوال توثيق حقائق قد ال يتركها مقص  إلالكتروني

والوصول إلى كافة التقليدي املوجه تأخذ طريقها إلى البث  إلاعالمالرقابة في 

 الجمهور.
قوي الاختبارات التي تعيشها صحافة املواطن وشبكات التواصل أولعل من        

الواقع الجديد الذي أفرزته أزمة تفش ي وباء كورونا الاجتماعي في الوقت الراهن هو 
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بقدر ما أسهمت تلك إذ  ؛وكل ما له عالقة من أخبار وأحداث في أنحاء العالم

شبكات في تخفيف وطأة أزمة التواصل املباشر بين البشر بفعل الصحافة وال

        املخاوف من تفش ي الفيروس، بقدر ما بدا من وجهة نظر كثيرين أنها فشلت 

 يومنشط في اختبار املصداقية، ألن جمهور وسائل التواصل الاجتماعي من مدونين

     جري الحديث عنه املنصات املختلفة يتحمل جانبا كبيرا من املسؤولية فيما ي

من جوانب سلبية أفرزها استخدام تلك الوسائل خالل ألازمة، من نشر أخبار 

مفبركة، إلى نشر شائعات، إلى سعي لبث الخوف والذعر في نفوس الناس الذين 

          وضعتهم ألازمة في حالة من القلق يدفعهم للتشبث بأية معلومة ربما تكون 

ل وتعمد البعض إبراز الجانب املظلم والقاتم وتفاصيل في أساسها غير صحيحة، ب

حاالت املوتى بما يعمق حالة الخوف الحاصلة بالفعل، وهناك من سعى لالستفادة 

 كورونا.أنها تعالج وباء  من ألازمة عبر الترويج ألدوية زائفة زعموا
تويتر وهو ألامر الذي دفع ببعض إدارات مواقع التواصل على غرار فيسبوك،        

وقوقل إلى التعهد بالعمل مع الحكومات من أجل محاربة املعلومات املضللة 

 وألاخبار الكاذبة.
كل هذا جعل السلطات في مختلف الدول تتحرك للوقوف في وجه هذه       

ي املوازي للوباء إلاعالمية واتخاذ إجراءات للتصدي للوباء إلاعالمالفوي ى 

العربية معاقبة ألاطباء الذين ينشرون أخبار البيولوجي، حيث قررت بعض الدول 

املستشفيات عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك من 

 حذر من املشاركة في نشر أو تداول الشائعات الذي تنجر عنه املساءلة القانونية.
تواجهه صحافة املواطن ووسائل التواصل  بشكل عام يبدو أن أهم تحّد         

الاجتماعي خالل هذه أزمة جائحة كورونا متعلقا باملصداقية وأخالقيات التعامل 

مع ألاخبار والوقائع، رغم مزاياها كوسيلة سريعة لتداول ونقل ألاخبار، مما يعيد 

 .ألازماتالتقليدي في أوقات  إلاعالمطرح مسألة أهمية وقيمة 

إلاجابة عن تساؤل مفاده:  تحاول هذه الورقة البحثية ،من خالل هذا الطرح       

هل تلتزم صحافة املواطن ومواقع التواصل الاجتماعي باملبادئ ألاساسية 

 ي واملمارسة الصحفية؟إلاعالمألخالقيات النشر 
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 مدخل مفاهيمي ألخالقيات مهنة الصحافة: -0
     ي املنظم لسلوكيات البشر إلانسانتعتبر ألاخالق بوجه عام حالة من الوعي        

في حياتهم الاجتماعية، وذلك بوضع جملة من املعايير التي يقيم بها سلوكياته 

التقيد بها في كل ألاحوال والظروف، لهذا  هنوعة وتمثل التزامات وواجبات علياملت

      ن إحيث  ؛أ معها وتترعرع في أحضانهافإن لكل مهنة واجباتها ألادبية التي تنش

نصياع لهذه الواجبات بوازع من ضميره وبدافع من يمارسها يجد نفسه ملزما باال 

من خلقه بغض النظر عما إذا كان املشرع قد قام بتقنين هذه الواجبات أم ال، 

وهذه الواجبات ألادبية هي ما يعرف باسم أخالقيات املهنة، أما كلمة أخالقيات 

فتعني مجموعة من املبادئ التي تدور حول أربعة محاور رئيسية هي القيام 

ألعمال الهادفة، وعدم إلحاق الضرر باآلخرين، وعدم الخداع في أي تعامالت با

)حسني نيازي  وعدم التحيز في القيام بأي ممارسات لصالح طرف دون آخر.

 (04، ص 5001الصيفي، 

        ويقصد بها أيضا قواعد السلوك املوجهة إلى الطريقة ألافضل للتصرف        

من مصادر عدة كاألديان السماوية وأقوال الفالسفة في مواقف معينة واملستمدة 

 اكما وتعني ألاخالقيات املعايير املثالية ملهنة من املهن تتبناهوالعادات والتقاليد، 

حسني  )ةأعضائها لتحمل مسؤولياتهم املهنيجماعة مهنية أو مؤسسة لتوجيه 

ملسؤولية ، لذا فاملسؤولية القانونية تختلف عن ا(540، ص 5090محمد نصري، 

ألاخالقية باختالف أبعادها، فاملسؤولية القانونية تتحدد بتشريعات تكون أمام 

شخص أو قانون، لكن املسؤولية ألاخالقية أوسع وأشمل من دائرة القانون ألنها 

بخالقه وبنفسه وبغيره، فهي مسؤولية ذاتية أمام هللا  إلانسانتتعلق بعالقة 

نحو غيره وتتغير  إلانسانورة على سلوك والضمير، أما دائرة القانون فمقص

حسب القانون املعمول به في املجتمع وتنفذها سلطة مختصة، وأما املسؤولية 

الذي هو  إلانسانير ألاخالقية فهي ثابتة وال تتغير وتمارسها قوة ذاتية تتعلق بضم

 (4، ص5001حسن نيازي الصيفي،  . )سلطته ألاولى

ي فقد وردت فيها عديد التعريفات إلاعالموبخصوص أخالقيات العمل        

نها أخالق إها ما قدمه كوهين أليوت بالقول: باختالف املنطلقات الفكرية من أهم

مهنية تتناول املشكالت املتصلة بسلوك الصحفيين، واملحررين، واملصورين، 
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ة ألاخالق املهنيوجميع العاملين أو ممن يعملون في إنتاج ألاخبار وتوزيعها، وعرفت 

للصحفي في الصحافة الاشتراكية لبروخوف على أنها تلك املبادئ واملعايير 

ألاخالقية لم تثبت قانونيا بعد، ولكنها مقبولة في الوسائل الصحفية ومدعومة من 

بسام عبد الرحمان مثاقبة،  )لعام واملنظمات الشعبية والحزبيةقبل الرأي ا

أنها منظومة من املبادئ  عالمإلا ويعرف سليمان صالح أخالقيات (، 69، ص 5095

يين خالل قيامهم بتغطية ألاحداث، إلاعالمواملعايير التي تستهدف ترشيد سلوك 

ية إلاعالموتوجههم التخاذ القرارات التي تتناسب مع الوظيفة العامة للمؤسسات 

 (549، ص 5090حسني محمد نصر،  . )ودورها في املجتمع
لصحافة هي مجموعة القواعد والواجبات وبشكل عام فأخالقيات مهنة ا       

املسيرة ملهنة الصحافة، أو هي مختلف املبادئ التي يجب أن يلتزم بها الصحفي 

أثناء أدائه ملهامه، أو هي جملة املبادئ ألاخالقية الواجب على الصحفي الالتزام بها 

 بشكل إرادي في أدائه ملهامه كمعايير سلوكية تقوده إلى إنتاج عمل ينال به

، أما الفرق (926-927، ص 5095)والء فايز الهندي،  استحسان الرأي العام

ية، إلاعالمية، املؤسسات إلاعالمم صانعو الرسالة املعنية بتنفيذ ألاخالقيات فه  

 املعلنون واملؤسسات إلاعالنية وأي فريق يقوم بأي عمل ذي صفة إعالمية.
 أخالقيات مهنة الصحافة النشأة والتطور:-0

إن الصحفيين يجب أن يتحرروا من أي التزام تجاه أي جهة صاحبة مصلحة        

إال التزامهم نحو الجمهور ليعرف الحقيقة، لذا فقد اتجه الصحفيون إلى إقامة 

أساليب ذات طابع أخالقي كحق إلامضاء، حق التعويض للحفاظ على حريته ومن 

املهن، وكانت أول  هنا أتت فكرة القانون الذي يميز الصحافة عن غيرها من

أين عملت فرنسا على وضع  9192ثم فرنسية سنة  9196محاولة سويدية سنة 

ميثاق ألخالقيات املهنة الصحفية بعد الحرب العاملية ألاولى مباشرة نظرا للدور 

في تلك الفترة، ثم بدأ تدوين قواعد السلوك  إلاعالمالفعال الذي لعبته وسائل 

، ص 5002)ليلى عبد املجيد،  اية عشرينات القرن املاي يى مع بداملنهي للمرة ألاول

كما كانت هناك محاوالت أخرى في مختلف أنحاء العالم خاصة في الواليات (، 533

املتحدة بعد التعديل ألاول في الدستور ألامريكي وصدور بيان قواعد أخالقيات 

اء تحت اسم "قوانين الصحافة" عن جمعية رؤس 9155الصحافة الصادر سنة 
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تم وضع  9165وفي (، 97، ص 9116)جون ل هاتلنج،  ير الصحف ألامريكيةتحر 

"قانون آلاداب" الذي عرف تعديالت عديدة نسبة إلى النقابة ألاكثر تمثيال 

للصحفيين في الواليات املتحدة ألامريكية، وتميز هذا ألاخير بالتفاف واسع 

لدقة، املوضوعية حيث تضمن ثالثة فصول هي: آلاداب، ا ؛للصحفيين حوله

 وقواعد التسيير.

           كانت محاولة ثالثة في املؤتمر العالمي التحاد الصحافة  9136وفي سنة       

في مدينة براغ بتشيكوسلوفاكيا حيث تم التطرق إلى ما يجب على الصحافة فعله، 

جاءت كما انصب الاهتمام على تحقيق السلم وألامن العامليين وهذا راجع إلى أنها 

ن إولية، بالتالي أمكن القول في فترة ما بين الحربين التي تميزت بتوتر العالقات الد

ية تعكس الظروف التاريخية التي تظهر فيها لتدعم هذه إلاعالمأخالقيات املهنة 

ببريطانيا  9132ألاخيرة بوضع قانون من طرف النقابة الوطنية للصحفيين عام 

، 5095)والء فايز الهندي،  ب على الصحف تبنيهاتضمن القواعد املهنية التي يج

، هذا إلى جانب محاوالت أخرى كانت لها أهمية في تاريخ مهنة الصحافة (925ص 

العالمي للصحفيين الذي  لالتحادعلى غرار املحاولة التي قام بها املؤتمر السابع 

الذي  بعهد الشرف الصحفي" "ووصل إلى ما سماه 9131بوردو في  انعقد في مدينة

ركز على ضرورة تحلي الصحفيين باملوضوعية، كما حدد مسؤوليات الصحافة إزاء 

املجتمع والحكومة وتنظيم عالقة الصحفيين فيما بينهم، ثم جاء املؤتمر ألاول 

بمدينة املكسيك الذي انتهى إلى أن  9175للصحافة القومية لألمريكيتين سنة 

واحترام السرية املهنية، وتطرق تتطلب املوضوعية والصدق  الكفؤةالصحافة 

أيضا إلى العقاب واملسؤولية التي تلقى على الصحافة واتحاد الصحفيين بضرورة 

 الابتعاد عن القذف ونشر الانحرافات والعنف وحماية الحياة الخاصة لألشخاص.

كما أعقب هذه املحاوالت الفعالة التي أحدثت تغييرا في ميدان املمارسة        

وأثرت كثيرا في موضوع الرسالة الصحفية محاوالت أخرى في دول العالم  يةإلاعالم

الغربية منها وحتى النامية فرضتها التغيرات الحاصلة عبر الزمن، مثل ما حدث في 

هيئة محرري الصحفي الهندية بيانا لتنظيم  تحيث أصدر  ؛9120الهند سنة 

العام والفضول العام  مهنة الصحافة طالبت فيه الصحفيين بالتفرقة بين الصالح

(، 949-940، ص 9160ا )عبد اللطيف حمزة، ن يسعوا دائما لخدمة ألاول منهموأ
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باإلضافة إلى املحاولة العربية بصدور دستور الاتحاد العام للصحفيين العرب إزاء 

، وأيضا أستراليا وبريطانيا والواليات املتحدة ألامريكية 9167املجتمع العربي سنة 

 (923، ص 5095والء فايز الهندي،  . )9142سنة 

أهم جوانب الالتزام بأخالقيات  تكمن الصحافة:مجالت أخالقيات مهنة  -3

 ي في آلاتي: إلاعالممهنة الصحافة والعمل 

لعل أهم املبادئ ألاخالقية في هذا  أخالقيات تعامل الصحفي مع مصادره: -أ

ى بسر املهنة، الذي يعد إلاطار هو مبدأ الحفاظ على سرية املصادر أو ما يسم

ضمانة أساسية ملمارسة العمل الصحفي والكشف عن الفساد والانحرافات في 

املجتمع، ألن حماية حق الصحفي في عدم الكشف عن أسرار مصادر معلوماته 

يعتبر من أهم الوسائل التي يمكن أن تكفل تدفق املعلومات إلى الجماهير، وبالتالي 

رفة ذلك أن هناك الكثير من النصوص القانونية في ضمان حق الجماهير في املع

كل دول العالم التي يمكن بمقتضاها ملوظفي الدولة أو ألاشخاص الذين يطلعون 

على املعلومات بحكم مهنتهم على الكشف عن هذه املعلومات للصحفيين، ولذلك 

فإنهم ال يقومون بالكشف عن هذه املعلومات إال إذا تعهد الصحفيون بعدم 

يد هويتهم أمام املحاكم أو ألاجهزة ألامنية، بل وفي أغلب ألاحيان فإن الصحفي تحد

ر ال يجد وسيلة أخرى للحصول على املعلومات سوى تقديم الوعد لهذه املصاد

 (904، ص 5007سليمان صالح،  . )بعدم الكشف عن أسمائهم وهويتهم

عض الصحفيين بد أن يحرص على ثقة مصادره، ويفضل ب ي الإلاعالمو        

أحيانا مواجهة عقوبة السجن أو الغرامة عن تخليهم عن تعهداتهم ملصادرهم 

الصحفي هو مجموعة مصادر"  "، بالتالي فالعبارة التي تقول إنبعدم الكشف عنها

توضح أهمية مصادر ألاخبار في الحصول على املعلومات وتقديمها للجمهور، 

ر املعلومات، لذا فالصحفي ليس هدفه ية تحتم احترام مصادإلاعالمواملسؤولية 

كله الحصول على ألاخبار بأي وسيلة، لكن الطريقة التي يحصل بها عليها هي التي 

عبد الفتاح عبد  ).تحدد وضعه ومصادره ونوعياتهم، ومدى ارتباطهم به من عدمه

 (49، ص 9121النبي، 

ت التي يقدمها إذا فالصحفي مطالب بحماية مصادره وتنفيذ كل الالتزاما       

لها، من مراجعة القصة إلاخبارية قبل نشرها أو حتى عدم نشرها أو بعض 
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تعليقاتها، أو عدم إلافصاح عن شخصيته وأسماء مصادره، وال بد من الوفاء بها 

مهما كان الثمن، لهذا السبب يجب أال يقدم الصحفيون هذه العهود باستخفاف 

إن ثقة املصادر من قبل الصحفي ف وما لم تكن هناك حاجة ملحة للحفاظ على

وقد يفعل (، 29، ص 9116)جون ل هاتلنج،  مصادر ألاخبار يجب الكشف عنها

كأن يصون سمعته من خطر التحديات التي تهدد  أنانيتهالصحفي كل ذلك بدافع 

كما قد يفعل ذلك  مصداقيته وكفاءته وقدرته على نقل ألاخبار عن ذلك املصدر،

نه من املوضوعات املثيرة للجدل أنه لو لم يمنح الصحفي إإذ  ؛ملساعدة جمهوره

حق الاحتفاظ بسرية بعض أسماء مصادر ألاخبار وبعض املعلومات التي يحصل 

عليها فلن تصل إلى الجمهور من وجهات النظر املختلفة، وبذلك يحرم من حقه في 

 (907-26، ص 9122. )هربرت سترز، املعرفة واملعلومة

دئ ألاخالقية الواجب الالتزام بها تجاه مصادر الخبر أيضا رفض ومن املبا       

مبدأ الاعتماد على وسائل غير مشروعة في الحصول على ألاخبار واملعلومات 

والصور كسرقة الوثائق واملستندات، أو تنكر الصحفي في زي مختلف من أجل 

ألاخبار للحصول على  وخداعهممشاركة ألاشخاص واملوظفين، أو حتى املسؤولين 

واملعلومات، وال يقتصر الخداع على املصادر فقط بل أحيانا يتجاوزها لخداع 

الزمالء، فالصحفيون يجدون لذة خاصة في السبق الصحفي بأي وسيلة لذا فقد 

يستخدم كل ما يملكه من حيل شخصية تجعله ينفرد على زمالئه في استقاء 

ق بأن غايتهم ائبنون هذه الطر املعلومات من مصادرها، ويبرر الصحفيون الذين يت

الوسائل ن يرون أنه البد أن تكون يهي الكشف عن الحقائق، إال أن آخر شريفة و 

 (992، ص 5003. )محمد حسام الين، شريفة مثل أهدافهم تماما

 إلاعالمإن سلطة : إلاعالمأخالقيات تعامل الصحفي مع جمهور وسائل  -ب

تقه تقع على جميع ألاشخاص املشتركين في بشتى أنواعه واملسؤولية امللقاة على عا

عمليات جمع ألاخبار وتوزيعها من محررين وصحفيين ومصورين ورؤساء تحرير 

ية، وعليه فالكل هنا ملزم بالتقيد إلاعالموناشرين وغيرهم من مسؤولي املؤسسات 

قبل كل ش يء باملوضوعية والدقة فيما ينقل وينشر، غير أن كل واحد من هؤالء 

لتصرف في املعلومات بالشكل الذي يعتقد أنه مناسب وخاصة الصحفي يمكنه ا

، فهو (916، ص 5095)والء فايز الهندي،  الذي يعتبر النواة ألاولى لجمع ألاخبار 
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خر، وبين هذا بعض التفاصيل ويركز على البعض آلا يستطيع أن يتغاي ى عن 

حذر في هذا الشأن وذاك قد يخل بمحتوى الخبر واملعلومة، لذا يجب عليه توخي ال

قدر إلامكان، وإن حدث ووقع في هفوات الحصول على ألاخبار وتنقيحها فعليه 

 ل تجنب ذلك قدر املستطاع الحقا.التزام التصحيح ومحاو 

ي التي تطرح بقوة تجاه الجمهور إلاعالمومن بين مبادئ أخالقيات العمل 

لخاصة التي ن لكل شخص حياته اإحيث  ؛ة الخصوصية ووجوب احترامهامسأل

له الحق في التعامل معها بما يراه مناسبا وفي الاحتفاظ بأسراره ويحرص على أن 

ن إلخاصة ال تفيد الصالح العام، بل تظل بعيدة عن العالنية والتشهير فالحياة ا

وهو حريته الشخصية في  إلانسانالخوض فيها يمس حقا مقدسا من حقوق 

ه، غير أن املشكلة التي تظل قائمة التصرف والعمل بدون أي رقيب سوى ضمير 

ملعلومات دون أن يشكل عن ا إلاعالمإلى أي حد يمكن أن تبحث وسائل  :دائما هي

الحفاظ على أسرار حياته  على حقوق آلاخرين وحق الفرد في ذلك اعتداء

 الخاصة؟

يين ووسائل إلاعالمتجدر إلاشارة إلى أن من املبادئ املهمة في هذا املجال قيام 

 فرادبتصحيح ما قد يقعون فيه من أخطاء غير متعمدة في حق ألا  المإلاع

والهيئات، وتصويبها في إطار الالتزام بحق التصحيح والرد كمقابل موضوعي لحرية 

 (925-929، ص 5009ليلى عبد املجيد،  . )في النشر أو إلاذاعة إلاعالموسائل 

 صحافة املواطن وأخالقيات مهنة الصحافة:  -4

ن قواعد أخالقيات مهنة الصحافة يكتسبها الصحفي خالل تكوينه العلمي إ       

خط كان  أياالصحفي  فيكون ية إلاعالموألاكاديمي أو عند انتسابه للمؤسسة 

ملتزما بأسس تلك القواعد ولو بدرجات متفاوتة من صحفي  يمثلهالذي  التحرير 

 ومن مؤسسة إلى أخرى. ،إلى آخر

أخالقيات مهنة الصحافة بالنسبة لصحافة املواطن لكن عند الحديث عن        

يالحظ أن هذه ألاخيرة قد اخترقت حدود هذا ألافق املنهي الخاص، باعتبارنا 

 التكويني البعدينمتحرر من كل هذه الالتزامات في  جديدنتحدث عن صحفي 

 الجديدةبالنسبة إلى هذه الطبقة  ألاخالقياتعن  الحديثواملنهي، وبالتالي فإن 

محاولة  أيةالتحرر تجعلها تفلت من  فخاصية، والاعتباطية العبثيةضربا من  بدو ي
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، واملميزات الخصوصياتوالتعامل معها في إطار تلك  وتعريفها وتصنيفهالضبطها 

إلى جني عائدات  يفض يأمرا خياليا ال  يبدو  ألاخالقياتعن  الحديثوبالتالي فإن 

 .وثقافية مهنيةومكتسبات 

رواد صحافة املواطن من مدونين وأصحاب صفحات امليديا إذن ف        

الاجتماعية ال يلتزمون بأخالقيات الصحافة املحترفة مثلما ال تخضع صحافة 

املواطن ألي إطار قانوني يحدد ضوابط النشر والبث، ونتيجة غياب القيود 

فر ن كان باسم مستعار مع تو إمكان أي فرد أن يدلي برأيه حتى و والحواجز صار بإ

مما ساهم في  Proxyو  Hotspotة على غرار إلالكترونيتطبيقات إخفاء الهوية 

خبار إلاشاعات وألا تحول صحافة املواطن في عديد املناسبات إلى مجال لنشر 

لترويج لإلرهاب ااقع الحال يبرز دورها الفعال في الزائفة واملغلوطة، بل وو 

، 5096نهى بلعيد،  . )فوضوية والتطرف والعنصرية والتعصب الديني في ظل حرية

 (66ص 

ن مضامين صحافة أويضيف الباحث الصادق الحمامي في هذا الشأن        

املواطن في معظم بلدان الوطن العربي في أحيان كثيرة هي مضامين مشوهة تعكس 

لكثير من تلك املضامين غير وجهة نظر معينة في إطار صراعات إيديولوجية، وإن ا

فاملواطن الصحفي ليس دائما ، زجا بليدا بين الوقائع واملواقفويتضمن م موثوق 

وبريئا ومتحررا من املصالح السياسية وألاهواء إلايديولوجية،  مواطنا مستقال

ويمكن لبعض املواطنين النشطين على الفايسبوك أن يكونوا أسوأ أخالقيا من 

 .بعض الصحفيين ألاقل احتراما ألخالقيات الصحافة

ة إلالكترونيفالفضاءات  ؛ا يجوز القول إن صحافة املواطن غير بريئةوهكذ       

تحولت إلى فضاء فسيح يمارس فيه املواطنون العاديون أشكاال مبتكرة من 

الدعاية والتضليل، وتزوير ألاحداث والتالعب بها، والاعتداء على سمعة الناس 

التي تنشر ما  املضامين املشينة، فصفحات الفايسبوكر وتشويه أعراضهم، ونش

يسمى ألاخبار البديلة والعاجلة يقال إن امليديا التقليدية تخفيها قد تكون صفحات 

فايسبوكية تتخفى وراء املواطن ت تديرها جماعات إيديولوجية وحزبية أو ميليشيا

، 5092. )الصادق الحمامي، الصحفي وتمارس أشكاال مستحدثة من البروبغندا

 (.92ص 
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البديل  إلاعالماملأزق يطرح بعض الباحثين في إشكالية التزام وأمام هذا         

النظر، واملرور من  زاوية بتغييرية إلاعالموصحافة املواطن بأخالقيات املمارسة 

 التربيةأساسها  اجتماعية أخالقياتعن  الحديثإلى  مهنية أخالقياتعن  الحديث

ى ذلك دور املجتمع ألاخالقي بمقتض  ويصبحية، إلاعالمأو التربية  إلاعالمعلى وسائل 

 إلاعالمعلى حسن التعاطي والتعامل مع وسائل  وتربيتها ألاجيالهو إعداد 

املطلقة بل باعتبارها  للحقيقةبمختلف وجوهها وأقنعتها، ال باعتبارها مصدرا 

 .معينةشكال من أشكال التعاطي مع الواقع في ظروف 

صناعة مرتبطة  إلاعالمعلى أن  التأكيدفي  التربيةأساس هذه  ويتمثل       

 الرأسمالية الامبرياليةاملرور من  سياقفي  اليومتفهم  والطلب،ض بالسوق والعر 

 .يةإلاعالم الثقافية إلامبرياليةإلى  الاقتصادية

لألخالق  املعياري مدعو للتخلص من املفهوم  الجديدألاخالقي  امليثاقوهذا         

عن كل أشكال  بعيدالى ثقافة الامتناع الذاتي قائم ع جديدوالانخراط في مفهوم 

 منهجية وبخلفيةوعلى تمكن املتلقي على التعاطي بوعي  الرقابة والعقاب والجزاء،

 .يةإلاعالمعلى هذه الطفرة 

في ظل استحالة مراقبة املصدر  اليوم الجديدهذا الطرح ألاخالقي  ويتأكد        

والانتقال من الاشتغال على محور ، تفكيرناخارطة  تغيير إلى  يدعونابشكل 

الصحفي الكاتب فقط إلى الاشتغال بشكل معمق على محور املتلقي، أي الانتقال 

 قول ، أو كما يإبداعيابالقراءة باعتبارها فعال  العنايةعلى الكتابة إلى  التركيز من 

عن الدرجة الصفر من  حديثه" في ؟جديدةالقراءة كتابة  ليست روالن بارت "أو

 (92، ص 5097. )ثريا السنوس ي، ابةالكت

 صحافة املواطن وإشكالية املصداقية في عالم متغير:-5

نعيش اليوم في عصر الويب التفاعلي الذي مكن املستخدمين من التفاعل         

فيما بينهم من جهة، والتفاعل مع مختلف املحتويات الاتصالية عبر العديد من 

هذه املواقع مسهلة لخلق عالقات  وأصبحت مواقع الويب من جهة أخرى.

اجتماعية متعددة، وميسرة ملشاركة املستخدمين في إنتاج املحتوى الاتصالي 

اق الرقمي، أصبح املستخدمون وتوزيعه على نطاق واسع، وضمن هذا السي

ن على نشر أفكارهم وآرائهم وأخبارهم عن طريق النصوص والصور ومقاطع يقادر 
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انتشار ق خارجي يمنعهم من ذلك، وعليه ازداد خطر دون وجود أي عائالفيديو، 

يقول إمبرتو إيكو" يخبرك إلانترنت بكل ش يء، وال يخبرك  .ألاخبار الخاطئة واملضللة

ية ما ينشر بأن هذه املعلومات صحيحة"، وهو يشير إلى صعوبة تحديد مصداق

إن ، ولهذا السبب ف(591، ص 5097ة )إبراهيم بعزيز، على الشبكة العنكبوتي

التحقق منها أصبح اليوم قضية أساسية و تقييم مصداقية املعلومات 

 للمستخدمين.

وتعرف املصداقية على أنها حكم صادر عن املتلقي بناء على مجموعة من         

العوامل بما فيها، الدقة، إلانصاف، العمق، املوثوقية، عدم التحيز، الصدق، 

 ,Johnson, T. J, & Kaye) وقع الويبباإلضافة إلى سهولة الاستخدام وجاذبية م

, 2014, P 958B. K) وارتبطت مشكلة تقييم مصداقية املعلومات بظهور ،

الصحافة في بداياتها ألاولى، ولكن مع ظهور إلانترنت عموما، وصحافة املواطن 

بصفة خاصة زادت من تلك املشكلة. ويرى كريس هوغ أن صحافة املواطن تمتاز 

قص الكتابات ألاصيلة والجدّية، مع انتشار التغطيات بضعف مصداقيتها، ون

 (ChrisHogg: Is therecredibility in citizenjournalism. )ية املتحيزةإلاعالم

لقد واجه الناس من قبل مشكلة الثقة في املعلومات التي يتم الحصول عليها عبر 

جها الناس لتقييم وسائط اتصالية مختلفة، وتبّين أّن املهارات املعرفية التي يحتا

مدى مصداقية املعلومات ال تتعلق بنوع الوسيط، بقدر ما تتعلق بطرق الحصول 

 (p 17lanagin, A. J, & Metzger, M. J ,2008 ,. )على تلك املعلومات

 يتعامل الناس في حياتهم اليومية مع مصادر املعلومات التي يمكن أن تكون:       

تقدمها املؤسسات املعروفة مثل املؤسسات  أي املعلومات التي * مؤسساتية:

 الرسمية أو الصحف املشهورة. 

وهي املعلومات التي تقدمها التنظيمات غير الربحية، أو التي  * مصادر مستقلة:

 يقدمها بعض الخبراء في مجال معين. 

وتتمثل في املعلومات التي يتحّصل عليها الناس من خالل  * العالقات الشخصية:

 ملباشرة مع أشخاص يعفونهم مسبقا.ااتصاالتهم 

ضمن هذه الحاالت الثالث هناك ممارسات شائعة يحدد بها الناس         

مصداقية املعلومات، وذلك من خالل بناء أحكام تستند إلى سمعة مصدر 
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املعلومات أو سمعة الوسطاء التقليديين مثل الخبراء أو قادة الرأي، وباالعتماد 

 .Viviani. )تي بناها الناس من خالل معايشتهم لآلخرينعلى الثقة الشخصية ال

, 2017, p 3M, & Pasi, G) 

اط ضعف في صحافة املواطن ويلخص فينسنت ماهر عدة نق       

" ألاولى إلى ألاخالق، والثانية إلى E" وتشير "Three Deadly E’s"وأسماها

داخال مثل غموضا وتالاقتصاد، والثالثة إلى نظرية املعرفة، وهي العناصر التي ت

 وهشاشة في صحافة املواطن.

 إلاعالمفإن جانبا مهما من الانتقادات وجهت من طرف وسائل  ،وعليه       

التقليدية، التي اعتبرت هذه التطبيقات الجديدة غير ذات قيمة، وال تنقل أّي 

 أو نزوات إلى جانب الشتائم اتمعلومة جدية، وما تقدمه ال يعدو أن يكون تعليق

، ص 5097. )إبراهيم بعزيز، والكم الهائل من إلاشاعات والبيانات غير الدقيقة

591) 

 DigitalJournal.comويبدي جاك كابيكا الكاتب واملستشار التحريري ملوقع        

قلقه من صحافة املواطن بالقول" إن العديد من الصحفيين املواطنين هم في 

ون بمحاكاة ما يشاهدونه عبر شاشات ألاساس مجموعة من الهواة، الذين يقوم

". التلفزيون أو ما يقرؤونه عبر الجرائد، بدرجات متفاوتة من النجاح

(ChrisHogg: Istherecredibility in citizenjournalism) 

وإذا كان ما تقدمه تطبيقات صحافة املواطن غير موثوق وتنقصه        

هتمامنا ألحداث ووقائع وقضايا املصداقية، فإّنها على ألاقل تنبهنا وتجلب ا

تستحق البحث والتغطية، فبعد أن تثير هذه التطبيقات قضية معينة، يقوم 

 تغطيتها، والتقص ي حول حيثياتها. الصحفيون املحترفون باالهتمام بها و 

وعليه لو كانت مهمة الصحفيين املواطنين تكمن فقط في لفت الانتباه         

ألن تكوين الرأي العام وتوجيه  ؛ي ذات أهمية كبيرةلقضايا معينة، فهي بالتال

اهتمامات الصحافة كاف بالنسبة لإلعالم البديل، فهذا ما يطمح إليه غالبية 

 (591، ص 5097. )إبراهيم بعزيز، الصحفيين املواطنين
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 خاتمة:

  همت سأوالاتصال بشتى مخرجاتها  إلاعالمن تكنولوجيا إختاما يمكن القول        

جديدة تحول فيها الجمهور ي، وخلق بيئة اتصالية إلاعالمغيير موازين النشاط في ت

إلى منتج للمضمون، هذا ألاخير الذي وجد في امليديا الجديدة وصحافة  من متلّق 

املواطن ضالته للتعبير وبكل حرية عن انشغاالته، ونشر ألاخبار والقضايا التي 

 ألازماتية أو اقتصادية خاصة وقت التقليدي عنها ألسباب سياس إلاعالميتحفظ 

، بالتالي أصبح الفرد اليوم يملك وسائله 91كما الحال في ظل جائحة كوفيد 

            على نطاق كوكبي ليتحول الخاصة للتعبير ونشر ما يحلو له من مضامين و 

التقليدي على التعامل  إلاعالمفي العملية الاتصالية، وهو ما يجبر  إلى مشارك فعال

زته ثورة إيجابية مع هذا املعطى الجديد، والتعايش مع هذا الواقع الذي أفر ب

 املعلومات بكل الوسائل.

لكن كل هذا التفاؤل يقابله انشغال وتخوف يتعلقان بهذا الجمهور نفسه أو       

ما يسمى بالصحفي املواطن، فإذا كان الصحفي املحترف خالل ممارسته للمهنة 

ي فإن إلاعالممن القوانين وقواعد أخالقيات العمل  يجد نفسه مقيدا بجملة

ذاته الوقت في مفتقرا دون قيد،  إلاعالماملواطن الصحفي يمارس وظيفة إلاخبار و

 ال املمارسة الصحفية، أي أنه يمارسها كهواية  تتطلبهاللمهارات والتقنيات التي 

مارسة إلى مجال وتحويل تلك امل املحظور حرفة، ألامر الذي ينجر عليه الوقوع في 

للقذف ولنشر إلاشاعات والصراعات الشخصية أو حتى الاعتداء على خصوصية 

والجماعة أو غيرها من املمارسات غير ألاخالقية، لذا ال يكفي أن يملك  فرادألا 

كي يصبح  اذكي االفرد منا حسابا على شبكات التواصل الاجتماعي أو مدونة وهاتف

يعي شكل التغيرات التي تطرأ على البيئة صحفيا مهنيا، بل وجب عليه أن 

ية أوال، وأن يكون ملما بقواعد املمارسة الصحفية وأخالقياتها، زيادة على إلاعالم

كي تحمل كل املسؤوليات الاجتماعية واحترام القوانين والتشريعات املنظمة لها 

 ال هداما.  اءً يكون نشاطه بنّ 
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 :التوصيات
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، 02الجزائرية لجائحة كوفيد  إلاعالمالنخبة نحو تغطية وسائل  اتجاه

 والاتصال إلاعالمدراسة ميدانية على عينة من أساتذة 
 

 ذباح توفيق   -0                      رحماني مباركة      . 0

مخبر علم اجتماع الاتصال  جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي/ -0

 oeb.dz-rahmani.mebarka@univ  3 والترجمة جامعة قسنطينة

مخبر علم اجتماع الاتصال  جامعة العربي بن مهيدي،أم البواقي/ -0

 oeb.dz-debbah.toufik@univ 3والترجمة جامعة قسنطينة 
 

  
 

 :سةملخص الدرا

بحث في الدور الذي قامت وتقوم به وسائل لله ذستنا هدرانسعى من خالل      

، والتقص ي عن مدى (91مرض كوفيد  )اء جائحة كوروناالجزائرية أثن إلاعالم

ية الجزائرية باملعايير القانونية وألاخالقية املعمول بها أثناء إلاعالماملؤسسات  التزام

الذي تضطلع به لدور ال مهم صيب البشرية بالنظر لوألاوبئة التي ت ألازماتتغطية 

أنواعها في ال حفاظ على النسيج الاجتماعي وطمأنة  اختالفعلى  إلاعالموسائل 

ال متمثل في تنوير الرأي العام ى جانب دورها إلاخباري التواصلي الجماهير، إل

ية ذات اعتمدت دراستنا على عدة مداخل نظر . وتزويده بكل ال معلومات في وقتها

والتعليق عليها،  ،صلة ب املوضوع املدروس ساعدتنا في تفسير وتحليل النتائج

رية نظرية ثراء الوسيلة، إضافة لنظكل من نظرية التهيئة ال معرفية، وت مثلت في 

، إلاعالمألازمة عبر وسائل  اتصاالتنموذج إدارة الاتصال ال موقفية لألزمات، 

في إلاطار التطبيقي للدراسة قمنا باستخدام نظرية املسؤولية الاجتماعية، وو 

قياس اتجاه النخبة  من خاللها  محاولين كأداة لجمع البيانات الاستبيان استمارة

، واعتمدنا في 91الجزائرية أثناء تغطيتها لجائحة كوفيد  إلاعالموسائل  أداءنحو 

من والاتصال  إلاعالمأستاذا جامعيا متخصصا في  59ذلك على عينة قوامها 

 .م ختلف جامعات الوطن

املعايير ألاخالقية  النخبة، الاتجاه، الجائحة، ،ألازمات: إعالم الكلمات املفتاحية

 .إلاعالموالقانونية لوسائل 

mailto:rahmani.mebarka@univ-oeb.dz
mailto:debbah.toufik@univ-oeb.dz
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  :مقدمة

رعبا ظهوره وتفشيه بسرعة رهيبة هلعا و منذ  91أحدث وباء كورونا كوفيد        

ومات والشعوب هو القضاء كبيرين في العالم أجمع، وصار الشغل الشاغل للحك

 وال حد من انعكاساته السلبية على كافة م جاالت الحياة، ،على هذا الفيروس

أبانت في الكثير من  ،ه ألازمة الصحية العال ميةذّن هإوبالجهة املقابلة ي  مكن القول 

التقصير  ف ي الخدمات الصحية، حتى في الدول الكبرى والغنّية أقطار العالم عن 

جزت عن حماية مواطنيها، ولم تستطع املستشفيات الحكومية استيعاب والتي ع

ألاعداد املتزايدة للمصابين ب هذا الوباء، وأصبحت الحكومات مكتوفة ألايدي أمام 

يقض ي عليه أو حتى بروتوكوال  اموت مئات ال مري ى يوميا دون أن توفر لقاح

 عالجيا يخفف من حدته. 

والصحافة  إلاعالمألامراض املستشرية في قطاع كما كشف هذا الوباء عن        

الذي انشغل لسنوات طويلة، إما في ترويج الدعايات لألنظمة السياسية، أو بث 

ية إلى إلانسانتبّين بعد هذه الجائحة وفي ظلها مدى حاجة  اوألاكاذيب. وكمإلاثارة 

ضح مدى حاجة تاوالطبية وإمكانياتها الوقائية،  إعادة النظر في منظماتها العلمية

، بتقديم معلومات  لوسائ »إلىالبشرية 
ً

إعالم تثبت أّنها في خدمة الجمهور أوال

ظهروا للمواطنين  ألازماتجديرة بالثقة"، ففي زمن  يتاح للصحفيين فرصة لكي ي 

، (أنتوني بيالنجي )يقول  املهنة. كماقيمة الصحافة الجّيدة املستندة إلى أخالقيات 

 .الدولي للصحفيين ألامين العام لالتحاد

في البداية مع أخبار تفش ي الوباء بنوع من  إلاعالمفي الجزائر تعاملت وسائل        

في تزويد املواطنين باملعلومات الصحيحة، وباتت تتسابق فيما  والاضطرابالتهويل 

بينها للحصول على السبق الصحفي، ولم تستطع طمأنة الجمهور والتخفيف من 

صابته بعد انتشار الكثير من املعلومات الخاطئة وإلاحصائيات حالة الخوف التي أ

املخيفة عن الوفيات في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن أصدرت رئاسة 

وحيدة تكون مخولة بإعطاء إحصائيات لجمهورية قرارا يقض ي بتعيين جهة ا

وهي وزارة الصحة، فاستعادت بذلك وسائل  إلاعالمالفيروس لوسائل  انتشار 

ن هما اوإلاذاعة الرسميالتقليدية ثقة الجمهور وأصبح التلفزيون  عالمإلا 



                    أعمال مؤتمروالاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة                             إلاعالمعلوم 
 

57 

أخبار ومستجدات  تقص يمن طرف الجمهور الجزائري ل ن ألاكثر متابعةاالوسيلت

 .هذا الوباء

من هذا املنطلق، تأتي دراستنا هذه لتطرح باب السؤال البحثي عن دور        

اهنة، من خالل معرفة رأي أساتذة في ظل ألازمة الصحية الر  إلاعالموسائل 

قد التزمت باملعايير  الجزائرية إلاعالمما إذا كانت وسائل حول  والاتصال إلاعالم

. 02القانونية وألاخالقية في تغطيتها ألخبار وتطورات انتشار وباء كورونا كوفيد 

 ألازماتمع املستقبل  الجزائرية في إلاعالموكيف يجب أن تتعامل وسائل 

 ؟وأخالقياا قانوني

 :وهيومن خالل التساؤل الرئيس ي ي مكننا طرح تساؤالت أخرى فرعية        

ما هي الوسائل التي يعتمدها ألاساتذة في التزود باألخبار قبل وأثناء وقوع  .9

 ؟ألازمات

بال معايير  التزامهاالجزائرية من حيث  إلاعالمكيف يمكن توصيف واقع وسائل  .5

 ؟91جائحة كوفيد القانونية وألاخالقية قبل 

 الجائحة؟ثناء أالجزائرية  إلاعالموسائل  أداءكيف يمكن تقييم  .3

الجزائرية التزامها باملعايير  إلاعالمي لوسائل إلاعالمهل يعكس الخطاب  .7

 الجائحة؟ألاخالقية والقانونية أثناء معالجتها ألخبار 

 :للدراسةإلاطار املنهجي 

 :البحثمجتمع  -

قصد بمجتمع ال         رفاا : جميع األPopulation Study بحث أو مجتمع الدراسةي 

 ، نادية،عيشور  )ألاشخاص أو ألاشياء الذين يكونون مجتمع مشكلة البحث أو

( وعليه يتمثل مجتمع البحث في دراستنا هذه في جميع ألاساتذة 556ص، 5094

 .فروعه والاتصال بكل إلاعالمالجامعيين الجزائريين في تخصص علوم 

 :الدراسةنة عــيّ  -

تأخذ مجموعة من  همن الكل، ب معنى أنجزءا  " " sampleدراسةالتعني عّينة        

، 5094نادية،  عيشور  ")املجتمع على أن تكون ممثلة ملجتمع البحث أفراد

 ،(. وفّضلنا في دراساتنا هذه أن تكون العينة عينة قصدية أو عمدية552ص

Purposive sample يستخدم فيها الباحث الحكم الشخص ي  وهي:" العينة التي
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، 5094نادية، ، عيشور  ")على أساس أنها هي ألافضل لتحقيق أهداف الدراسة

العينة في دراستنا هذه بطريقة قصدية من خالل  باختيار (، وبالتالي قمنا 570ص

عن طريق وسائل  املباشر بهم واتصالنامعرفتنا الشخصية ب مفردات العينة 

 ا(.خصوص الاجتماعيالتواصل  وسائل )الاتصال املختلفة

 الدراسة:منهج  -

منهج البحث امليداني كما في دراستنا هذه على املنهج الوصفي أو  اعتمدنا         

جوء إليه عادة لدراسة ظواهر  "يسميه
ّ
موريس أنجرس"، وهذا املنهج يتم الل

 موجودة في الوقت الراهن، يطبق غالبا على مجموعات كبيرة من السكان

ويستطيع الباحث أن يأخذ منها بالتقريب كل ما يريد أن يكشف عنه. إنه يسمح 

من تنوع  انطالقابدراسة طرق العمل والتفكير وإلاحساس لدى هذه املجموعات 

ويعتبر املنهج الوصفي طريقة  (906 ص، 5007 موريس، أنجرس، )الاهتمامات.

حيحة وتصوير النتائج لوصف املوضوع املراد دراسته من خالل منهجية علمية ص

 .التي يتم التوصل إليها على أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرها

 :البياناتأداة جمع  -

استمارة الاستبيان للكشف عن اتجاه  ةه على أداذاعتمدنا في دراستنا ه       

وس الجزائرية في تغطية أخبار وتطورات انتشار فير إلاعالموسائل  أداءالنخبة نحو 

 إلاعالملكترونيا على م جموعة من أساتذة علوم إالتي قمنا بتوزيعها  91كوفيد 

  .والاتصال

 :الدراسةضبط مفاهيم  -

 التقييمات التي تمثل خالصة الخبرات املعرفية والوجدانية والسلوكية الاتجاه :

 (24، ص خليفة، حسين) .للجمهور 

 ة، وتحدث نقطة تحول، أو موقف مفاجئ يؤدي إلى أوضاع غير مستقر  :ألازمة

نتائج غير مرغوب فيها في وقت قصير، ويستلزم اتخاذ قرار م حدد للمواجهة في 

)عبد  .احتوائهاوقت تكون فيه ألاطراف املعنية غير مستعدة أو غير قادرة على 

 (97ص الحميد، صالح،
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  بمختلف أنواعها،  ألازماتية التي تقوم بتغطية إلاعالم: املواد ألازماتإعالم

إنما هو إعالم يهتم بنشر أخبار وأحداث  ألازماتما متخصصا في وهو ليس إعال 

 (935، صبداني، نزيهة ) .ألازمة بتناوله لها ووصفها وتحليلها

 :ج. جوائح( والوباء العام هو وباء ينتشر بين البشر في مساحة كبيرة  الجائحة(

ع أو قد تتسع لتضم كافة أرجاء العالم. ويسمى الانتشار الواس (قارة مثال)

عبر  الانتشار. وقد ظهر . الوباء املستوطن واسع بين الحيوانات جارفةملرض 

ّل. ويعتبر الطاعون ألاسود أحد  التاريخ العديد من الجوائح مثل الجدري والس 

م. 9320في عام  مليون شخص 50إذ قتل ما يزيد عن أكثر الجوائح تدميًرا؛ 

كتسبة وإلانفلونزا ويشتهر من الجوائح الحديثة فيروس نقص املناعة امل

 H1N1 ، وفيروس إلانفلونزا5001 خنازيرالإلاسبانية وجائحة إنفلونزا 

 (91كوفيد) فيروس كوروناو  ،SARS-CoV-2))كورونافيروس و 
A6%D8%Ahttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%

D%D8%A9 
  هو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من ساللة  :02كوفيد

فيروسات كورونا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد 

وقد  ،5091الصينية في ديسمبر  ووهانومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة 

إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان  91-تحّول مرض كوفيد

مالعال

Https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novelcoronavirus2(.
)coronaviruses-a-public/q-for-019/advice 
  لنخب( باإلنجليزيةا )النخبة مفرد جمعها :النخبةمفهوم (Elite):  في النظريات

السياسية والاجتماعية، النخبة هي مجموعة صغيرة من ألاشخاص 

املسيطرين على موارد مالية ضخمة وقوة سياسية تأثيرية كبيرة بشكل عام، 

النخبة تعني مجموعة من ألاشخاص ألاكثر قدرة من غيرهما، وهي طبقة 

ع عام ت مارس نفوذا غالبا في تلك امل جموعة معينة أو شري حة منتقاة من أي نو 

 .عادة بفضل مواهبها الفعلية أو الخاصة املفترضة
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novelcoronavirus2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novelcoronavirus2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8
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  ية والسلوكية التي يلتزم بها م جموعة القيم واملبادئ ألاخالق :إلاعالمأخالقيات

وتتمثل هذه ألاخالق في قيم عامة وتصرفات  ..عمله.الصحفي أثناء ممارسته 

كقيم الصدق والتوازن وقد باتت هذه املبادئ مجسدة في شرعيات  ..وتقاليد.

ادات صحافيين أو مؤسسات قرتها اتحأ ،عالمية ومواثيق شرف مكتوبةإ

 .(97،صصدقة)جورج ."و هيئات نقابيةأإعالمية 

  :للدراسةإلاطار النظري 

ه على ج ملة من املنطلقات ذتحليل نتائج دراستنا هاعتمدنا في إثراء و         

النظريات واملداخل ال مفسرة  وت مثلت في ،النظرية التي رأيناها تخدم املوضوع

 :وأهمها ألازماتأثناء  إلاعالملعمل وسائل 

 :الوسيلةنظرية ثراء  -9

ية التي توفر رجع الصدى تكون إلاعالمهذه النظرية أّن الوسائل تفترض         

حدوثا وهناك أربعة  أكثر ثراء فكلما قل الغموض كلما كان الاتصال الفعال  أكثر 

سرعة رد الفعل، قدرتها على نقل  وهي:معايير يتحدد من خاللها مدى ثراء الوسيلة 

، التركيز الشخص ي على إلاشارات املختلفة باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة

 .الطبيعيةالوسيلة، استخدام اللغة 

 : نظرية الاتصال املوقفية لألزمات -5

ه النظرية في دراستنا لتفسير ذونهدف من خالل توظيف ه ل صاحبها كومبس       

التي يتبناها ج مهور النخبة من املواقف الاتصالية لوسائل  الاستجاباتنوعية 

ه ذومدى موضوعية وشفافية ه 91وفيد غطية جائحة كالجزائرية أثناء ت إلاعالم

سباب ألحداث يجاد ألا إلى إيميلون بالعادة  فرادن ألا أوتفترض النظرية . ئلالوسا

 .مختلفة ويتفاعلون معها عاطفيا مما يؤثر على سمعة ومستقبل املؤسسة

 :إلاعالمألازمة عبر وسائل  اتصالتنموذج إدارة  -3

نموذجا يوضح مراحل إدارة  5092سنة  Stewartو Wilson وضع كل من       

 –الرصد والاستماع : وحددها بستة مراحل وهي إلاعالم اتصاالت ألازمة عبر وسائل

التفاعل  –ال مراقبة والتقييم  –الاستجابة والحوار  –استهداف الجمهور املناسب 

  .إجراء التعديالت الضرورية في خطة الاتصال –مع الجمهور 
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 الاجتماعية:ؤولية نظرية املس -7

ية التي تحث في جوهرها على قيام إلاعالمالنظريات  والت ي تعد من أهم       

 التزام الصحفيينالصحافة بواجباتها ووظائفها تجاه املجتمع، من خالل 

تصلة بالعمل الصحفي ب ما يضمن مساه مة إلاعالمو يين باملعايير والقيم املهنية ال م 

 . تمع وتنميته وتطويره وح مايتهفي خدمة ال م ج إلاعالم

التطرق أيضا لبعض الجوانب النظرية التي سنعتمد عليها في ت حليل  وارتأينا        

 :يليوتفسير الدراسة ال ميدانية، ونوج     زها فيما 

  ألازماتية أثناء إلاعالمأنواع التغطيات:  

 :املثيرةاملعالجة  -9

ها باألزمة بانتهاء مالسطحية والتي ينتهي اهتماوالتي تميل في تغطيتها للتهويل و        

على  ب في تضليل وتشويه وعي الجمهور وتعتمدبوهي معالجة مبتورة تتس ،الحدث

 .ض النظر عن الدور التوعوي والتثقيفيغالرؤية التسويقية لإلعالم ب

 : املعالجة الناقصة -5

همية أخبار ذات أو  التهوين وبذلك تقلل من معلوماتال تقوم على التهويل بل        

 قصوى بالنسبة للمجتمع

 :املتكاملةاملعالجة  -3

 -طراف املعنيةمواقف ألا  )زمةالتي تتعرض للجوانب املختلفة لأل  وهي       

، وتتسم هذه املعالجة بالعمق والشفافية (فاقآلا  -التطورات -السياق-سبابألا 

  :هي صعوباتأثر بعدة تتو 

 ألاطراف.ياب التنسيق بين غصادر و وقلة امل زمة وانعدامألا عدم وضوح -

 .ية املحددة من دوائر صناع القرارإلاعالمطبيعة السياسة -

 .زمةالصحافيين املشاركين في تغطية ألا و  املنهي لإلعالمييناملستوى العلمي و -

 (22،5095عادل، ص صادق، محمد )يةإلاعالمللبيروقراطية  إلاعالمخضوع -

  في التعامل مع  إلاعالممن وسائل  طلوبةوالقواعد ألاخالقية املاملعايير

 :ألازمات

ي عموما ملجموعة من القواعد واملعايير ألاخالقية إلاعالميخضع العمل 

للمصلحة العامة  اتوجب على الصحفيين الالتزام على اختالف مسؤولياتهم تحقيق
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للجمهور واملشاركة الفعالة لإلعالم في الحفاظ على تماسك املجتمع وتحقيق 

م والاستقرار به. وقد أقرت مختلف املواثيق العاملية املتعلقة بأخالقيات مهنة السل

م جموعة من املبادئ واملعايير القانونية وألاخالقية التي تحكم نشاط  إلاعالم

  :ويمكن إيجازها في آلاتي إلاعالم

  املهنةملبادئ  والاحتراماملصداقية في معالجة ألاخبار بكل حيثياتها. 

 ومباشرةقل ألاخبار وألاحداث بكل التفاصيل بلغة واضحة الدقة في ن. 

  ألاطرافاملوضوعية وعدم التحيز لطرف من. 

  التوازن. 

 احترام الخصوصية والسر ألامني. 

ية أثناء وقوع إلاعالماملهنة  حاجة لاللتزام بأخالقيات وقواعدوتزداد ال         

للمعلومات التي تخرجه حيث يكون الجمهور في حاجة ماسة ، ألازماتالكوارث و

وتساعده على التأقلم مع ألاوضاع ، وتر والغموض التي تسببها ألازمةمن حالة الت

 فراددون الوقوع في التهويل وإلاثارة التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية على ألا 

يين التحلي بقدر عال إلاعالمية وإلاعالملذا يستوجب على املؤسسات  ،واملجتمعات

 :خاللسؤولية من حساس باملمن إلا 

يل أو تهو الالتوازن في التناول والطرح ملجريات ومستجدات ألازمة دون  .9

ويتحقق هذا املطلب من  ،زمة وتداعياتهان ألا أتقليل من شالتضخيم وال ال

حاطة وإلا  ،هاتيوالتأكد التام من رسم ،خالل التنويع في مصادر املعلومة

 .زمة من جميع جوانبهابمعطيات ألا 

ويتأقلم مع  ،زمةللجمهور حتى يستطيع التكيف مع ألا برات الالزمة تقديم الخ .5

 .والهلعكل تداعياتها بكل هدوء بعيدا عن الخوف 

 -موائد مستديرة -حصص توعوية )زمةية حول ألا إلاعالمالتنويع في املواد  .3

 .(...أفالم وثائقية

ذا التحقق من مصادر املعلومات واستقائها من الهيئات املخولة قانونا له .7

 .رضالغ

والتعامل معها  ،ي تسمح بالوقاية من أضرار ألازمةالتركيز على آلاليات الت .2

 .مستقبال
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في  والانتقائية ،العمل بمصداقية من خالل الابتعاد عن تشويه الوقائع .6

 .املعال   جة

تجنب إلاشاعات واملغالطات من خالل تقديم املعلومات للجمهور بوضوح  .4

 .وكفاية

  ألازماتالتعامل مع ي في إلاعالمالخلل: 

لى إلى مجموعة من املالمح التي تشير إار الباحث سيف الدين عبد الفتاح شأ        

ي، املبالغة والتهويل إلاعالمأهمها التطفيف  ألازماتوجود خلل في التعامل مع 

ي وحجب الحقائق عن الجمهور بسبب احتكارها من أطراف هيئات إلاعالمالتعميم 

سيف  ،عبد الفتاح )ءات السياسية بالتعامل مع ألازمةمالمعينة، الخضوع لإل 

إضافة إلى البحث عن إلاثارة والسبق الصحفي  (.70-34ص ص  ،9111 الدين،

 .والهلع للجمهور  دون مراعاة حالة الذعر 

 :إلاطار التطبيقي للدراسة

العينة في دراستنا هذه بطريقة قصدية من خالل معرفتنا  باختيار قمنا         

املباشر بهم عن طريق وسائل الاتصال  واتصالنالشخصية ب مفردات العينة ا

مثلون والاتصال إلاعالمأستاذا جامعيا في علوم  59املختلفة وقد بلغت العينة  ، ي 

 .مختلف جامعات الوطن

 :استعراض نتائج الدراسة
 

 خصائص عينة البحث

مفردات 

 العينة

 ذكور 

93 

 إناث

02 

 

 الجامعة

م البواقي، قاصدي مرباح ورقلة، ألامير عبد القادر أدي العربي بن مهي

قسنطينة، الحاج لخضر باتنة، محمد بوضياف املسيلة، املدرسة العليا 

 جامعة مستغانم  -5جامعة البليدة – 03جامعة الجزائر  –للصحافة 

الفئات 

 العمرية

 سنة52-32

(02) 

32-72 

(93) 

72-22 

(03) 

 

 الدرجة
 أستاذ محاضر أ

(01) 

 ستاذ محاضر بأ

(02) 

 ستاذ مؤقتأ

(07) 
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 :الدراسةتحليل نتائج 

 أفرادية التي يعتمد عليها إلاعالمفي تناول الدراسة للشق املتعلق بالوسائل        

      التواصل الاجتماعي جاءت مواقع  ألازماتالعينة في التزود باألخبار أثناء وقوع 

 نسبةثم إلاذاعة ب % 51.2بنسبة  لفزيون يليها الت ،%49.7ولى بنسبة في املرتبة ألا 

 وهذا ،%1.2بلغت الجرائد الورقية  ،% 7.2 فكانت بنسبة نباءوكاالت ألا  ما، أ91%

راجع لسرعة تدفق ألاخبار عبر منصات التواصل الاجتماعي باملقابل يخضع بث 

( اوغيره .وإلاذاعة..التلفزيون  )التقليدية إلاعالماملعلومات وألاخبار عبر وسائل 

، تصادية التي تؤخر وصولها للجمهور لجملة من الاعتبارات السياسية واملهنية والاق

ألن مواقع التواصل الاجتماعي فضاء  ،وهذا الواقع يفرض استقراء جديا ومتمعنا

حر وخصب النتشار الشائعات وألاخبار املغلوطة التي قد تؤدي إلى نتائج عكسية 

مما يستدعي  ،ي ى في أوساط الجمهور والخوف والفو تفض ي إلى زيادة الهلع 

الثقيلة واستعادة مكانتها ودورها الفعال خاصة أثناء  إلاعالمالاهتمام أكثر بوسائل 

 .ألازمات

الجزائرية قبل الجائحة  إلاعالمذا كانت وسائل إ وفي إجابتهم على سؤال ما      

رضة هذا عاحداث فقد بلغت نسبة مة والشفافية في نقل ألا يتعمل وفق املصداق

من  %1.6و. ،الحياد التزموا %33.3العينة مقابل  أفرادمن  %24.9الطرح بنسبة 

 .املؤيدين

جندتها على ألى جملة من العوامل التي تفرض إهذا الواقع  إرجاعويمكن       

لضغوط السياسية من دوائر القرار إلى اضافة إ (حراس البوابة )الصحفيين

 .شهاروالضغوط املالية املتعلقة باإل 

الجزائرية بدورها  إلاعالمسؤال املتعلق بقيام وسائل الوفي إجابتهم عن        

العينة بينما  أفرادمن  %32.9عارض  ،91د التوعوي والتثقيفي قبل جائحة كوفي

ن أالعينة  أفرادن م 69.1%ى فيما ير  ،منهم الحياد %74.6م والتز ، %97.3أيد 

ادرها الرسمية قبل الجائحة مص ملعلومات منتستقي ا الجزائرية ال  إلاعالموسائل 

 .الحياد %33.3م والتز  ،%3.2د يّ أفيما 

مغلوطة من  اخبار أحول تلقيهم  باإليجابالعينة  أفرادمن  %29أجاب        

 .ذلك منهم %91 فيما نفى ،الجائحة الجزائرية قبل إلاعالموسائل 
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ثارة لجائحة على أخبار إلابل اق إلاعالمبتهافت وسائل  هذاويمكن تفسير         

 .والسبق الصحفي على حساب املوضوعية والخدمة العمومية للجمهور 

م تكن تساعدهم في الجزائرية ل إلاعالمالعينة بأن وسائل  أفرادمن  %24.9أجاب 

العينة الحياد  من %33.3فيما التزم  ،و تحريفأتهويل  حداث دون الاطالع على ألا 

 .الطرحهذا  %1.6وأيد 

قبل الجائحة بين التوسط بنسبة  إلاعالمالعينة بوسائل  أفرادتراوحت ثقة        

وهذا راجع باألساس لنقص التزام املؤسسات  ،%25.7والضعف بنسبة  74.6%

، الصحفيةخالقية للممارسة لجزائريين باملعايير املهنية وألا ية والصحفيين اإلاعالم

الجزائرية  إلاعالميام وسائل العينة أيضا ينفون ق أفراد من %25.7مما جعل 

العينة الحياد تجاه  من %74.6فيما التزم  ،بدورها إلاخباري والتواصلي بشكل كاف

 .جابة عن هذا السؤالإلا 

خبار أثناء تغطية أالجزائرية  إلاعالمي لوسائل إلاعالم باألداءفي املحور املتعلق 

 إلاعالمسائل العينة أن اعتمادهم على و  أفراد من %24.9الجائحة أجاب 

أن  ن املتبقو  %75.1جاب أفيما  ،الجزائرية كمصدر أساس ي للمعلومة متوسط

الجزائرية ضعيف مما يحيلنا إلى نتيجة مفادها أن  إلاعالماعتمادهم على وسائل 

الجزائرية لم تستطع استعادة ثقة الجمهور كليا والتي وصفها  إلاعالموسائل 

 فقط %7.4و ،متوسطة %52.6نما اعتبرها بي ،العينة بالضعيفة أفراد من 66.4%

 .من وصفوها بالقوية

تستقي املعلومة من  إلاعالمكانت وسائل  إذاجابتهم عن السؤال حول ما إوفي       

هذا  %52.6فيما عارض من املبحوثين الحياد  %75.1مصادرها الرسمية التزم 

رية القاي ي بأن وهذا راجع لقرار السلطة الجزائ .منهم %52.6يده أالطرح فيما 

الجزائرية املعلومات املتعلقة بالجائحة التي تصلها حصرا من  إلاعالمتذيع وسائل 

على املصدر ويقلل من انتشار مما يضفي صفة الرسمية  ،وزارة الصحة دون غيرها

 .املعلومات املغلوطة والشائعات

 دون  91ر كوفيد خباأالجزائرية بنقل  إلاعالموفيما يتعلق بمدى التزام وسائل        

 %75.1فيما عارض  ،العينة على التزامها أفرادمن  %53.2و تعتيم أكد أتهويل 
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لكثير  إلاعالمراجع إلغفال وسائل  وهذا ،الحياد %33.3والتزم  ،هذا الطرح منهم

 .أكثرمن الجوانب التي كان ينبغي عرضها والتطرق لها بوضوح وشفافية 

جزائرية على التصدي للشائعات ال إلاعالمسائل في السؤال املتعلق بقدرة و        

 91خبار املغلوطة املنتشرة في منصات التواصل الاجتماعي حول جائحة كوفيد وألا 

 %97.3املبحوثين أنها لم توفق في التصدي للشائعات بينما رأى  من %24.9رأى 

 .الحياد %52.6التزم و  ،العكس منهم

تعرض  الجزائرية ال  إلاعالموسائل ن أنة العي أفرادمن  %24.9أجاب       

ض الحالة لتغاي ي عن عر إلى اضافة إ ،حصائيات اليومية املفصلة لإلصاباتإلا 

جمع أمن املستجوبين فيما  %75.1قاليم املجاورة بنسبة الوبائية في العالم وألا

 %33.3وأجاب  ،عن نقص الحصص التوعوية والبرامج حول الوباء منهم 74.6%

عليمات والنصائح حول طرق الوقاية وعدم استضافة حاالت منهم عن نقص الت

 ..%53.2أصيبت بالوباء ثم شفيت 

الجزائرية أثناء  إلاعالمي في وسائل إلاعالمفي املحور املتعلق بمستوى الخطاب       

 ،%74.6العينة الخطاب املوجه للجمهور باملتوسط  أفرادقيم ، الجائحة

 .جيدا %7.2ه اعتبر بينما  %74.6والضعيف بنسبة 

العينة على وصفه  أفرادأما الخطاب املوجه لألطقم الطبية فأجمع غالبية      

راجع لنقص  وهذا ،جيد انه %7.4رأى  فيما %25.7والضعيف  %75.1باملتوسط 

عالميين إوعدم وجود  الجزائرية، إلاعالمفي وسائل  ألازماتالخبرة في التعامل مع 

لطغيان الخطاب الرسمي على حساب  ضافةكهذه، إمتخصصين في مواقف 

 .الجمهور الخطاب املوضوعي الهادف الذي يراعي احتياجات 

من املبحوثين بأنها مزيج بين املعقدة  %66.4إضافة للغة املوظفة التي وصفها       

 .العينة وصفوها باملعقدة من %1.2ما أ ،بالبسيطة %53.2والبسيطة فيما وصفها 

الجزائرية اعتمدت على  إلاعالمن وسائل أالعينة على  أفرادمن  %10.2كما أجمع 

وأسلوب الطمأنة والتهدئة من جهة ، سلوب التخويف والتهويل من جهةأن املزج بي

 .التهويلاعتمدت أسلوب  إلاعالمأن وسائل  منهم %1.2رأى  فيما ،خرى أ

ختيار الجزائرية قد وفقت في ا إلاعالمّن وسائل إويمكن القول في هذا الصدد      

حتى تحقق أهدافها  والتهدئة،باملزج بين التهويل  91أسلوب املعالجة ألخبار كوفيد 
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التوعوية وتحافظ في الوقت ذاته على الاستقرار الصحي والنفس ي والاجتماعي 

 .الجزائري للجمهور 

العينة أنه لم يتم إشراك وسائل  أفرادمن  %25.7ولكن رغم ذلك يرى       

 6كطرف اجتماعي فعال في مواجهة الجائحة عمال بمنطوق املادة الجزائرية  إلاعالم

املتعلق بالحماية من ألاخطار الكبرى  5007-95-52املؤرخ في  07-50من قانون 

خطار ي يعطي للمواطن الحق في معرفة ألا وتسيير الكوارث على مبدأ املشاركة الذ

لحياد في إلاجابة على ا التزموا %33.3منهم العكس و %97.3" بينما يرى املحدقة به

 .هذا السؤال

الجزائرية  إلاعالمتحكم عمل وسائل التي في الشق املتعلق باملنظومة القانونية       

لى إعادة النظر وضرورة إالعينة أنها بحاجة  أفرادمن  %10.2يرى ، ألازماتثناء أ

ء ية ملقتضيات الواقع ومتطلبات الجمهور خاصة أثناإلاعالمتكييف التشريعات 

 .الحياد %1.2التزم بينما  ،ألازماتتغطية الكوارث و

 :ةـالصــــــــخـــ

العينة املستجوبة  أفرادانطالقا من النتائج املحصل عليها وجدنا أن غالبية       

 :بأنوالاتصال يرون  إلاعالممن أساتذة 

الجزائرية لم توفق بشكل جيد أثناء تغطيتها ألخبار جائحة  إلاعالموسائل  -

 .ألازماتخالقية املعمول بها أثناء لتزام باملعايير القانونية وألا في الا 91فيدكو 

الجزائرية تفتقر  إلاعالمية ألخبار الجائحة عبر وسائل إلاعالمكانت التغطية  -

كما انتهجت أسلوب التعتيم على بعض البيانات ، لحياد في الطرحللموضوعية وا

 .البالدالة الوبائية في واملعلومات املتعلقة باإلحصائيات والح

ساس ي للمعلومة الجزائرية كمصدر أ إلاعالمال يعتمد جمهور النخبة على وسائل  -

ة ومواقع إلالكترونيواقع إلاخبارية إلى املحيث يلجأ أغلبهم ، 91حول وباء كوفيد 

رغم أنها  ،التواصل الاجتماعي للحصول على مستجدات الجائحة بالجزائر والعالم

 إلاعالمالشائعات وألاخبار املغلوطة التي لم تستطع حسبهم وسائل ال تخلو من 

الجمهور في حالة من يجعل الوضع و  اضطرابالجزائرية التصدي لها مما يزيد من 

 .الغموض والهلع
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الجزائرية أثناء تغطية  إلاعالمي لوسائل إلاعالمال يثق جمهور النخبة في الخطاب  -

للوضوح والشفافية ويعتمد أسلوب التهويل  ألنه يفتقر حسبهم 91د أخبار كوفي

، كما أنه يعاني من ماده على التهدئة وطمأنة الجمهور والتخويف أكثر من اعت

  .ألازماتالضعف بسبب غياب صحفيين مختصين في التعامل مع 

العينة املستجوبة أنه من الضروري إعادة النظر في املنظومة  أفراديرى غالبية  -

 ألازماتالجزائرية أثناء وقوع  إلاعالمالتي تحكم عمل وسائل  يةخالقية والقانونألا 

في الحصول على املعلومة في الصحفيين  من حريةوتحد  التطورات،ألنها ال تواكب 

، إلى جانب القيود السياسية والتحريرية والقانونية التي تعيق عمل وسائل وقتها

 .من ثقة الجمهور بها وتنقص إلاعالم

الجزائرية أكثر  إلاعالمداء وسائل أتطوير  بغية :والتوصياتت الاقتراحا      

 :صلبة ينبغيوقانونية  منظومة أخالقية وفق ألازماتأثناء  خاصة

 خالل:الجزائرية من  إلاعالملدى وسائل  ألازماتالحرص على تعزيز فقه إدارة  .9

 .ألازماتالتدريب املستمر للصحفيين الكتساب مهارات التعامل مع •

 .ق املتواصل مع جميع الهيئات الرسمية والفاعلين الاجتماعيينالتنسي•

 .حري الصدق واملوضوعية في نقل ألاحداثت •

 .تحلي بأخالقيات العمل الصحفيال •

 .كوين صحفيين متخصصين بمجال ألامراض وألاوبئة لتعزيز فهم الجمهور ت •

للوقوف على  تألازماأثناء  إلاعالمجراء دراسات متواصلة ملعرفة دور وأبعاد إ .5

 .نقاط القوة والضعف

 .تصويب أداء مواقع التوصل الاجتماعي من خالل التصدي لألخبار الزائفة .3

 .األزماتعدم انتهاك سرية املعلومات املتعلقة ب .7

 .لى الهلع والخوف وخلق الفوي ىإتجنب ألاخبار التي تؤدي  .2

 .زماتألا دراسة الجمهور باستمرار للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة أثناء  .6

ومنحها حق الوصول  إلاعالمإتاحة مساحة أكبر من الحرية لوسائل  .4

للمعلومات من مصادرها حتى يتسنى لها تأدية دورها إلاخباري والتواصلي مع 

 .الجمهور والعمل بمصداقية وموضوعية
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ومد جسور التواصل  ألازماتمن البرامج التوعوية أثناء  التنويع وإلاكثار  .2

 .ع الجمهور م أكبر والتفاعل بصفة 
 

 :املراجع

، 9، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، ط ألازماتوإدارة  إلاعالمصالح، عبد الحميد،  -9

5093. 

مريكي نموذجا، دار للنشر ألا  إلاعالم ألازماتدارة إصادق، محمد عادل، الصحافة و  -5

 .5095والتوزيع عمان، 

عالم إو  المإلاعزمة أ )حداث الخليجألدين عبد الفتاح حرب الكلمات في سيف ا -3

ولية( املؤتمر السنوي الخامس للبحوث السياسية مركز البحوث أزمة: صياغة ألا 

 .9111والدراسات السياسية جامعة القاهرة ديسمبر 

ية لجائحة كورونا ودورها في تشكيل اتجاهات إلاعالمخليفة، حسين، التغطية  -7

عالقات العامة الرأي العام البحريني نحو أداء املؤسسات الصحية، مجلة بحوث ال

 .5050-الشرق ألاوسط، عدد خاص

، 07-03، ع 9ية، مجلدإلاعالم، مجلة الدراسات ألازماتوإدارة  إلاعالمبداني، نزيهة،  -2

 .5094ديسمبر، 

عيشور، نادية سعيد وآخرون، منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية،  -6

 .5094مؤسسة حسين رأس الجبل للنشر والتوزيع، قسنطينة الجزائر،

ية تدريبات عملية، إلانسانموريس، أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم  -4

 .5007ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة للنشر الجزائر،

2- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8% 
 .59:72على الساعة :  92/99/5050بتاريخ: 

1- -https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novelcoronavirus

escoronavirus-a-public/q-for-2019/advice  99-09تاريخ الاسترجاع-

5050 97:35. 

90https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8% 

 .97:70 5050-99-09اريخ الاسترجاع ت

  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A8%D8%A9
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%25D
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%25D
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 يةإلاعالمعلى الصناعة تأثير جائحة كورونا 

 ية على عينة من الصحفيين في الجزائرندراسة ميدا
 

 د.  بن لعربي يحي

، مختبر تحليل، تنميط وتصميم املنتجات أحمد بن بلة 0وهران جامعة 

 ية،إلاعالم

oran1.dz-benlarbi.yahia@univ 

 

 :ملخص الدراسة

ة تأثير جائحة فيروس كورونا على املمارسة يستهدف البحث دراسة إشكالي        

ية مع الوباء الصحي من إلاعالمية في الجزائر وكيفية تعامل املؤسسات إلاعالم

انطالقا من مراجعة التراث النظري والدراسات ناحية التخطيط واملمارسة، 

 الوصفي التحليلي وأداة املقابلة مع عينة وباالستعانة باملنهجالسابقة في املوضوع 

 الصحفيين.قصدية من 

ية في الجزائر خططا وقائية إلدارة إلاعالماتخاذ املؤسسات أظهرت النتائج        

تكييف الجائحة على مستوى مقراتها تقوم على الالتزام بالبروتوكول الصحي و 

التركيز أكثر على املعالجة الشاملة ألحداث ية نحو إلاعالمبرامجها وسياستها 

فاعلة رغم محدودية قدراتها املادية والبشرية، حيث تم تناول الجائحة وأطرافها ال

وملتزم إلى حد بتعد عن لغة التهوين أو التهويل ي ائحة وفق خطاب مطمئنأخبار الج

ية وتوجيهات وزارة الاتصال وسلطة الضبط السمعي إلاعالمباملهنية  بعيد

ئحة في غياب ألحداث الجاعلى املعالجة إلاخبارية الصرفة  البصري، بالتركيز 

نقص الاحترافية صحافة استقصائية بسبب نقص إلامكانيات املادية والبشرية و 

 .غياب الحماية القانونية للصحفيو 
 

 : لكلمات املفتاحيةا

 ، التأثير.ألازماتية، إعالم إلاعالمية، الصناعة إلاعالمجائحة كورونا، املعالجة      

  

mailto:benlarbi.yahia@univ-oran1.dz
mailto:benlarbi.yahia@univ-oran1.dz
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 :مقدمة

عة عشر وألفين إلى أزمة صحية غير مسبوقة، تعرض العالم نهاية سنة تس       

جراء الوباء الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العاملية فيروس كورونا املستجد 

الرعب والهلع جراء سرعة  من ووصفته بالجائحة بعدما أغرق سكانه في حالة

صابات وعدد القتلى الذين خلفهم خصوصا في الدول التي هونت من تفش ي إلا 

عن تأثيرات نفسية  ، فضال ذ التدابير الوقائية املناسبة في حينهااملرض ولم تتخ

ع عن كثب واملجتمعات التي تتاب فرادواجتماعية واقتصادية غير محدودة على ألا 

 عالن عن لقاح نهائي فعال يضع حدا لكابوسه.مصير املرض املجهول وإلا 

قليدية في التوعية للقيام بأدوارها الت إلاعالماستدعت جائحة كورونا وسائل       

بين إلاخبارية تباينت قوية، عاملية مكثفة و  والتحسيس، من خالل تغطية إعالمية

والاستقصائية وبين تبني خطابات إعالمية مطمئنة أو مهونة أو مهولة لحجم 

الجائحة، في ظل الطلب املتزايد على املعلومات وعودة الجمهور لالعتماد على 

أطلقت عليه منظمة  ملحترفة في سياق تفش ي مرض ثان  االجماهيرية  إلاعالموسائل 

 (. Infodemicالصحة العاملية الوباء املعلوماتي )

في الجزائر  الصحفيون  وجدعلى غرار الاتجاه العالمي في هذه الجائحة، و       

أنفسهم أمام بيئة عمل جديدة، تتسم بتهديداتها الصحية والنفسية على ممارسيها 

في ظل التحول الرقمي الذي فرض تحديات أساليب العمل  وفرص قليلة لتكييف

ا اقتصادية على الصناعة 
ً
ية، انعكست سلبا على مداخيل إلاشهار إلاعالموضغوط

وانهيار نموذجه التقليدي، فضال عن تقليص حجم غرف ألاخبار وحتى إغالق 

 ية.إلاعالمبعض املنافذ 

املستقرة  وألاوضاع غير  ألازماتء أثنا إلاعالموفي سياق الاعتماد على وسائل       

شكالية الرئيسية للدراسة تتسم باضطراب املعلومات، تبرز إلا في سياق بيئة رقمية 

ية في الجزائر لجائحة إلاعالمكيف يقيم الصحفيون إدارة املؤسسات كما يلي: 

وما هي تأثيرات الجائحة على املمارسة  كورونا من ناحية التخطيط واملمارسة؟ 

 ية؟إلاعالم
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 تساؤلت الدراسة:

 ية في الجزائر إلدارة جائحة كورونا؟إلاعالمكيف خططت املؤسسات  -9

 ي في الجزائر أثناء جائحة كورونا؟إلاعالمما هي اتجاهات الخطاب   -5

 ما هي تأثيرات جائحة كورونا على املمارسة الصحفية في الجزائر؟  -3

 جائحة كورونا؟الجزائري في إدارة  إلاعالمأداء  يقيم الصحفيون كيف   -7

 تسعى الدراسة لتحقيق ألاهداف البحثية التالية: أهداف الدراسة:

 ي.إلاعالمرصد التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على العمل  -

في ظل  إلاعالمالكشف عن الفرص واملخاطر الجديدة التي تواجه صناعة  -

 الاتصال الرقمي.

الاتصال في إدارة التعرف على أوجه استفادة الصحفيين من تكنولوجيات  -

 الوباء الصحي أثناء الجائحة.

 إلاجراءات املنهجية للبحث:

 منهج البحث وأداته:

يندرج هذا البحث ضمن الدراسات الوصفية الكيفية التي تستخدم بصفة        

، ني الشخصية للفاعلين الاجتماعيينأساسية في إنتاج بيانات حول الخبرات واملعا

لغة الفاعل الاجتماعي أو على مالحظة سلوك الفاعل،  في العادة علىحيث تعتمد 

و عمد ..Source spécifiée non valideأكثر من اعتمادها على بيانات إحصائية

الباحث في هذه الدراسة إلى الاستعانة باملنهج الوصفي التحليلي، كأسلوب أو نمط 

واهر واملشكالت العلمية وصفا دقيقا للوصول يتم استخدامه لدراسة ووصف الظ

إلى التفسيرات املنطقية املبرهنة بهدف إتاحة الفرصة للباحث لوضع إطارات 

محددة للمشكلة واستخالص عدد من ألاسباب التي أدت لحدوث الظاهرة أو 

املشكلة، حيث اعتمد البحث على أداة املقابلة النصف موجهة لبحث مدى إدراك 

قضايا التي تثيرها الدراسة وإجاباتهم عن أسئلتها املبنية على خبراتهم املبحوثين لل

 Source spécifiéeوتجاربهم عن محاورها وتفسيراتهم للمشكالت التي تعرضها

non valide.  . 
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ارة إدتقييم بثالثة محاور، يهتم املحور ألاول  للمقابلة يتضمنوقد تم إعداد دليل 

دراسة تأثير جائحة ل بينما خصص املحور الثاني للوباء الصحي،الجزائري  إلاعالم

ية والصحفيين في الجزائر، ف ي ح ين تطرقن ا ف ي املح ور إلاعالمكورونا على املمارسة 

 الثالث إل ى البيانات العام ة لعين ة الدراس ة.

 مجتمع وعينة البحث:

ة القصدية أو الغرضية أو القصدية استخدم الباحث أسلوب العين       

Purposive Sample حيث تم اختيار عينة من املبحوثين، يتوقع أن تتوافر لديهم ،

معلومات كثيرة عن الظاهرة التي هي موضوع الدراسة بهدف املساعدة على 

التحليل املتعمق ومن ثم فهم حقيقة الظاهرة املدروسة ووصفها 

 . .Source spécifiée non valideوتفسيرها

 95وبناء على هذا ألاسلوب فقد عمد الباحث إلى اختيار عينة قوامها         

صحفيا وصحفية من مجتمع الصحفيين املحترفين في الجزائر، ممن يملكون 

 لهم تناول قضاياسنوات كمؤشر أول وممن سبق  2الخبرة الصحفية التي تفوق 

من مؤسسات إعالمية متنوعة من حيث الوسيلة وامللكية،  مؤشر ثانالصحة ك

هذا باإلضافة إلى مجموعة أخرى من املؤسسات الصحفية التي لم ترد على 

خطابنا حول إجراء مقابالت مع صحفييها أو حتى الرد كتابيا على دليل املقابلة في 

ك للظروف الصعبة ذل )نعزو . 5050أكتوبر  52سبتمبر إلى  50الفترة املمتدة من 

 .التي يعيشها الصحفيون خصوصا في ظل تفش ي املوجة الثانية لفيروس كورونا(

وتجدر إلاشارة هنا إلى أن التمثيل الجغرافي للصحافة الجزائرية ليس ذا أهمية      

ذين ال يرتبطان بهذا لفي اختيار العينة نظًرا لطبيعة مشكلة الدراسة ومنهجها ال

 العينة.الضابط في اختيار 

 الدراسات السابقة:

وباء الصحي والالصحفيين يوميات العالقة بين  بحثحاولت بعض الدراسات       

ه دفت  حيث  ،ية في سياق جائحة كوروناإلاعالماملعالجة والوباء املعلوماتي و 

راتيجيات إل ى التع رف عل ى اس ت .Source spécifiée non valideدراسة 

، وه ي دراس ة ألازم ة في س ياق جائح ة كورون االفض ائيات إلاخبارية وأس اليب تغطي ة 

وص فية اس تعان فيه ا الباح ث بم نهج املس ح، واعتم دت الدراس ة عل ى عين ة قص دية 
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ألامي  ركيتين (؛ وقن اة   News FoxوCNNقن اة ) تش مل أرب ع قن وات، وه ي: 

: أن التغطيات ز عربي ة (، وتوص لت الدراسة إلىن اة س كاي ني و العربي ة، وق)

إلاخبارية لجائح ة كورون ا، في بع ض القن وات الفض ائية، كش فت ع ن م  دى اهتم  ام 

املعاص  ر بالجان  ب الص  حي للمجتم  ع، وأهليت  ه لك  ي يتص  در ألاجن  دة  إلاعالم

  Source spécifiée non valide.Sauvé قدمت دراسة، بينما يةإلاعالم
ً
تحليال

الكندية  وستة مقابالت املحترفين في كيبيك  لنتائج استطالع أجري على الصحفيين

في كيبيك، حيث ذكر  إلاعالممع املحررين ومديري ألاخبار لوسائل  نصف موجهة

قدون أنه من الضروري حماية الصحفيون إنهم قلقون بشأن هذه الظاهرة ويعت

السكان بشكل أفضل من املعلومات املضللة، ال سيما من خالل تدريب الشباب 

الرئيسية هي حصن جيد ضد غزو ألاخبار  إلاعالمفي املدارس و يعتقدون أن وسائل 

نظر إليه على أنه يتعارض مع حق  املزيفة، لكنهم ال يؤيدون التشريع الذي ي 

لتعبير، باملقابل يتبادل املحررون ومديرو ألاخبار مخاوف املواطنين في حرية ا

إلاخبارية، وهي ظاهرة  إلاعالماملشاركين في الاستطالع ويقلقون من اختفاء وسائل 

 يمكن أن تسهل انتشار ألاخبار املزيفة.

وكشف تقرير عن أول مسح عالمي واسع النطاق للصحفيين منذ بدء أزمة         

( ومركز تاو للصحافة ICFJاملركز الدولي للصحفيين ) فيروس كورونا، أطلقه

الرقمية في جامعة كولومبيا، لدراسة آثار أزمة فيروس كورونا على الصحافة في 

جميع أنحاء العالم، أن سبعين باملائة من املستطلعين أشاروا إلى أن آلاثار 

عملهم. جانب في  كانت أصعب ،91الكوفيد النفسية والعاطفية للتعامل مع أزمة 

ت املالية باعتبارها صعوبة ( املخاوف بشأن الصعوبا%64وحدد عدد مماثل )

، في حين احتل عبء العمل املكثف املرتبة الثالثة بين أكبر التحديات، قبل كبيرة

 Source spécifiée nonالعزلة الاجتماعية وخطر إلاصابة بالفيروس بالفعل

valide.. 

ونستخلص مما سبق أن نتائج الدراسات السابقة ركزت على تناول دور         

ألاخبار الوهمية املتعلقة  إنتاج ونشر ومسؤولية وسائل التواصل الاجتماعي في 

ن من دراستنا في تناولها ملجتمع ان ألاخيرتاروس كورونا، بينما تقترب الدراستبفي

ية في بلدان وسياقات مجتمعية المإلاعالصحفيين وتأثير الجائحة على املمارسة 
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تختلف عن املجتمع الجزائري، كما تتميز دراستنا باستهداف عينة من الصحفيين 

من مؤسسات مختلفة وفق تقنية املقابلة عن بعد، لجمع أكبر قدر من املعلومات 

 التي ال يوفرها الاستبيان.

 الخلفية النظرية للبحث:

 :ألازماتمفهوم إعالم -أوال

ستثنائية التي الا حالة لعملية تفاعل لفظي، لبأنه  ألازماتيعرف إعالم         

صحية أو ية املختلفة، وذلك استجابة حتمية ألزمة إلاعالمتعيشها املؤسسات 

سياسية أو اقتصادية يمر بها املجتمع، حيث تنشط وتكثر أثناء حدوث هذه ألازمة 

اعتماد الجماهير على ية، وبنفس الوقت تزداد نسبة إلاعالمبرامج التغطية 

 Source spécifiéeية للتعرف على املزيد من تفاصيل هذه ألازمةإلاعالمالوسيلة 

non valide.صل بها مختلف اية التي تتو إلاعالممجموع العمليات  ، كما يعرف بأنه

حداث لتغطية ألا  ألازماتية قبل وأثناء وبعد حدوث إلاعالمالوسائل 

 ..Source spécifiée non valideومواكبته

الذي يعد أحد مكونات  ألازماتباألزمة فيما يعرف بإعالم  إلاعالمويلتقي         

لى تغطية إالهيئات واملنظمات نظرا لحاجته  مواجهة ألازمة لدى معظم استراتيجية

بين بؤرة ألازمة والجمهور املتعطش ملا قد يحصل ألاهداف، ومد جسور التواصل 

قبل  وألاوبئة املجتمع واطالعهم على كيفية التعامل مع الكوارث أفرادمن توعية 

وبعد وقوعها، والاستفادة منها في دعم وتنظيم ألاعمال التطوعية في حالة حدوث 

 Sourceبإيجابيةالكوارث بحيث تجعل كل شرائح املجتمع فاعلة وتتفاعل 

spécifiée non valide.. 

 ألازماتفي إدارة  إلاعالمدور  -ثانيا

 تزايد:تؤدي ظروف ألازمة إلى 

 بإنجاز ، وخاصة ما يتعلق إلاعالمأهمية الدور الوسطي، الذي تقوم به وسائل  -0

الوفاق  شرح أهمية ومغزى ألاحداث، بناء املهام التالية: تقديم املعلومات،

 الاجتماعي، وتخفيف التوتر والقلق.

، وخاصة إلاعالمدوار وسائل أهناك من يرى أن ألازمة تؤدي إلى دعم ومساندة  -0

ما يتعلق ببناء الوفاق وتخفيف التوتر. وهناك من يرى أن ظروف ألازمة وما 
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، وخاصة إلاعالمتؤدي إلى تحجيم دور  وإجراءات سوفتفرضه من تدخالت وقيود 

تعلق بتقديم املعلومات وشرح مغزى ألاحداث وأهميتها، بذريعة عرقلة املجهود ما ي

 عالجي لألزمة.ال

، ولكنها أيضا وباملقابل تجذب اهتمام الرأي إلاعالمتجذب ألازمة اهتمام وسائل  -3

، الذي يصبح أكثر تعرضا لها وهذا ما يفسر حقيقة أن إلاعالمالعام بوسائل 

 إلاعالمباالستخدام املكثف لوسائل الاتصال بحيث يتميز  ظروف ألازمة تتميز دائما

يتعرض الفرد لرسائل إعالمية  ، حيثاملعاصر بالكثافة والغزارة وحدة املنافسة

 Source spécifiée nonمتابعتها والاطالع عليها وفهمها على أكثر من مقدرته 

valide.. 

 :وأنواعها ألازماتية في إلاعالم الجةمفهوم املع -ثالثا

التعامل مع مادة دراسية علمية قد تكون أرقاما، أو  تعرف املعالجة بأنها:"       

كلمات، أو جمل، أو فقرات، أو نصوص، وغيرها تعتمد على التقويم، والفرز، 

والانتقاء للمادة، وتعديلها، ثم طرحها وفق منهج محدد ليتم إيصالها  في قالب 

رفت، بينما .Source spécifiée non valideمفهوم للمتلقيروس، ومقبول و دم  ع 

القضية أو الحدث  إلاعالموسائل بأنها الطريقة التي تتناول بها  يةإلاعالماملعالجة 

أو املوضوع أو الفكرة وفق سياسة تحريرية معينة تتحدد بناء على سياسة 

عملية الكشف  ، وتعني أيضا.Source spécifiée non valideيةإلاعالمؤسسة امل

ية من قبل جهة ما باتجاه إلاعالمواستراتيجيات التغطية  ومدياتعن اتجاهات 

 الطريقة التي تّم أوهي  ،قضية معينة
ً
بها نشر الرسالة من حيث الشكل  يضا

و رفضها في املجتمع، بحسب طريقة أيز القيم ون، والتي من شأنها تعز واملضم

 .عرضها وتناولها في الوسائل الاتصالية

من أنواع  ةثالثية" إلاعالمإلادارة  "صد الدراسات العلمية التي تناولتتر و         

 :.Source spécifiée non valideزماتية لأل إلاعالماملعالجات 

تغطية تميل إلى التهويل واملعالجة السطحية، والتي  تستخدماملثيرة: املعالجة  -0

لى إالجة مبتورة، تؤدي إلى التضليل و ينتهي اهتمامها باألزمة بانتهاء الحدث، وهي مع

تشويه وعي الجمهور، وتعتبر هذه املعالجة استجابة ملا تفرضه اعتبارات السلطة 
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ية، التي تقوم على أساس التركيز على إلاعالمات السوق في بعض ألانظمة أو احتياج

 دون النظر إلى الوظائف التربوية أو التثقيفية. لإلعالمالوظائف التسويقية 

يختلف هذا النوع من املعالجة تماما عن ألاولى وهي املعالجة الناقصة:  -0

على التهوين، وهي ال تقوم على التهويل بل  "ة لها وعادة ما تكون مالزمة لها،مناقض

وبذلك قد تقلل من معلوم ات وأخب ار ذات أهمي ة قصوى بالنسبة للمجتمع، 

كتقليلها من ألاصوات الداعية إلى انتهاج الحوار السياس ي كحل لألزم ة، أو مبالغتها 

 .في اعتبار هذه ألاصوات خطيرة على املجتمع

ملختلفة لألزمة وهي املعالجة التي تتعرض للجوانب ا املعالجة املتكاملة: -3

فاق(، وتتسم هذه سباب، السياق، التطورات، آلا ألاطراف املعنية، ألا  )مواقف

املعالجة بالعمق والشمولية واملتابعة الدقيقة، التي تحترم موضوعها ومتلقيها، 

 وتستخدم من أجل تحقيق ذلك من خالل أحد ألاسلوبين التاليين:

املعلومات الصحيحة واملوثقة،  : الذي يقوم على أساس تقديمالنمط العقلي-أ

وتقديم معلومات مع محاولة إشراك الجمهور املتلقي، والانطالق من املستوى 

 الواقعي لوعي الجماهير، وربط املعالجة بمصالح واهتمامات الجماهير.

وتهدف املعالجة املتكاملة إلى تكوين موقف متكامل ووعي عميق باألزمة من 

مة ملعطيات ألازمة، ولذلك يحاول هذا النوع من خالل املعرفة العلمية السلي

التغطية إعطاء صورة كاملة تتسم بالوضوح والاتساق والشمول ملختلف جوانب 

ألازمة، وكذلك تقديم آفاق تطورها، وهي تراعي في ذلك كله املستويات املختلفة 

د للجمهور، والاعتماد على كوادر إعالمية مؤهلة ومعروفة، والتركيز على ألابعا

 املحلية لألزمة.

جوانب  والاتساق والشمولية ملختلفإعطاء صورة كاملة تتسم بالوضوح  -ب

في ذلك  وهي تراعيوكذلك تقديم آفاق تطورها،  ها،وسياقها وتقديم تاريخألازمة، 

. ومعروفةكوادر إعالمية مؤهلة  والاعتماد علىكله املستويات املختلفة للجمهور، 

املخاطر التالية: حلية لألزمة. وتحاول هذه التغطية تجنب والتركيز على ألابعاد امل

لى ألازمة والاقتصار على التغطية الجزئية، والاهتمام باألبعاد إأحادية النظرة 

 الخارجية.
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 تباينت ،ألزمة كورونا الراهنة إلاعالممعالجة  أنويرى الباحث" نواف التميمي" 

 :بين ثالثة مناهج

الذي اتبع في تغطيته مساًرا لم يتجاهل الخطر القادم، : الهادئ واملسؤول إلاعالم

دون الذهاب إلى حد التهويل وترهيب الناس من موت محقق، سيطول ماليين 

تمسك بأخالقيات املهنة واملسؤولية الاجتماعية لإلعالم، وفي  العالم،الناس عبر 

البريطانية ية إلاعالمفي )بي بي س ي( أن للمؤسسة  إلاعالمهذا السياق أكدت مديرة 

دوًرا أساسًيا لتلعبه.. في إطار الوضع الصحي الطارئ، يتمثل في توفير أنباء "العامة 

 ."جديرة بالثقة ودقيقة

، في منه إلالكتروني إلاعالم ، خاصةألاصفر إلاعالمسقط : إعالم إلاثارة ألاصفر 

مت ألازمة ، التي فاقالكاذبة والسلبية، بسيل من ألاخبار تهويل الرأي العاممستنقع 

بترهيب الناس، ودفعهم إلى حافة أمراض ال تقل فظاعة عن كورونا، مثل الهلع 

رّوجت لنظريات املؤامرة، أو لهثت وراء إلاثارة والتهويل، لرفع رصيدها ، والاكتئاب

من املتصفحين دون مراعاة ألدنى مسؤولية اجتماعية ودون التقيد بأبسط 

 .القواعد املهنية وألاخالقية

 الوباء بالهروبخطورة  إلاعالمأنكر صنف آخر من وسائل والتهوين:  إلانكار  إعالم

إلى ألامام باالستخفاف بالجائحة والتقليل من مدى خطورة الوباء، إلى حد 

، ةغير املسؤول إلاعالم وسائل منت عدد التعامل الكوميدي مع الفيروس. وبرز 

فة، بينما هم ينشرون لضيوف يزعمون الخبرة واملعر  -فتحت استديوهاتهاحين 

الترهات والسخافات التي ال تليق بمنابر إعالمية، كان ألاحرى بها الاجتهاد 

الستضافة كفاءات قادرة على تقديم املعلومات الصحية والطبية والوقائية التي 

 ..Source spécifiée non valideمن شأنها رفع وعي املتلقي

 ت املقابلة: تحليل بيانا

 :العامة لعينة الدراسة الخصائص -أول

تتمث  ل الخص   ائص العام   ة لعين   ة الدراس   ة ف  ي الخص   ائص والس   مات، الت   ي        

ننطل  ق منه  ا لتفس   ير العالقات القائم ة ب ين متغي رات الدراس ة، عل ى اعتبار أن 

 دروس تعطينا نظرة شاملة عن مدى تحدي د خص ائص وس مات املجتم ع امل

تجانسه وتنوعه ومدى ارتباطه باألسئلة، وعل  ى ه  ذا ألاساس نش  رع ف  ي تحلي  ل 
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ية إلاعالموتفس  ير البيان  ات العام  ة لعين  ة الدراس  ة املتمثل  ة ف  ي صحفيي املؤسسات 

 أسفله.املوضح  09مقابلتهم عن بعد وفق الجدول رقم  تتم املختلفة الذين

 الخصائص العامة لعينة الدراسة :20الجدول رقم 
 

ن ة، أن ج ل املتعل ق بخص ائص العي 9يتب ين م ن خالل الج دول رق م         

الصحفيين ال ذين أجرين ا معه م املقابل  ة يملكون مستويات جامعية ودراسات عليا، 

والاتصال خصوصا السمعي البصري أو الصحافة  إلاعالمدرسوا تخصص علوم 

وه  ذا راج  ع إل  ى أن املؤسسات  ،املكتوبة بدرجة أكبر أو عالقات عامة بدرجة أقل

الوطني، صارت تشترط  تعميم دراسته في جامعات القطر ية الجزائرية ومنذ إلاعالم

كحد أدنى للتوظيف، كما يالحظ أن صحفيي املؤسسات الحكومية تخصص إعالم 

كانوا أكثر تفاعال واستجابة لطلب إجراء املقابلة، مع حضور متوازن من الجنسين، 

نة، س 36و  2السيما وأن خبرة مفردات البحث في امليدان الصحفي تراوحت بين 

 مما يرشحها إلفادتن ا فيم ا يتعل ق بإشكالية الدراسة وتساؤالتها الفرعية.

 للوباء الصحيالجزائري  إلاعالمإدارة تقييم  :املحور ألاول 

 ية إلدارة جائحة كورونا في الجزائر:إلاعالمتخطيط املؤسسات  -0

توفرة في مكانياتها املإية وفق املبحوثين استنفار إلاعالمحاولت املؤسسات         

إدارة الجائحة، بعد ضبطها لخطط إدارة الجائحة من ناحية أسلوب التغطية 

ية أو ما تعلق باإلجراءات التنظيمية والتدابير الوقائية في بداية الجائحة، إلاعالم

ارة الصحة الجزائرية عن حيث تفيد صحفية بجريدة خاصة أنه وبعد إعالن وز 

لي وبعدها في البليدة، خصصت هيئة التحرير يطا" للرعية إلا 91كوفيد  "أول حالة

" كورونا" للمساهمة في التحسيس بخطورة حول مرض كامال  اصفحات وملف

وأعراض املرض، مع التأكيد على ضرورة استقاء املعلومات الخاصة باإلحصائيات 
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والتهويل وتخويف  والحاالت من املصادر الرسمية حتى ال نقع في التضخيم

ب منهم العمل عن بعد باستخدام وسائل الاتصال املتاحة طل املواطنين، كما

ويقول مسؤول بوكالة " والباقي يلتزمون بتدابير الوقاية التي يتم مراقبتها بصرامة

التخطيط للتعامل مع الجائحة تم مركزيا باتخاذ تدابير " ألانباء الجزائرية أن

فير املحلول املعقم وقائية وتنظيمية تبعا لتوجيهات الحكومة، متمثلة في فرض تو 

أي زائر تداء القناع الواعي على العمال و وار ، وكاشف الحرارة عند مدخل املؤسسة

للمؤسسة من ضيوف أو مواطنين، إلى جانب تسريح النساء وذوي ألامراض املزمنة 

في عطل استثنائية، وتعديل جداول العمل لتتناسب مع هذا النقص الطارئ في 

" في بداية ظهور الجائحة تم :ير صحفي بجريدة خاصةالعمال" ويؤكد هذه التداب

تفاقم املرض تقرر غلق  لكن بعد ،اتخاذ تدابير صحية خاصة لتفادي العدوى 

تغطية النشاطات مع احترام تدابير الوقاية، أما من و العمل من املنزل املكاتب و 

ية ولو فحة خاصة بوباء كورونا مع منح ألا ناحية العمل امليداني تم استحداث ص

لألخبار املتعلقة بالوباء مع الحرص على استقاء املعلومات من املصادر الرسمية 

 خبار الخاطئة.لتفادي الوقوع في ألا 

تقول صحفية بقناة تلفزيونية خاصة بأن حصص التوعية بدأت مع           

بداية عودة الطلبة من الصين مع ظهور الوباء بشدة في الدول ألاوروبية خاصة 

 كم عدد كبير من الجزائريين كان ينتقل إلى هذه الدول... فرنسا بح

ية في الجزائر وضعت إلاعالميتضح من إجابات الصحفيين أن املؤسسات         

خططا وقائية داخلية على مستوى مقراتها تقوم على توفير الحد ألادنى من وسائل 

والتباعد  الحرارة والتعقيم وإجراءات الحماية كأجهزة قياسالكشف والتأهب 

 نحو التركيز ية إلاعالمالاجتماعي لعمالها أو ضيوفها، بينما كيفت برامجها وسياستها 

أكثر على املعالجة الشاملة ألحداث الجائحة وأطرافها الفاعلة رغم محدودية 

 قدراتها املادية والبشرية. 

 ي في إدارة الوباء الصحي:إلاعالمالتعامل مع الخطاب  -0

في بداية الجائحة تعليمات من رؤساء التحرير في مختلف  تلقى الصحفيون        

ية املبحوثة، لعدم الوقوع في فخ التهويل والتضخيم من خالل إلاعالماملؤسسات 

الحرص على التأكد من املعلومات من جهة والاعتماد على مصادر موثوقة لدى 
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نية، مع الجمهور مثل ألاطباء ومديريات الصحة واملختصين في املجال من جهة ثا

تقديم املعلومات بخصوص املرض بشكل ال يوحي بالخوف والانخراط في عملية 

لتمكين املواطن البسيط من فهم خصوصية  إلاعالمالتحسيس املنوطة بوسائل 

وغيرها من ألامور التي كانت  ها،وكيفية التقليل من اق العدوى وانتشارهائالوباء وطر 

ذاعة الوطنية أنه تم الابتعاد كليا عن جديدة على الجميع، حيث يقول صحفي باإل 

خر تكثيف بث أي معلومة ال تصدر عن جهة رسمية مخولة بذلك. ومن جانب آلا 

العمل التوعوي والتحسيس ي بخطورة الوباء وواجب الوقاية منه كحل وحيد ناجع 

ضافة ملعالجة ظاهرة التهويل التي شهدتها بداية تفش ي الوباء إللتقليل من آثاره، 

باملعلومة الرسمية وعدم الانجرار مع  على التمسك حمل املستمعينلة ومحاو 

ي في مجمله إلاعالميؤكده زمالؤه بأن الخطاب  خبار املضللة واملغلوطة" وهو ماألا 

والهلع وغالبا دون نشر الفزع املجتمع  أفرادبين  إلى نشر الوعيكان معتدال يهدف 

سلسة خاصة خالل  الرسالة بطريقةلنقل  بأخصائيين نفسانيين الاستعانةتتم  ما

 الحجر الصحي. 

ية في سياق إلاعالمويتضح من إجابات املبحوثين أن خطاب املؤسسات        

جائحة كورونا كان مطمئنا ومطابقا لخطاب املؤسسات الرسمية في البالد، بالتركيز 

ا ال مثيل له يمر 
ً
به العالم  على التغطية الشاملة واملستمرة للجائحة باعتبارها حدث

ولويات(، حيث دعت سلطة ضبط السمعي البصري في املعاصر )ترتيب ألا  إلاعالمو

ية لتكييف برامجها مع الوضع الراهن وتوجيهها نحو إلاعالمالجزائر املؤسسات 

 Source spécifiée nonالتحسيس والتوعية، دون الدخول في الهلع والخوف

valide.ية بالنقد والتوبيخ من إلاعالمما قوبل خطاب بعض املؤسسات ، في

خطاب ي و إلاعالمالجهات الرسمية ممثلة بوزارة الاتصال التي حذرت من التضليل 

في إطار معالجة املعلومات املتعلقة بوباء فيروس  إلاعالمالتهويل لبعض وسائل 

من خالل املبالغة في نذر شؤم هذه املعالجة  "بمثابةذاته املصدر  واعتبر ، كورونا

التهويل بالوضع الوبائي الخطير في حد ذاته في بلد يعيش حالة حرب ضد عدو غير 

مرئي يتسبب في أضرار ال حصر لها في جميع أنحاء العالم، كما تشير إليه في بقاع 

 Sourceوية بكثير مقارنة بالوضع الحقيقي في الجزائراأخرى إحصاءات مأس

spécifiée non valide.. 
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 ية للوباء الصحي في الجزائر:إلاعالمتقيم املعالجة  -3

ية إلاعالميتفق املبحوثون على أن الطابع إلاخباري الصرف ميز املعالجة         

ية حيزا كبيرا إلاعالمللوباء الصحي في الجزائر، حيث خصصت املؤسسات 

" ومنها من استعان بمختصين للمساهمة في التحسيس بخطورة وباء "كورونا

ومن أهم الباحثين في املجال وحتى هناك من نزل  ،وعلماء من مختلف الدول 

منطقة موبوءة ونقل كل عندما أعلنت بالكاميرا للشارع وللمستشفيات وللبليدة 

الجائحة" وما أحاط بها من ظروف، وحتى بالنسبة للصحف فقد  "جوانب

 .خصصت هي ألاخرى صفحات من أجل ذلك

الجزائري  إلاعالم ةتغطي »إنويؤكد صحفي باإلذاعة الوطنية ذلك بقوله         

مر ألا أعتقد بأن هذا في إدارة الجائحة و  ةاستقصائي اأكثر منه ةإخباري تفعال كان

ئيات اكتفينا بنقل إحصاو ، غيب عنه معلومات كثيرةتمتوقع ألن الفيروس 

 .طرق الوقاية"إلاصابات و 

 بحوثون غياب التغطية الاستقصائية في الجائحة إلى أن الصحافةوأرجع امل       

مكانيات والوقت في ظل خصوصية الظرف الاستقصائية تتطلب املزيد من إلا 

 ،ألازماتية الجزائرية في إدارة مثل هذه إلاعالمالراهن، ونقص تجربة املؤسسات 

كفن  الصحافة الاستقصائية "عاد صحفي بجريدة خاصة ذلك إلى أنفيما أ

الجزائرية بسبب نقص الاحترافية وغياب صحفي بامتياز تراجعت في الصحافة 

في ظل منظومة  صعوبة الولوج ملصادر املعلوماتالحماية القانونية للصحفي و 

نفس ألامر تكرر خالل تغطية جائحة كورونا من طرف وسائل سياسية م تأزمة، و 

حفيين بعد نشر معلومات بعد تسجيل متابعات قضائية للعديد من الص إلاعالم

حول الوباء دون الحصول على تصريحات من الهيئات الرسمية التي شكلتها 

 تسيير الاتصال حول أزمة كورونا".الحكومة ل

مع الجائحة  احترافي الجزائري تعامل بشكل إلاعالم أن ويرى املبحوثون         

رغم أن املؤسسات أنها تبقى تجربة مميزة،  والهفوات إال بالرغم من النقائص 

ها التغيير، فيما تنتقد ل ت فتية وال تملك تلك القوة التي تخول الز  ية الإلاعالم

ية في بداية ألازمة إلاعالمصحفية باإلذاعة الوطنية الاتجاه السلبي للمعالجة 
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في البداية اتبع أسلوب التخويف بنقل الحقائق من غرف  إلاعالم" :بقولها

 إلانعاش".

              ية للجائحة إلاعالمن من إجابات املبحوثين أن أسلوب املعالجة ويتبي         

من حيث " النفس القصير "منحى الصحافة إلاخبارية الشاملةفي الجزائر، اتخذ 

ية والسياسية والاقتصادية في إلاعالمالكم والكيف، باعتبارها املتصدر لألجندة 

ة والتعليم وتعريف الجمهور بيوميات أكثر  للتربي حيث اتجهتكافة بقاع العالم، 

الجائحة على صعيد العالم بأكمله، في ظل عدم وجود بيئة مشجعة على فن 

الصحافة الاستقصائية، حيث تحتاج صحافة الاستقصاء إلى قدر كبير من التفرغ، 

أكبر من الجهد والوقت وفي ظل عدم  وجود "مظلة  اقدر  الصحفي إلى بذلو 

ت الصحفية ونقابة الصحفيين، للصحفي الاستقصائي، حماية" توفرها املؤسسا

محددات حول  .Source spécifiée non valideوهي النتيجة التي تتفق مع دراسة

تغطية الفضائيات إلاخبارية لجائحة كورونا في عصر الرقمنة التي توصلت إلى" 

سمية في البلدان العربية كمصادر ية على السلطات الر إلاعالماعتماد التغطية 

للمعلومات بخصوص وباء فيروس كورونا في تلك البلدان دون السعي الستقاء 

املعلومات من الواقع، أو مساءلة التصريحات وإلاجراءات الرسمية ملعرفة 

الحقيقة أو سالمة إلاجراءات وتناسبها مع حجم الوباء وآفاقه املستقبلية مقارنة 

البلدان التي تفش ى فيها الوباء"، في حين يختلف الحال  بما حدث ويحدث في

تمثل قاطرة تقود املجتمع في جميع  -هناك-بالغرب، ذلك أن "ثقافة الانتقاد" 

مؤسساته؛ استناًدا إلى ما توفره صحافة الاستقصاء من صدق في التناول، وعمق 

د صانع في املعالجة، وتميز في الطرح، وبحث خلف الكواليس، ودور كاشف يساع

 .القرار والرأي العام في تحديد الاتجاه إزاء قضية أو مسألة ما

ية والصحفيين في إلاعالمجائحة كورونا على املمارسة  تأثير  املحور الثاني:

 الجزائر

 ية في سياق جائحة كورونا:إلاعالمتحولت املمارسة  -7

املمارسات  اتفق املبحوثون على أن جائحة كورونا أحدثت تحوالت كبيرة في      

ية، باالتجاه نحو العمل عن بعد وغرف التحرير الرقمية، فضال عن إلاعالم

الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف الذكي في العمل من خالل عقد 
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الاجتماعات وتوزيع املهام عبر مجموعة "واتساب" خاصة بهيئة التحرير، لكن في 

امليداني والذي أصبح  يشكل خطرا على نفس الوقت أثرت "الجائحة" في العمل 

والخرجات التي  بورتاجاتو الر واقتصر ذلك فقط على بعض  ،صحة الصحفيين

تخص وضعية املستشفيات والزيارات امليدانية ملرافقة ألاطباء واملري ى والتي تطوع 

 .م كل املخاطر التي قد تنجر عنهاالصحفيون للقيام بها رغ

ل النشاطات الحكومية والوزارية وامللتقيات وغيرها من هذا وقد تم تجميد ك        

النشاطات التي كانت تشكل مصدرا من مصادر املعلومات والعمل بالنسبة 

أن الجائحة أثرت على  "مسؤول بوكالة ألانباء الجزائرية للصحفيين، وهنا يقول 

ما يرى ي ووجدنا صعوبة في الاتصال بمصادر الخبر"، فيإلاعالمنتاج حجم إلا 

تدفقة بشكل ة املإلالكتروني" محتويات املنصات صحفي باإلذاعة الوطنية أن

التقارير من ناحية  دارة الحوارات الصحفية وصياغةإمستمر أثر على طريقة 

حاطة باملوضوع دون الوقوع في تقديم معلومات غير ثابتة علميا، رغم الرغبة في إلا 

ما تؤكده صحفية باإلذاعة  أن بعضها يلقى رواجا وقبوال بين الجمهور"، وهو 

مقلقا في ظل انتشار ن العمل امليداني أصبح صعبا و إحلية التي قالت" امل

عدد العمال بعض الحصص أو تقليص عدد الضيوف و الفيروس، مما حتم إلغاء 

ية على غرار كل إلاعالمكإجراء وقائي"، ويرى صحفي بجريدة خاصة أن املؤسسات 

حة لذا اضطرت للتأقلم مع املرض خاصة خالل خرى تفاجأت بالجائالهيئات ألا 

صابات وسط العاملين في مما أدى إلى تسجيل العديد من إلا  التغطيات امليدانية،

 القطاع بسبب احتكاكهم باملصابين في املستشفيات. 

ويتبين من إجابات املبحوثين أن جائحة كورونا كان لها تأثير على املمارسة         

اضطراب عملية استقاء املعلومات من مصادرها والتحول إلى املهنية من ناحية 

باستخدام الهواتف الذكية العمل عن بعد، من خالل غرف أخبار افتراضية 

لكترونية لعقد الاجتماعات واستخدام نظام املناوبة في النمط الحضوري إوبرامج 

خصوصا لإلذاعات والقنوات التلفزيونية التي عمدت لتقليص عدد عمالها 

 ديوهات، مع تكييف جذري للشبكة البرامجية.و ضيوفها وجمهورها في ألاستو 

 تأثيرات الجائحة على الصحفيين الجزائريين: -2
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، فمن الناحية مختلفة للصحفيينتسببت جائحة كورونا في مشاكل         

 خانقة إلىية التي تعاني من أزمة مالية إلاعالمالاقتصادية: لجأت بعض املؤسسات 

إجبارية وهو ما تسبب في عدم  عمالها وصحفييها ومنحهم عطال تقليص عدد 

تقاضيهم ألجورهم وإحالتهم على البطالة في ظرف جد صعب وخاصة في ألاشهر 

ية إلاعالماملؤسسات  "نإصحي، حيث يقول صحفي بجريدة خاصة ألاولى للحجر ال

جائحة، زاد مع ال وهو ماالخاصة وقبل الجائحة كانت تعاني مشاكل مالية كبيرة 

دخل يؤثر عليه وعلى  وعدم وجودفالصحفي هو رب عائلة أو مسؤول عن عائلة 

 عائلته". 

للجائحة تأثير يتعلق بصعوبة التنقل خالل  نكاالاجتماعية من الناحية          

ساعات الحجر والانقطاع الاضطراري عن بعض الزيارات العائلية واللقاءات 

ضة واللقاءات الثقافية والانعزال أكثر في البيت، الاجتماعية وبعض العادات كالريا

كما كان للجائحة آثار جسدية وصحية، سواء باإلرهاق أو بمضاعفات صحية 

 ساعات إضافية، كما تأثر الصحفيون ألصحاب ألامراض املزمنة، بسبب العمل ل

نفسيا بحكم طبيعة عملهم التي تفرض الاحتكاك اليومي بفئات عدة تزيد املخاوف 

حيث يقول صحفي  ألاسرة، فرادلق من احتمالية العدوى بالوباء ونقله أل والق

ولألسف هذا  هو معرض جدا للعدوى ن" الصحفي ابن امليدان و إبجريدة خاصة 

كانت هناك ضغوطات  ذان هناك من توفي رحمهم هللا، لإما حدث للزمالء حتى 

 املواجهة".ل و ت نداء الواجب يحتم عليه العمنفسية على الصحفي وفي نفس الوق

ويتضح جليا من إجابات املبحوثين أن الصحفيين عانوا من ضغوط           

نفسية كبيرة في سياق الجائحة نتيجة الخوف والقلق من احتمال إلاصابة 

ووقوفهم عن قرب من الحاالت املؤكدة في املستشفيات ومصالح حفظ الجثث أو 

نما لم يتأثر الصحفيون في نقل العدوى ألحبائهم أو من مستقبل غامض، فبي

القطاع الحكومي اقتصاديا، تضرر نظراؤهم في القطاع الخاص بسبب تخفيض 

ألاجور أو التسريح، وتتفق النتيجة املتوصل إليها مع نتائج دراسة حديثة أجراها 

للصحافة الرقمية في جامعة كولومبيا، حيث ” تاو“املركز الدولي للصحافيين ومركز 

ن الصحافيين املشاركين قالوا إن التأثيرات النفسية شكلت أكبر في املئة م 40ن إ

تحّد واجههم أثناء الجائحة واختار ثمانون في املئة من الصحافيين تأثيرا نفسيا 
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سلبيا واحدا على ألاقل، بما في ذلك القلق وإلارهاق وصعوبة النوم والشعور 

 ..Source spécifiée non valideبالعجز 

الصعوبات والتحديات التي رافقت الصحفيين في أداء مهامهم أثناء  -6

 الجائحة:

واجه الصحفيون صعوبات مختلفة في ممارسة مهنتهم جراء تأثيرات        

من نقل العدوى  داني في فترة الحجر الصحي والخوفالجائحة، تصدرها العمل املي

والاتصال  إلاعالمل أو ألاصدقاء وأزمة العائلة والتسبب في فقدان ألاه فرادأل 

" وجدوا صعوبة في الوصول نهمإبجريدة خاصة املؤسس ي، حيث تقول صحفية 

للمعلومة وحتى العمل امليداني وإيجاد موضوع سواء لكتابته أو تغطيته بعد 

صعوبة الحصول على تصريح التنقل في بداية  تجميد كل النشاطات والفعاليات...

لحجر املنزلي بالنسبة للصحفيين في القطاع الخاص بسبب التمييز الجائحة وفترة ا

"صعوبة الاتصال  ب بإقرارهيؤكده مسؤول بوكالة ألانباء الجزائرية  في منحه" وهو ما

صابة بالفيروس"، تمكين الصحفي باملقابلة وهاجس إلا بمصدر الخبر، الاعتذار عن 

حيث شريحة من الجمهور، مع حفيون من إشكالية تراجع التواصل كما عانى الص

عدم إلايمان بوجود هذا بعامل  اصطدموانهم إيقول صحفي باإلذاعة الوطنية 

بحثا عن شهادات حية لنقل الحقائق من دون تخويف، كما انتقد الفيروس و 

ية التي تراخت في توفير وسائل الوقاية من العدوى إلاعالماملبحوثون املؤسسات 

، باإلضافة إلى افتقاد العديد من الصحفيين لل تأمين خالل تأدية مهامهم في امليدان

  .الاجتماعي من طرف مؤسساتهم

ية أثناء الجائحة كانت إلاعالمأن املمارسة  نالصحفييويتضح من إجابات         

معقدة جدا ومحفوفة باملخاطر والصعوبات سواء الداخلية التنظيمية في ظل 

أو خارجية في سياق أزمة الاتصال  ،نقص تدابير الوقاية وحماية الصحفيين

العمومي وصعوبة الحصول على املعلومات التي يحتاجها الصحفيون وعدم تفاعل 

 شريحة من الجمهور التي أنكرت املرض أو تؤمن بنظرية املؤامرة.

 في سياق جائحة كورونا: إلاعالمتأثير الوباء املعلوماتي على صناعة  -4

ية إلاعالمتي في ظل الجائحة مصداقية الوسائل جعل انتشار الوباء املعلوما       

 إلاعالمالتقليدي ونزوحه نحو  إلاعالمعلى املحك، بسبب تراجع ثقة الجمهور في 
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رض الخوف من املصير املجهول للموبسبب الهلع و  ،الشبكي وصعوبة إقناعه

شريك في الكذب وبأنه  ورفض تصديق ما تبثه القنوات واتهامه لبعض الوقت بأنه

خبار باإلذاعة الوطنية ذلك الواقع، حيث يفسر صحفي قسم ألا نقل الحقيقة و ال ي

" الفايك نيوز سببت للصحافيين تحديا أكبر لتنقيح مصادرهم وكسب ثقة بأن

جمهورهم، ألنها منافسة شرسة وغير متكافئة، فالصحفي ال يستطيع التوقف 

صدر أو غير املوثوق ة امللتفنيد كل ما يقع عليه يوميا من مئات املعلومات مجهول

يين للغرف دون إلاعالملى مصادرها .. ولألسف هذه الصعوبة دفعت بعض إنسبتها 

ور لتلقي معلومات لهفة الجمه معالتماش ي و تمييز من الفايك نيوز لتحقيق السبق 

 لألخبار". ألازماتشباع نهمه املتزايد وقت إغير اعتيادية و 

املعلوماتي ينطوي على خطر طمس  أن الوباء ويتبين من إجابات املبحوثين         

دور الصحافة التي يمكن أن تفقد مصداقيتها عندما ال تتخذ الاحتياطات الالزمة 

  ،لتجنب التالعب بها
ً
للمعلومات املضللة، فإن هذا  اوعندما تصبح الصحافة هدف

رسائل  يقلل من ثقة الجمهور بها ويعزز الرأي التهكمي القائل بأنه ال يوجد فرق بين

 .الصحافة وإعالم التضليل

 خاتمة:

سعت هذه الورقة البحثية لدراسة كيفية تعامل الصحفيين في الجزائر مع           

جائحة فيروس كورونا املستجد ومتطلبات الحجر الصحي، انطالقا من مراجعة 

ومن خالل مساءلة عينة قصدية  ،التراث النظري والدراسات السابقة في املوضوع

صحفيين توفرت فيها سمات سوسيومهنية مختلفة من حيث الجنس من ال

والوسيلة وامللكية واملستوى الدراس ي والتخصص والخبرة، ساهم تكوينها 

والاتصال من جامعات جزائرية وأجنبية وخبرتها  إلاعالماملتخصص في علوم 

ي إلى الحصول على وجهات نظر مهمة بخصوص إلاعالمالواسعة في امليدان 

ة البحث وتساؤالته الفرعية، التي تمت معالجتها باستخدام أسلوب إشكالي

 التحليل املوضوعي للمقابالت، حيث توصل البحث إلى النتائج التالية:

ية في الجزائر خططا وقائية إلدارة الجائحة على مستوى إلاعالماتخاذ املؤسسات  -

ية إلاعالما وسياستها تكييف برامجهمقراتها تقوم على الالتزام بالبروتوكول الصحي و 
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نحو التركيز أكثر على املعالجة الشاملة ألحداث الجائحة وأطرافها الفاعلة رغم 

 محدودية قدراتها املادية والبشرية.

ية في الجزائر ألخبار الجائحة وفق خطاب مطمئن يبتعد إلاعالمتناول املؤسسات  -

الصحفية وتوجيهات وزارة  عن لغة التهوين أو التهويل وملتزم إلى حد بعيد باملهنية

ية إلاعالمالاتصال وسلطة الضبط السمعي البصري على اختالف الوسيلة 

 وملكيتها.

ية في الجزائر على املعالجة إلاخبارية الصرفة ألحداث إلاعالمتركيز املؤسسات  -

الجائحة في غياب صحافة استقصائية بسبب نقص إلامكانيات املادية والبشرية 

ملصادر  وصعوبة الولوجالقانونية للصحفي  وغياب الحماية ونقص الاحترافية

 .املعلومات

إحداث جائحة كورونا لتحوالت جديدة على مستوى املمارسة الصحفية من  -

خالل العمل عن بعد أو غرف التحرير الرقمية، والاستفادة من املنصات 

 الاجتماعية في تفويج ألاطقم الصحفية إلى مجموعات صغيرة.

لضغوط النفسية والاجتماعية العميقة لوباء كورونا على الصحفيين تصاعد ا -

بعد إصابة عينة من زمالئهم بالفيروس أو فقدان حياتهم وهم في الخطوط 

 ألامامية لنقل أحداث الجائحة.

ية الخاصة، حتمت إلاعالمرا اقتصادية كبيرة باملؤسسات الحاق الجائحة أضر إ -

 النهائي لبعض الصحفيين. أو  والتسريح املؤقتتخفيض ألاجور 

من عدم توفير مؤسساتهم  ية الخاصةإلاعالمفي املؤسسات  تذمر الصحفيين -

ية مستلزمات الوقاية الضرورية والتأمين الاجتماعي وهم يمارسون عملهم إلاعالم

 امليداني.

قلق وتوجس الصحفيين من خطر ألاخبار الزائفة واملعلومات املغلوطة واملضللة  -

 ل املهنة ومصداقيتها.على مستقب

ية إلاعالمتسريع جائحة كورونا لعملية التحول الرقمي لعديد املؤسسات  -

العملية  ااملؤسسات الصحفية الخاصة التي تتم فيه الجزائر، عكسالحكومية في 

 بخطوات محتشمة جراء ألازمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها.
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اس أداء الصحافة املحترفة جديدا لقي كورونا امتحانالقد شكلت جائحة 

ومصداقيتها في سياق التحوالت الرقمية التي تشهدها املهنة وخطر تدفق ألاخبار 

 الزائفة، حيث توص ي هذه الورقة البحثية بما يلي:

ة عمل مناسبة يئتحسين ظروف الصحفيين الاجتماعية والاقتصادية وتوفير ب -

 والجوائح. ألازماتخصوصا أثناء 

وتكوين الصحفيين  إلاعالمالصحي والعلمي في كليات  إلاعالمع استحداث مشرو  -

 في دورات متخصصة. 

تنمية معارف ومهارات الصحفيين في منهجية التحقيق ف ي التضليل وإلابالغ  -

عنه، فضال عن إنشاء غرف أخبار مزودة بتكنولوجيات وبرامج لضمان مراقبة 

 فعالة. 

والاتصال ومنظمات  إلاعالمكليات ية و إلاعالمعقد شراكة بين املؤسسات  -

 املجتمع املدني واملؤثرين في املنصات الاجتماعية ملكافحة ظاهرة الوباء املعلوماتي.
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يـــــــــــــــة لجائحـــــــــــــــة كورونـــــــــــــا في الجزائـــــــــــــرإلاعالماملعالجــــــــــــــة   

 بين املنظور القانوني واملسؤولية الاجتماعية
ط. د مأمون محمد - 3 ط.د محمدي البشير     -0      د بوسجرة ليليا -0

 الم إس

 –إلاعالموعلوم  املدرسة الوطنية العليا للصحافة-1

 Lilia.boucedjra@yahoo.frالجزائر

، مخبر جودة البرامج في التربية الخاصة اح ورقلةجامعة قاصدي مرب -0

 bachirmhamdi6@gmail.comوالتعريف املكيف 

جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مخبر جودة البرامج في التربية الخاصة  -3

 islammaamoun9@gmail.comوالتعريف املكيف  

 

 :ملخص الدراسة

ي التعامل مع ية فإلاعالمتبحث هذه الورقة البحثية في حدود املمارسة         

لوسائل  الاجتماعيةالصحية، بين الضوابط القانونية وكذا املسؤولية  ألازمات

وباء  انتشار ، خاصة في هذا الظرف الصحي الذي يعيشه العالم من جراء إلاعالم

كوفيد فيروس كورونا الذي خلف هالك آلاالف من الضحايا، حيث عرضت 

مع املعلومة الصحية في ظل  إلاعالمئل الدراسة إلاطار العام الذي تتعامل فيه وسا

لحدود وأخالقيات  5095-02 إلاعالمنظرة املشرع الجزائري من خالل قانون 

 إلاعالملوسائل  الاجتماعيةي، كما قدمت الدراسة موقع املسؤولية إلاعالمالعمل 

، كما تم تقديم الاتجاهمن خالل تقديم مجموعة من املبادئ التي يقوم عليها هذا 

 .الجزائري مع ألاخبار املتعلقة مع هذا الوباء إلاعالمحول تعامل  قراءة
 

 ،الاجتماعيةاملسؤولية  القانوني،املنظور  ية،إلاعالماملعالجة  :الكلمات املفتاحية

 .جائحة كورونا

   

mailto:Lilia.boucedjra@yahoo.fr
mailto:bachirmhamdi6@gmail.com
mailto:islammaamoun9@gmail.com
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 :مقدمة

ياسات الصحية في كل دول أساسيا في رسم الس دورا إلاعالموسائل لعبت           

بمثابة الجسر الذي يربط عما تنتجه الحكومات من قوانين  عالمإلا كون العالم، 

ت الصحية على الجمهور، ولعل في عصرنا آوكذا عرض الهياكل واملنش واقتراحات

ل بيئة رقمية تمتاز بالسرعة ظخاصة في  والاتصال إلاعالمالحالي مع تعدد وسائل 

الفضاءات  والضخامة في صناعة املعلومة وتداولها على نطاق واسع في كل

الذي يضمن  الاتصالياملفتوحة، لتبقى املعلومة بمثابة القطعة ألاساسية في البناء 

 .التماسك في كل امليادين أو يحدث خلال فيها

الصحية التي عرفها العالم خالل القرن  ألازماتنولوجيا و وبالعودة إلى كر          

ى موت إل ىدالذي أ 5005سنة "سارس"  الحالي حيث سجلت الصين فيروس

في هونغ كونغ الذي  5003سنة أنفلونزا الطيور"  "املئات من ألاشخاص، وبعدها

الذي  5001سنة "أنفلونزا الخنازير" و ،سجلت من خالله العديد من الوفيات

كتشف ألول مرة في املكسيك لتنتقل عدواه إلى كامل أرجاء أمريكا الجنوبية ا

"إيبول"  كتشف فيها فيروساا كذلك ملئات من ألاشخاص، إفريقيوتسجل نفوق ا

أدى إلى حدوث كارثة صحية خلفت الكثير من الوفيات، وصوال  الذي 5093سنة

 اكتشافهاوالتي أعلنت فيه الصين عن  5091إلى تاريخ شهر ديسمبر من سنة 

( على أراضيها وبالضبط 91)كوفيد كورونا" "فيروس باسملفيروس قاتل معروف 

يروس مجهول وقابل للتنقل بطريقة سهلة بين ألاشخاص في مدينة يوهان، وهو ف

هذا  انتشر وسرعان ما  ،ويؤدي إلى الوفاة خاصة بين فئة ألاطفال وكبار السن

الفيروس إلى كل أنحاء العالم ليسجل مئات آلاالف من الوفيات وماليين 

ضرورة وضع خطط مستعجلة ملواجهة هذا الوباء،  استدعىإلاصابات، ألامر الذي 

 ،ه منذ الحرب العاملية الثانيةلم يشهد اقتصاديخل العالم بعدها في ركود ليد

 .سارع بعدها معدالت إلاصابة والوفيات بشكل بات ينذر بحدوث ألاسوأتلت

ستثن  ولم         
 
حيث سجلت أول  ؛الجزائر بطبيعة الحال من خطر هذا الوباء ت

لرعية إيطالي دخل  5050حالة إصابة بفيروس كورونا في شهر مارس من سنة 

بؤر أخرى في البليدة والجزائر  باكتشافألاراي ي الجزائرية، لتتطور بعدها ألاوضاع 

مس جميع أنحاء  طوعيووهران ومدن أخرى، لتدخل البالد بعدها في حجر صحي 
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عدد إلاصابات  الاجتماعيووسائل التواصل  إلاعالمالوطن، وأصبح حديث وسائل 

في املستشفيات واملراكز الصحية، لتتحمل  ستنفار الا والوفيات املسجلة وحالة 

ية للمعلومات املتعلقة إلاعالماملهمة في التعامل واملعالجة  إلاعالمبعدها وسائل 

بهذا الفيروس خاصة في مجال التوعية ، وكذا موقع أخالقيات املهنة في التعامل 

في مواجهة  عالمإلا لوسائل  الاجتماعيةالصحية وإبراز دور املسؤولية  ألازماتمع 

الوباء عن طريق مهمته التي تستدعي توظيف هذه الوسائل وحوكمتها في مرافقة 

 : مامن هذه ألارضية نطرح التساؤل الرئيس التالي وانطالقا، الاستثنائيةألاوضاع 

ية في الجزائر إلاعالمهي الضوابط القانونية وألاخالقية التي تتم فيها املعالجة 

 وتتفرع هذه إلاشكالية لتساؤالت فرعية أخرى على غرار: ؟ لوباء كورونا فيروس

 الصحية؟ ألازماتية في مواجهة إلاعالمهي املنطلقات ألاخالقية للممارسة  ما  -

 ؟إلاعالمكيف يتم التعامل مع املعلومة الصحية في وسائل  -

 ؟باالتصالأثناء نشر الخبر من قبل القائم  الاجتماعيةما موقع املسؤولية  -

 ؟95-02 إلاعالمية من خالل قانون إلاعالمكيف ينظر املشرع الجزائري للممارسة  -

 الجديد في التوعية الصحية لخطر فيروس كورونا؟ إلاعالمأي دور تلعبه وسائل  -

كونها تبحث في تحديد إلاطار  في وتكمن أهمية هذه الدراسة: أهمية الدراسة

وكذا التعرف  ،املتعلقة بالطارئ الصحيفي تحرير ألاخبار  إلاعالمالقانوني لوسائل 

الصحية، وتسعى إلى قراءة  ألازماتية أثناء مواجهة إلاعالمعلى حدود املمارسة 

، وتبحث الاستثنائيةي الجزائري في التعامل مع الظروف الصحية إلاعالماملشهد 

ية إلاعالمن دور ميثاق أخالقيات املهنة في رسم مبادئ املعالجة يأيضا في تبي

 .علومات املتعلقة بالفيروسللم

 :يإلاعالمية وأخالقيات العمل إلاعالماملسؤولية 

 ة:مفهوم املسؤولية الاجتماعي

، عل ى أن إلاعالمأكدت النظريات الخاصة بالعالقة بين الفرد ووسائل         

تحدي د ه ذه العالق ة ونتائجها، يتحكم فيها الفرد إلى حد كبير من خالل تأثير 

 جتماعية والنفسية في تحديد دوافع الاستخدام وإدراك املعاني. العوامل الا 

من أهم روافد حرية الرأي والتعبير، فهو يحتل منزلة مهمة في  إلاعالميعتبر          

 اإلعالم، فإلاعالمالنظام الديمقراطية فال يتصور وجود ديمقراطية دون حرية 
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حها وآالمها سواء أكان ذلك رئة الشعوب تتنفس من خالله وتعبر عن فر  الحر هو

إال أن ذلك ال  إلاعالمعن طريق تحقيق أو مقالة، وبالرغم من الدور العظيم لحرية 

كن أن تكون الحرية يعني حرية مطلقة بال حدود وضوابط، فاألمر املستقر أنه ال يم

بد من  إلى فوي ى حاملة في طياتها العدوان، لذا ال تانقلبال ، وإمطلقة بال قيد

هذه الحرية ووضع الضوابط التي تكفل في ممارستها للحفاظ على حقوق  تنظيم

 (5097)الحافظ  وحرياتهم. فرادألا 

ة واملسموعة واملرئية أهمية كبيرة وءبكل أشكالها املقر  إلاعالمتكتس ي وسائل         

ي تعمل في ذها من مسؤوليتها تجاه املجتمع الفي املجتمعات الحديثة، وتنبع أهميت

 :ية من ثالث وظائف هيإلاعالمويمكن إدراك املسؤولية  إطاره،

والسياسية، ومناقشة كافة ألافكار وآلاراء  الاجتماعيةالقيام بالوظائف وألادوار  -

 .واملواقف والوظيفة الثقافية من تقديم القيم والتقاليد واملعايير املثالية للمجتمع

يق الوظائف السابقة بطريقة إلى تحق إلاعالممعرفة املبادئ التي ترشد وسائل  -

 .إيجابية أو مشروعة

يين لتحقيق املبادئ إلاعالممعرفة أنواع السلوك التي يجب مراعاتها من قبل  -

 (5096)هردو . الانفصالية

الجماهيرية في ألادبيات العامة إلى الصحافة املطبوعة  الاتصالترمز وسائل         

الانترنت( واملسرح  )والشبكات املعلوماتية ط املتعددةوالتلفزيون وإلاذاعة والوسائ

الذي يتحكم في طبيعة املرسلين  الاجتماعيوالسينما، وكل ما يتعلق بمقاربة البعد 

، والتعلق بما يسمى باألخالقيات الاحترافيةمن حيث العامل الثقافي والنزعة 

كذا وأيضا التوجهات إلايديولوجية والسياسية، و  الاجتماعيةالصحفية والخلفية 

جنة الحرية للصحافة املسماة املعتقد عندما تستدعي الضرورة لذلك، فعملت ل

لي املؤسسات ن ألاكاديميين ممثييإلاعالم( املكونة من املمارسين هيشتنز) لجنة

أن تمتلك  إلاعالم، وترى هذه النظرية أنه يتحتم على وسائل التنفيذية في أمريكا

، وأن تقدم طاملا أنها تعمل في الفضاء العامفي أدائها  الاجتماعيةروح املسؤولية 

 (5090)عزي  ألاحداث بكيفية متكاملة ) واقعية وحقيقية (.
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الجزائري بين نشر ثقافة الوعي ولغة ألارقام في مواجهة أزمة  إلاعالم

 :كورونا

موجة وباء كورونا في شتى أنحاء العالم في موجتها الثانية بعد  استمرارمع        

في  ،، تزداد املخاوف من لعنة لغة ألارقام التي تتزايد بشكل متسارعهدوء حذر

مقابل ذلك تتضارب ألانباء حول إيجاد لقاح يخلص العالم من هذا الوباء 

في كل مرة من كونها ناقلة للخبر  إلاعالمالفتاك، إال أن الصورة التي ترسمها وسائل 

نقل الخبر رغم قداسته  بكل أشكاله وبمختلف القوالب الفنية املعروفة، لكن

نشر  إلاعالمإال أن من وظائف وسائل  ،وتطابقه مع الواقع هو أمر في غاية ألاهمية

في املعالجة الفنية  الاجتماعيةتتحمل املسؤولية كونها ، ثقافة الوعي في املجتمع

إيجابيا وتناوله من جانبه الذي يحمل معه ثقافة الحذر  اللخبر أوال وجعله عنصر 

 انسالخ، وتجنب ي تعصف بالنظام العام في املجتمعار املحدقة التمن ألاخط

من خالل توظيف إلاطار العام للصناعة الخبرية والتناول  الاجتماعيالنسيج 

والتي تستهدف  امليادينالتي تؤثر على جميع  الاستثنائيةزمات الصحية ي لأل إلاعالم

 أصل التكوين املجتمعي. باعتبارهالفرد 

خاصة مع تعقد  إلاعالمعل ثقافة الوعي كمبادرة تقوم بها وسائل إن ج         

( كما تعتقد مي العبد هللا، التي الاجتماعيالبيئة الرقمية و)متاهة مواقع التواصل 

جعلت الفرد مسلحا بأفكار تفتقد للمهنية وتسوق ألجندة مصطنعة إلثارة مسائل 

حول نفاذ قارورات  -مثال -معينة وتغيب أخرى عن املشهد العام، كإطالق إشاعات

ألاكسجين ونشر أرقام ال تستند ملصادرها الرسمية كما حدث في الجزائر، والتي 

التقليدية التي تصدر  إلاعالمأدخلت البالد في دوامة من فقدان الثقة في وسائل 

ية إلاعالم، ولعل تقنين املمارسة تها الرئيسة هي نشر ألارقام وفقطمهم أرقام وكأن

التقليدية أو تلك التي  سواء إلاعالمملحة في كل وسائل  ر أضحى ضرورةفي الجزائ

الجديد حتى مع وجود القوانين التي ال تفعل في كثير من  إلاعالمتعمل ضمن 

ألاحيان وهي مطبات تعلق ظاهريا وال تفعل وهو ألامر الواضح في غياب مجلس 

ن املفروض أنه ، ومهنة الذي يوجد به نص قانوني واضحميثاق أخالقيات امل

ية حقيقة إلاعالممهامه قبل سنوات، وهو الهيئة التي تضبط املمارسة  استلم

 املالية وألادبية. باالستقالليةتحظى  باعتبارها
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املعاصر في تطوير خطاب إعالمي صحي وفعال قادر على  إلاعالمفشل          

 إلاعالمورا في الوصول إلى كافة فئات الجمهور والتأثير فيها، كما أن هناك قص

التلفزيوني بشأن تقديم برامج صحية تجذب املتلقي، مثلما تفعل البرامج الرياضية 

خر فشلت املؤسسات آصحية مستدامة، من جانب  وبرامج الطبخ وتؤسس لثقافة

إعالميين محترمين قادرين على التعاطي مع املحتوى الصحي  استقطابية في إلاعالم

ل الصحي متمكنين على تقديم املحتوى الصحي مختصين في املجا استقطاب أو

 (5050)موس ى بمهنية وفعالية عالية. 

إن ما يدعو صحافة اليوم إلى ممارسة إعالمية ترقى إلى مصاف تقديم          

خدمة عمومية، هو حقيقة الظرف الذي يعيشه املجتمع من خطر أنه مهدد في 

ود الجميع من أجل تحقيق تستدعي تضافر جه استثنائيةتواجده في حالة صحية 

كبير مما هو موجود بسلبياته  ءفجزالحياة،  استمرار مبدأ النفع العام الذي يحقق 

 في تداعياته .فعال العنصر الهي  إلاعالموسائل  هوإيجابيات

حدد الباحثون مجموعة من الضوابط أساسيات التغطية الفعالة لألزمات:

 :منها ألازمات ةإدار لة أالتي تحكم عالقة الرأي العام بمس

 (5050)محمدي الدقة وإبداء الرأي العام بالحقائق التفصيلية. -

بالتصريحات ذات الطبقة السياسية والرسمية التي تساعد على  الاهتمام -

 تشكيل الرأي العام تجاه ألازمة.

باألخطاء التي قد تحدث أثناء عملية إلانذار وإلاغاثة، وذلك بالنسبة  الاعتراف -

 والكوارث الطبيعية.لألزمات 

 مع أجهزة الرأي العام. الانفعالالقدرة على التعامل بموضوعية وعدم  -

عمل على تثار ألازمة، و آناخ صحي يحتوي سرعة نشر الحقائق الالزمة لخلق م -

 تحقيق حدتها.

 : يةإلاعالمفي الجزائر للممارسة  إلاعالمنظرة قانون 

الصادر في شهر  02.5095قانون  خرهاآهدت الجزائر عدة قوانين لإلعالم ش

 م هذا القانون على النحو التالي:، وجاءت أحكا5095مايو من سنة 

لعضوي أحكام هذا القانون ار بحرية في إطا إلاعالميمارس نشاط  :20املادة تحدد 

 .احترامل ظوالتشريع املعمول بهما في 
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 الدستور وقوانين الجمهورية. -

 ائع.لدين إلاسالمي وباقي الشر ا -

 نية والوحدة الوطنية.السيادة الوط -

 متطلبات ألامن والدفاع الوطني. -

 .والحريات الفردية والجماعية إلانسانكرامة  -

 كامل موضوعي. إلاعالمحق املواطن في  -

 العض وي ك  لف ي مفه  وم ه ذا الق  انون  إلاع  الميقص  د بأنش طة  :23املـادة تش ير         

ئل وأراء أو أفك     ار مع     ارف عب     ر وس     يلة مكتوب     ة أو نش     ر أو ب     ث وق     ائع أح     داث أو رس     ا

 ون موجهة للجماهير أو فئة معينة.وتك إلكترونية،مسموعة أو متلفزة أو 

ف    ي  إلاع    المأنش    طة  ع    ن كيفي    ة املس    اهمة ف    ي بن    اء 25املــــادة بينم    ا تتح    دث          

 التن    وع واحت    رامب    املواطن  إلاع    المبع    ض املج    االت، والت    ي تتعل    ق أساس    ا ف    ي عالق    ة 

 م.الثقافي والرقي إلى مبدأ العدالة والسل

لي  ات آي وف  ق إلاعالم  تض  بط نص  وص امل  واد امل  ذكورة الس  ياق الع  ام املحل  ي           

الت   ي تش   جع  ، يك   ون فيه   ا الحف   اظ عل   ى عناص   ر الهوي   ة الوطني   ة واملتطلب   اتمح   ددة

ألام      ن الع      ام، وال      ذي بموجب      ه ت      تم به      ا ممارس      ة النش      اط املب      ادرات الت      ي تف      رض 

وك   ذا ح   ق امل   واطن ف   ي الحص   ول عل   ى املعلوم   ة، وك   ذا تتح   دث ه   ذه امل   واد  تص   اليالا

عل   ى الط   ابع التع   ددي لألفك   ار وآلاراء وف   ق ح   دود معين   ة م   ن ع   دم التع   رض ملش   اعر 

، كما تؤكد نصوص هذه امل واد عل ى ض رورة الحف اظ عل ى كرام ة واستفزازهمالناس 

بش  كل واض  ح ماهي   ة  23ملــادة اوالحري  ات الفردي  ة والجماعي  ة، كم   ا تح  دد  إلانس  ان

ب ث لوق  ائع وغيره ا عب ر وس يلة إعالمي ة س واء ف  ي  وعرفه ا بك ل نش ر أو إلاع المأنش طة 

 الجديد ولكن بشكل غير محدد. إلاعالموسائط  التقليدي أو عبر إلاعالم

 مهنة الصحفي:: الباب السادس: مهنة الصحفي وآداب وأخالقيات املهنة

انون: يعترف للصحفي املحترف بحق الوصول إلى من نص هذا الق 24املادة تحدد 

 عدا في الحاالت التالية: خبر مامصدر ال

 هو محدد في التشريع املعمول به. عندما يتعلق الخبر بسر الدفاع الوطني، كما -

 .عندما يتعلق الخبر بسر البحث والتحقيق القضائي -

 .استراتيجي اقتصاديعندما يتعلق الخبر بسر  -
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 الاقتصاديةن من شأن الخبر املساس بالسياسة الخارجية، واملصالح عندما يكو  -

 للبالد.

بث عمل صحفي من قبل أي وسيلة إعالم ألن ك ل  في حالة نشر أو: 22املادة تقول 

 ل يخضع للموافقة املسبقة لصاحبه.خر لهذا العمآ استخدام

الم أو يج    ب أن يتض    من ك    ل خب    ر تنش    ره أو تبث    ه أي وس    يلة إع     :22املــــادة  تتح    دث

 .املستعار لصاحبه أو تتم إلاشارة إلى املصدر ألاصلي الاسم

ف  ي فلك  ه الص  حفي  تتح  دث نص  وص ه  ذه امل  واد ع  ن إلاط  ار الع  ام ال  ذي يس  ير          

 الاس   تقرار لي   ات معين   ة ومح   ددة وه   ي م   ن متطلب   ات الحف   اظ عل   ى آأو املنه   ي، ض   من 

مون عل     ى إع     داد ه     ذا الق     ائ ىف     ي البل     د، وأب     د والاقتص     ادي والاجتم     اعيالسياس      ي 

اء الع   ام، وك   ذا ال   نص الت   ذكير بامله   ام ألاساس   ية أثن   اء نش   ر الخب   ر وتداول   ه ف   ي الفض   

تؤهل  ه إلنج  اح  احترافي  ةي بك  ل إلاعالم  ه ئ  عل  ى ترقي  ة أدا الص  حفيض  رورة أن يعم  ل 

س    لم الترتي    ب أثن    اء إع    داد  احت    رامي، وأن العم    ل الص    حفي يك    ون إلاعالم    املحت    وى 

 حفي وصوال إلى الناشر.  وتحرير الخبر من الص

 الفصل الثاني: آداب وأخالقيات املهنة

ب وأخالقي   ات الكام   ل ل   آلدا الاحت   راميج   ب عل   ى الص   حفي أن يس   هر عل   ى  :20املـــادة 

 م ن 20املـادة لنشاط الصحفي، زيادة على ألاحكام الواردة ف ي ااملهنة خالل ممارسة 

 القانون العضوي يجب على الصحفي:

 دولة ورموزها.شعارات ال احترام -

 الدائم إلعداد خبر كامل وموضوعي. باالهتمامالتحلي  -

 نقل الوقائع وألاحداث بنزاهة وموضوعية. -

 تصحيح كل خبر غير صحيح. -

 على تعريض حياة ألاشخاص للخطر. الامتناع -

 على املساس بالتاريخ الوطني. الامتناع -

 .الاستعمارعلى تمجيد  الامتناع -

 املهنية ألغراض شخصية أو مادية. الحظوة استعمال على الامتناع -

ع     ن نش     ر أو ب     ث ص     ور أو أق     وال تم     س ب     الخلق الع     ام، وتس     تفز مش     اعر  الامتن     اع -

 املواطن.
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يع  رض ك  ل خ  رق لقواع  د آداب وأخالقي  ات مهن  ة الص  حافة أص  حابه إل  ى  :29املــادة 

 عقوبات بأمر من املجلس ألاعلى آلداب وأخالقيات املهنة الصحافة.

ة، إلالكتروني    يتحم   ل امل   دير مس   ؤول النش    رية أو م   دير جه   از الص   حافة  :005ادة املـــ

ن ط   رف وك   ذا ص   احب الكتاب   ة أو الرس   م مس   ؤولية ك   ل كتاب   ة أو رس   م ي   تم نش   ره م   

 نشرية أو صحافة إلكترونية.

ح  ددت نص  وص ه  ذا الب  اب مجموع  ة م  ن القواع  د ألاخالقي  ة الت  ي ينبغ  ي عل  ى         

ن  ب الوق  وع ف  ي ألاخط  اء املهني  ة كأح  د املتالزم  ات ألاساس  ية الص  حفي العم  ل به  ا، وتج

التي هي ضرورية بل واجبه لتحقيق مبدأ الحق في الحصول عل ى املعلوم ة ولك ن م ن 

مص  ادرها الرس  مية، وأن هن  اك هيئ  ة رقابي  ة ه  ي الت  ي تح  دد جس  امة ألاخط  اء املهني  ة 

خط      اء ألا الت      ي وق      ع فيه      ا الص      حفي، وملح      ت إل      ى ض      رورة تجن      ب الوق      وع ف      ي بع      ض 

والخلق العام، كم ا  الاجتماعيةالجسيمة التي تضر بالهدوء العام، وتستفز الروابط 

الحظ    وة املهني    ة م    ن أج    ل تحقي    ق  ذنص    وص م    واد ه    ذا الب    اب إل    ى ع    دم أخ     دع    ت

 املصلحة الشخصية على حساب العمل الواجب املنوط به.  

 :املخالفات

قوبات التي قد يتعرض من الع على مجموعة 006إلى  009تحدثت املواد من         

ية واملمارسة الصحفية، والتي إلاعالمالقانون الذي يضبط العملية  و إليها منتهك

هنيين والصحفيين الذين تؤدي إلى امل إلاعالمتمس من مالك النشريات ووسائل 

 .(5095)قانون هم املهنية إلى أضرار في املجتمع وعلى النظام العام.ؤ أخطا

 خالصة: 

وم    ا ه    و ألاخ    ذ باملب    ادرات الت    ي ي    ة عمإلاعالمن م    ن أه    م أساس    يات املمارس    ة إ       

هم ف  ي ح  ل املش  اكل واملعض  الت الت  ي يق  ع فيه  ا املجتم  ع، ولع  ل م  ن ال  دالالت الت  ي تس  

واملس   اهمة ف   ي  الاس   تقرار يلع   ب ال   دور ال   رئيس ه   ي: تحقي   ق ثنائي   ة  إلاع   المت   وحي أن 

التي ته دد الوج ود  ألازماتة من أكثر الصحي ألازماتإيجاد الحلول ومن املعروف أن 

ي وبالت     الي تحقي     ق البش     ري، فص     حة املجتم     ع تعن     ي س     المة الفك     ر والجس     د البش     ر 

ه  ي الت  ي  والض  وابط القانوني  ة إلاع  المس  ائل لو  الاجتماعي  ةاملس  ؤولية  املنفع  ة إل  ى أن

، ويتجل     ى ذل     ك ف     ي أن تجع     ل ه     ذه الوس     ائل إيجابي     ة ف     ي إلاعالمي     ةنظم املمارس     ة ت     
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ض   وابط وتش   ريعات قانوني   ة  وألام   ر الث   اني أن تك   ون هن   اك، فع   اال اع وعنص   ر املجتم   

ي  ة خاص  ة ف  ي الظ  روف إلاعالمتعم  ل عل  ى الوق  وف عل  ى التج  اوزات وتقن  ين املمارس  ة 

 .الاستثنائية

 توصيات الدراسة:

 الاس  تثنائيةوالظ  روف  ألازم  اتي ف  ي التعام  ل م  ع إلاعالم  العم  ل عل  ى جع  ل التك  وين  -

 .أمرا إلزاميا

ي اله        ادف بتفعي        ل الض        وابط إلاعالم        ال        دعوة إل        ى تبن        ي الخط        اب أو املحت        وى  -

 القانونية.

إلاس     راع ف     ي تفعي     ل مجل     س أخالقي     ات وآداب مهن     ة الص     حافة ال     ذي يعتب     ر آلي     ة  -

 .رقابية تتمتع باالستقالل املالي وألادبي

املؤسس    اتي عل    ى مس    توى املراك    ز الحكومي    ة م    ن  الاتص    الإنش    اء وتفعي    ل مكات    ب  -

 ل تحقيق وثبات مصدر الخبر أو املعلومة.أج

ية كمبدأ أساس ي للمساهمة في إلاعالمإنشاء خاليا أزمات على مستوى املؤسسات  -

 .التعامل مع الظروف الطارئة

 املراجع:

ف  ي  إلاع  الم، املتعل  ق بق  انون  9731ص  فر  92، امل  ؤرخ ف  ي  02-95ق  انون عض  وي رق  م  .9

 https://www.joradp.dz/TRV/AInfo.pdf. 5095،  09 95الجزائر، 

، عمان دار جليس املوجب للمسؤولية –ي إلاعالمالخطأ الحوامدة، محمد الحافظ،  .5

 .5097الزمان ، 

دراسة في ألابعاد الاجتماعية  –واملجتمع  إلاعالموسائل بن روان، بلقاسم،  .3

 .5004ر الخلدونية، ، الجزائر، داواملؤسساتية

، الهيئة املصرية القاهرة تطور الخبر في الصحافة املصرية، ل،رمز، مخائي ,جيد .7

 .9122العامة، 

 .5090، الدار املتوسطية للنشر، ي، بيروتإلاعالمعزي، عبدالرحمن، علم إلاجتماع  .2

 .2020 ,05 03 .كورونا املستجد .فيروس .6
https://www.unrwa.org/sites/default/files/health_awareness_on_co

_arabic.pdf-_public_-19_-ronavirus_civid 

https://www.joradp.dz/TRV/AInfo.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/health_awareness_on_coronavirus_civid-19_-_public_-_arabic.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/health_awareness_on_coronavirus_civid-19_-_public_-_arabic.pdf
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نية الجزائر، املؤسسة الوط ،ية في إلاسالمإلاعالماملسؤولية  محمد سيد، ،محمد .4

 .9126، للكتاب

في ضل إنتشار ألاخبار  91الصحي وإدارة أزمة كورونا كوفيد إلاعالم”محمدي، كريمة.  .2

 .5050مجلة التمكين إلاجتماعي ، ” الزائفة بمواقع امليديا إلاجتماعية.

موس ى ، محمدألامين، محددات تغطية املحتوى الفضائيات إلاخبارية لجائحة  .1

. 5050, 07 01الجزيرة للداراسات،  كورونا في عصر الرقمنة، مركز 
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4642 

 .2016 .مركز هردو،ي إلاعالمأخالقيات ومبادئ العمل الصحفي و،هردو .90
-ypt.org/wphttp://hrdoeg 

  

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4642
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4642
http://hrdoegypt.org/wp-
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 والاتصال ودورها في مواجهة جائحة كورونا  املعلومات تكنولوجيا

 قراءة في بعض النماذج العاملية الرائدة 

 02انتشار كوفيد  في الحد من
 

 د. حسينة اقــــراد -0          د. حســينة قــــانة               -0

 3والاتصال، جامعة الجزائر  إلاعالمكلية علوم  -0

alger3.dz-gana.hassina@univ 

 3والاتصال، جامعة الجزائر  إلاعالمكلية علوم  -0

alger3.dz-sina@univagred.has 

 

 :ملخص الدراسة

 إلاجراءات من عدد   اتخاذ حاولت الدول  معظم أن من الرغم ىلع        

 روسيف انتشار الحتواء منها محاولة في املسبوقة ريوغ والصارمة الاستثنائية

 وتخفيض الدراسة، ووقف التجوال، حظر وفرض الحدود، إغالق مثل كورونا،

خش ى أنه إال التجمعات؛ ومنع ين،واملوظف العمال عدد  التدابير هذه تكون  أن ي 

 وأدوات آليات تطوير استدعى ما وهو الفيروس، انتشار ملواجهة كافية غير وحدها

 غير طرق  استخدام الدول  بعض فقد حاولت لذا ،الفيروس ملواجهة جديدة

 على مادالاعت :مثل التقليدية، الطرق  جانب إلى املرض، انتشار من للحد تقليدية

 وإنترنت القيادة، ذاتية والسيارات والدرونز، والروبوتات، الاصطناعي، الذكاء نظم

لالتصاالت، وغيرها  الخامس الجيل وتقنيات الضخمة، البيانات وتحليل ألاشياء،

هذه الدراسة من خالل عرض بعض  ستفصل فيها من التقنيات الحديثة التي

 النماذج العاملية الناجحة.
 

 -ال    ذكاء الص    ناعي -كورون    ا -تكنولوجي    ا املعلوم    ات والاتص    ال املفتاحيــــة:الكلمــــات 

 .البيانات الضخمة

  

https://www.al-mstba.com/t207613.html
mailto:gana.hassina@univ-alger3.dz
mailto:gana.hassina@univ-alger3.dz
mailto:agred.hassina@univ-alger3.dz
mailto:agred.hassina@univ-alger3.dz
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 :مقدمة

، في كل دول 91الجديد املعروف باسم كوفيد « كورونا »انتشر فيروس        

العالم تقريبا، بعد ظهوره للمرة ألاولى بمدينة ووهان الصينية، وخالل فترة قصيرة 

ل إلى و  باء عالمي وفق تصنيف منظمة الصحة العاملية، حيث اتخذت للغاية تحوَّ

غالبية الدول العديد من إلاجراءات الصارمة في مواجهته، والتي وصلت إلى العزل 

 الكامل للمواطنين كما حدث في إيطاليا وغيرها.

وعندما بدأت الصين معركتها ضد الفيروس، اعتمدت في املقام ألاول على         

جيا القوي لديها، خاصة في مجاالت الذكاء الاصطناعي وعلوم قطاع التكنولو 

البيانات، وذلك لتتبع الفيروس ومكافحته، في الوقت الذي قامت فيه شركات 

وغيرها « هاواوي »و« بايدو»و« علي بابا»التكنولوجيا العمالقة هناك بما في ذلك 

 بإطالق وتسريع مبادرات الرعاية الصحية.

ع ألاحداث، دخلت شركات التكنولوجيا على الخط في التعاون ونتيجة لتسار          

مع ألاطباء وألاكاديميين والهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم، الستغالل 

أقص ى قدرات التكنولوجيا ملكافحة الوباء املستشري، وقد التقى مسؤولون من 

في يسبوك، مسؤولي الدولة اشركات أمازون وغوغل ومايكروسوفت وأبل وف

الواليات املتحدة وبريطانيا، ملناقشة كيفية مساهمة هذه الشركات في أزمة وباء 

كورونا، ومن بين املوضوعات التي تمت مناقشتها أساليب النماذج وتتبع البيانات، 

وتقنيات الذكاء الصناعي، خاصة بعدما ذكر تقرير ملنظمة الصحة العاملية الدور 

مة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الصين الهائل الذي لعبته البيانات الضخ

 للمكافحة.

 :للدراسة املنهجية إلاجراءات

 :إشكالية الدراسة -0

س  تخدم فيه  ا 91-تع  ّد جائح  ة في  روس كورون  ا )كوفي  د       
 
( أول جائح  ة ف  ي الت  اريخ ت

التكنولوجي      ا الحديث      ة لالتص      ال عل      ى مث      ل ه      ذا النط      اق الواس      ع إلحاط      ة الن      اس 

 على سالمتهم وإنتاجيتهم والتواصل فيما بينهم. وإعالمهم والحفاظ 

 في    روس انتش    ار  م    ع مس    بوقة غي    ر  أزم    ة الع    الم في    ه يش    هد ال    ذي الوق    ت وف    ي       

 املعلوم                 ات تكنولوجي                 ا تلع                 ب متزاي                 د، نح                 و  عل                 ى )COVID-19( كورون                 ا

https://aitnews.com/tag/%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7/
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  )ICT( تتص   اال والا
ً
  دورا

ً
 ظ   ل ف   ي ألاش   خاص ب   ين التواص   ل عل   ى الحف   اظ ف   ي حيوي   ا

 أنح      اء جمي     ع ف      ي ال     دول  م      ن العدي     د تش      هدها الت     ي الاجتم      اعي التباع     د سياس     ات

 اله اتف ش بكات ذل ك ف ي بم ا الاتص ال، وخ دمات والتع اون  املعلوم ات وباتت ،العالم

عتب  ر  حي  ث مض   ى، وق  ت أي م  ن أهمي  ة أكث  ر  املحم  ول،
 
  ن ال  ذي الوحي  د ص  ر العن ت

ّ
 يمك

 التعليمي ة واملؤسس ات العام ة الس المة ومس ؤولي الص حة مج ال ف ي والع املين ألاس ر 

ر  بينم    ا الع    الم، م    ع متص    لين البق    اء م    ن الهام    ة والش    ركات
ّ
 عل    ى العاملي    ة ألازم    ة ت    ؤث

 .واملجتمعات القطاعات جميع

عد       
 
 متكامل ة منظوم ة ب ةبمثا الوق ت هذا في والاتصاالت املعلومات تكنولوجيا ت

 ه    ذه رونيس    تثم ال    ذين املص    لحة أص    حاب أعم    ال نم    و  وتس    ريع تمك    ين عل    ى تعم    ل

 عل   ى والاتص   االت املعلوم   ات تكنولوجي   ا ق   درة وتعتب   ر  ف.ه   اد نح   و  عل   ى التكنولوجي   ا

 بمثاب  ة ،ألازم  ات خ  الل مباش  ر  نح  و  عل  ى واملع  ارف املعلوم  ات ومش  اركة الن  اس، رب  ط

 والاقتص    ادية الاجتماعي    ة الجوان    ب م    ن العدي    د ي    لتحو  ف    ي ألاساس     ي التغيي    ر  عام    ل

 .املنهي والتطوير  التجارية وألاعمال الصحية والرعاية التعليم مثل لحياتنا،

( يقتص   ر عل   ى 91 )كوفي   دول   م يع   د قط   اع الاتص   االت ف   ي زم   ن في   روس كورون   ا        

التواص       ل التقلي       دي والبح       ث ع       ن املعلوم       ات، ب       ل ب       ات يش       كل العم       ود الفق       ري 

والحكوم   ات  ف   راددام البيان   ات واملحتوي   ات والتطبيق   ات الرقمي   ة م   ن قب   ل ألا الس  تخ

والش     ركات لض     مان اس     تمرارية النش     اط الاقتص     ادي والاجتم     اعي ف     ي ظ     ل التباع     د 

وف  ي الوق  ت ذات  ه، لعب  ت ش  ركات  .الاجتم  اعي وإلاغ  الق الكام  ل ف  ي معظ  م دول الع  الم

وج     ود املس     تخدمين، كم     ا الهوات     ف املحمول     ة دورا محوري     ا ف     ي التبلي     غ ع     ن مك     ان 

فّعل     ت تطبيق      ات تس     اعد ف      ي تحدي      د موق     ع أق      رب ألاش     خاص املص      ابين بفي      روس 

 كورونا.

هــــــل تلعــــــب  :التالي      ة البحثي      ة إلاش      كالية نط      رح الس      ابق الع      رض إل      ى اس     تنادا      

تكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات والاتصـــــــال الحديثـــــــة دورا حيويـــــــا فـــــــي مقاومـــــــة تـــــــداعيات 

 فيروس كورونا الجديد؟

 :الفرعية ساؤلتالت -0

م     ا ه     ي أه     م التط     ورات الت     ي فرض     تها الجائح     ة ف     ي مج     ال تكنولوجي     ات الاتص     ال  -

 الحديثة؟



                    أعمال مؤتمروالاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة                             إلاعالمعلوم 
 

105 

ه   ل م   ن نم   اذج ناجح   ة بمس   اعدة تكنولوجي   ا املعلوم   ات والاتص   ال عل   ى املس   توى  -

 العالمي؟

 ولإلجابة عن هذه التساؤالت ارتأينا تقسيم املداخلة إلى محورين هما:

نولوجي      ات املعلوم       ات والاتص       ال الحديث      ة املس       تخدمة ف       ي : أه       م تكاملحــــــور ألاول 

  91مواجهة فيروس كوفيد 

: نم    اذج عاملي    ة رائ    دة الس    تخدام التكنولوجي    ا الجدي    دة ف    ي مواجه    ة املحــــور الثــــاني

 .جائحة كورونا

 :مدخل مفاهيمي

 كبي    رة ف    ي مج    ال        
ً
كم    ا ه    و مع    روف فق    د ش    هد الع    الم ف    ي آلاون    ةِّ ألاخي    رة ث    ورة

حي    ث إّن انتش    ار ث    ورة عالي    ة ف    ي ت    دفق املعلوم    ات؛  ي    ا، وق    د نتج    ت عنه    االتكنولوج

املعلوم     ة أص     بح ي     تّم بس     رعة عالي     ة وكبي     رة وبأق     ّل جه     د وتكلف     ة، وتص     ل للمتلّق     ي 

كبي   ر ف   ي  همت إل   ى ح   د ّ س   أالتط   ورات التكنولوجّي   ة الحديث   ة بس   هولة ويس   ر، كم   ا أّن 

 حت ى نهاي ة س بعينّيات إزالة الفوارق ب ين الح دود وأدوات الاتص ال الت ي بقي 
ً
ت مج ّزأة

 .القرن املاي ي

الاتصال املعلومات و تكنولوجيا تعرف والاتصال: املعلومات تكنولوجيامفهوم  -

مجموع التقنيات أو ألادوات أو الوسائل أو النظم املختلفة التي يتم توظيفها  "نهابأ

ملعالجة املضمون أو املحتوى الذي يراد توصيله من خالل عملية الاتصال 

ي يتم من خاللها جمع املعلومات ، والتلجماهيري أو الشخص ي أو التنظيميا

املرئية أو  ملرسومة أو املسموعةالبيانات املسموعة أو املكتوبة أو املصورة أو او 

ه ذثم تخزين ه (ةإلالكترونيلحاسبات من خالل ا )املطبوعة أو الرقمية

ه املواد ذثم عملية نشر ه ،ثم استرجاعها في الوقت املناسب ،واملعلومات البيانات

مسموعة مرئية أو مطبوعة أو رسائل أو املضامين مسموعة أو الاتصالية أو ال

وقد تكون تلك التقنية يدوية أو آلية أو  ،رقمية، ونقلها من مكان إلى آخر، ومبادلتها

لتطور التاريخي لوسائل الاتصال واملجاالت إلكترونية أو كهربائية حسب مرحلة ا

 (523، ، ص5005 معالي فهمي حيضر، ا التطور.)ذالتي يشملها ه

https://www.al-mstba.com/t207613.html
https://www.al-mstba.com/t207613.html
https://www.al-mstba.com/t207613.html
https://www.al-mstba.com/t207613.html
https://www.al-mstba.com/t207613.html
https://www.al-mstba.com/t207613.html
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قائمة النشاطات الشاملة لثالثة قطاعات املعلوماتية بما  :تعريف الاتحاد ألاوربي

فيها من صناعة حواسيب وبرمجيات الاتصاالت عن بعد الشاملة لشبكات 

 .(30ص  ،5090دليو،  فوضيل )كإلالكترونيالانترنت أساسا و

نولوجيا املعلومات إلى الدور الفعال لقطاع تك من الجدير بالذكر أن نشير       

نشاط إلانتاج  "منه مجموعة من ألانشطة على رأسهاوالاتصاالت الذي تندرج ض

.الخ( ونشاط التوزيع .جيات، التلفاز، الراديو، الهاتف)إنتاج الحاسوب، البرم

 إلاعالمالاتصاالت، خدمات  ).الخ( والخدمات.آلالي. إلاعالم)تجارة الجملة لعتاد 

لبصري(، والذي يعد فاعال اقتصاديا جوهريا في عالج آلالي، خدمات السمعي ا

ان من العالم والدليل على إلاشكاليات التي يواجهها التعليم والتكوين في كل مك

ت الصغيرة التي تتخذ كل ألارقام ألاخيرة تشير إلى الانتشار الكبير للمؤسسا "ذلك أن

اصة في ألاشهر القليلة والتي تكاثر عددها خ ت أرضية للنشاط الاقتصاديلها الانترن

 ."19كوفيد "التي عرفت الانتشار السريع واملذهل لوباء 

فيروسات كورونا هي ساللة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب  كورونا: -

من فيروسات كورونا تسبب  ا. ومن املعروف أن عددً إلانساناملرض للحيوان و

برد الشائعة إلى ألامراض تنفسية تتراوح حدتها من نزالت ال الدى البشر أمراض

تالزمة التنفسية ميرس( وامل )ل متالزمة الشرق ألاوسط التنفسيةألاشد وخامة مث

 مرض كوفيد )الحادة الوخيمة
ً
كتشف مؤخرا

 
-سارس(. ويسبب فيروس كورونا امل

 .)موقع منظمة الصحة العاملية(. 91

خر فيروس هو مرض معد يسببه آ 91-مرض كوفيد :؟02-ما هو مرض كوفيد      

تم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا. ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا 

الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان الصينية في كانون 

آلان إلى جائحة تؤثر على العديد من  91-. وقد تحّول كوفيد5091ألاول/ ديسمبر 

 موقع منظمة الصحة العاملية( ).بلدان العالم

املحــور ألاول: أهــم تكنولوجيـــات املعلومــات والاتصـــال الحديثــة املســـتخدمة 

  02في مواجهة فيروس كوفيد 

بينم   ا يبق   ى الع   الم مش    غوال ف   ي البح   ث ع   ن ع    الج لفي   روس كورون   ا املس    تجد،        

 
ً
تق       دم التكنولوجي       ا، خاص       ة تكنولوجي       ا الاتص       االت وال       ذكاء الاص       طناعي، حل       وال
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 للعل      م ال      دور الحاس      مح      د م      ن انتش      ار الوب      اء، ويظه      ر تطبيقي      ة للمس      اعدة ف      ي ال

 رئيسية من أهمها ما يلي: مجاالت في عدة والابتكار والتكنولوجيا

 فيما يخص تفش ي الوباء:  -0

من أهم ألاسلحة في الحرب ض د امل رض الاس تخدامات املبتك رة للتكنولوجي ات        

ش اهدناها ف  ي عدي د م ن ال  دول.  الذكي ة الت ي أنجزته  ا الث ورة الص ناعية الرابع  ة، الت ي

موق   ع الع   ين  ،عل   ي ال   دين ه   الل) وظه   ر ذل   ك ف   ي ع   دد م   ن املج   االت ألاساس   ية وه   ي: 

  .(92/07/5050خبارية، إلا 

 : في مجال الرصد والاكتشاف املبكر -أ

تثمر فيه ا الت ي اس  Big Data لضخمةبرزت أهمية قواعد البيانات الكبيرة أو ا        

تب    اع سياس    ات رقمن    ة املجتم    ع أو التح    ول الرقم    ي. وف    ي اع    دد كبي    ر م    ن ال    دول م    ع 

ألازمة الراهنة، تم استخدام قواعد البيانات الصحية كالتاريخ املري ي للف رد وتك رار 

الت  ردد عل  ى املستش  فيات، وألام  راض الت  ي أص  ابته وأن  واع ألادوي  ة الت  ي يحص  ل عليه  ا 

ن الصيدليات، وقواعد بيانات التنقل والسفر من خ الل ش ركات الطي ران ومكات ب م

 
ً
الج  وازات واملط  ارات. وذل  ك لتحدي  د ألاش  خاص ال  ذين يمك  ن أن يكون  وا أكث  ر تعرض  ا

 .للمرض واملشتبه في إصابتهم به

همت الهوات   ف الذكي   ة ف   ي ه   ذا املج   ال، ف   تم تط   وير برن   امج يح   دد درج   ة س   أو         

، وذل   ك عن   د قيام   ه بنق   ر أص   ابعه عل   ى شاش   ة اله   اتف، وي   تم إب   الغ انإلانس   ح   رارة 

الس    لطات املعني    ة ب    ذلك، الت    ي ب    دورها تتأك    د م    ن أن الش    خص ق    ام بع    زل نفس    ه 

 ب   ذلك، ت   م تثبي   ت ك   اميرات حراري   ة لكش   ف درج   ات ح   رارة الرك   اب 
ً
. واتص   اال

ً
طوعي   ا

د ألاش  خاص عن د م داخل عرب ات املت  رو والقط ارات وس يارات النق  ل الجم اعي لتحدي 

ات املعنية بالتعام ل مع ه.. الذين يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة، فتقوم السلط

، أطلق    ت وزارات الص    حة ف    ي ع    دد م    ن ال    دول منص    ات إلكتروني    ة نفس    ه املنطقوب    

 م        ن ألاس        ئلة ع        ن الش        خص 
ً
تق        وم ب        إجراء اختب        ارات إلكتروني        ة تتطل        ب ع        ددا

إلاجاب      ة ع      ن ه      ذه ألاس      ئلة، ي      تم وألاع      راض الت      ي يش      عر به      ا. وعن      دما ينته      ي م      ن 

 .تشخيص حالته وتوجيه النصيحة الالزمة

م اس     تخدام البيان     ات وف     ي مج     ال التع     رف عل     ى ديناميكي     ة انتش     ار امل     رض، ت           

خ     رائط ص     حية" تب     ين حج    م وكثاف     ة انتش     ار امل     رض، واس     تخدمت  "الكبي    رة لعم     ل

https://al-ain.com/author/221530/
https://al-ain.com/author/221530/
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ط     ورة وألاق     ل أل     وان مختلف     ة للتميي     ز ب     ين ألام     اكن ألاكث     ر خط     ورة ومتوس     طة الخ

خط   ورة. فكان   ت هن   اك خريط   ة ص   حية عل   ى مس   توى الع   الم، وه   ي الت   ي اس   تخدمتها 

خ    رى 
 
منظم    ة الص    حة العاملي    ة، للتع    رف عل    ى حرك    ة انتش    ار امل    رض م    ن دول    ة إل    ى أ

واملقارن    ة بينه    ا، وخ    رائط عل    ى مس    توى ك    ل دول    ة تب    ين حج    م الانتش    ار ف    ي الوالي    ات 

 عل     
ً
     م خ     رائط أكث     ر تفص     يال

 
ى مس     توى املحافظ     ة أو الوالي     ة وم     دى واملحافظ     ات، ث

انتشار املرض في املدن لألحياء والقرى في ك ل والي ة أو محافظ ة. وك ان م ن ش أن ه ذه 

الخ   رائط أن أص   بح ل   دى الحكوم   ات والق   ائمين عل   ى أم   ور السياس   ة الص   حية نظ   رة 

 ودقة ألماكن وجود الوباء وحجم الخطورة الت ي يمثله ا. وس اعدتهم عل ى 
ً
أكثر وضوحا

ذ الق     رارات الس     ليمة الخاص     ة بتوزي     ع املس     تلزمات واملع     دات الطبي     ة واتخ     اذ اتخ     ا

إج    راءات أكث    ر ص    رامة بش    أن بع    ض املن    اطق مث    ل الع    زل الكام    ل إلح    دى امل    دن أو 

 .ألاحياء ومنع الدخول إليها أو الخروج منها

 : في مجال التعقب -ب

ي ش      خص ت      م اس      تخدام تكنولوجي      ا التع      رف عل      ى الوج      وه لتحدي      د مس      ار أ       

وتوض   يح ألام   اكن الت   ي ت   ردد عليه   ا وألاش   خاص ال   ذين ق   ابلهم وخ   الطهم ع   ن ق   رب، 

 توظي     ف 
ً
مم     ا يس     مح للس     لطات باتخ     اذ الاحتياط     ات الالزم     ة تج     اههم، وت     م أيض     ا

قواع     د البيان     ات الخاص     ة باملش     تبه ف     ي إص     ابتهم لتح     ذير آلاخ     رين م     ن مخ     الطتهم، 

به إذا م  ا اقت  رب م  ن ش  خص وذل  ك م  ن خ  الل تطبي  ق عل  ى اله  اتف ال  ذكي ينب  ه ص  اح

  .مشتبه في إصابته أو حامل للمرض

 ف       ي التأك       د م       ن وك       ان للهوات       ف ا       
ً
تب       اع قواع       د الع       زل الذكي       ة دوره       ا أيض       ا

الاجتم  اعي ومن  ع التجم  ع، فقام  ت بع  ض ش  ركات املحم  ول بابتك  ار خاص  ية اكتش  اف 

نهم س  واء لطات ع  ف  ي مك  ان واح  د وإب  الغ الس    أف  رادتجم  ع أكث  ر م  ن خمس  ة أو عش  رة 

ك    ان ذل    ك ف    ي حديق    ة عام    ة أو ش    اطب بح    ر أو ف    ي داخ    ل من    زل. وبع    د لحظ    ات تظه    ر 

إح   دى الط   ائرات املس   يرة ب   القرب م   ن املك   ان ت   دعوهم إل   ى الانص   راف. واس   تخدمت 

 .هذه الطائرات في تذكير املواطنين بالقواعد الخاصة بغلق املحالت ومنع التجوال

 

 مع املرض ى:فيما يخص أساليب العالج والتعامل  -ج
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 "كورون  ا"، في  روس ملكافح  ة الجه  ود م  ن الكثي  ر  عم  ل عل  ى ق  ادرة البيان  ات عل  وم       

 أفض   ل واقت   راح الوبائي   ة، النم   اذج وتحل  يالت التفاعلي   ة، املعلوم   ات لوح   ات كإنش  اء

 الفيروس. عالجات إلى الوصول  في للمساعدة املركبات

ث ع   ن لق   اح إلكس   اب املناع   ة وتش   ارك التكنولوجي   ات الذكي   ة ف   ي مهم   ة البح           

والوقاي    ة م    ن امل    رض، والبح    ث ع    ن ال    دواء للش    فاء من    ه، وذل    ك م    ن خ    الل ب    رامج 

التحلي  ل الجين  ي به  دف التع  رف عل  ى مكون  ات ه  ذا الفي  روس وعناص  ره، الت  ي مكن  ت 

وهن اك املص اب ب ه.  إلانس اننتائجه حتى آلان من معرف ة كيفي ة انتش اره وآث اره عل ى 

حلي      ل البيان      ات الجينومي      ة لتط      ور فيروس      ات كورون      ا بح      وث تعم      ل عل      ى جم      ع وت

ع الطفرة القادمة للفيروس، مثل املعلوم ات اللحظي ة 
 
السابقة، بما يساعد على توق

ويه    دف ه    ذا املش    روع . التابع    ة ملرك    ز فري    د ه    وتش Nextstrain الت   ي توفره    ا منص    ة

ذه البيان    ات وأدوات التحلي    ل القوي    ة للجمه    ور الع    ام، مفت    وح املص    در إل    ى إتاح    ة ه    

) .الس  تخدامها بغ  رض رف  ع مس  تويات فه  م الوب  اء وتحس  ين الاس  تجابة لتفش   ي امل  رض

 .(American scientific ،51/07/5050 موقع ،خالد البرماوي 

جتم    ع امل    دني منص    ات إلكتروني    ة       
 
وأطل    ق ع    دد م    ن وزارات الص    حة وهيئ    ات امل

به      دف ال      دعم النفس       ي لألش      خاص املع      زولين س      واء ف      ي من      ازلهم أو املستش      فيات 

ويع  انون م  ن مظ  اهر الهشاش  ة النفس  ية كالش  عور باإلحب  اط والاكتئ  اب، وتوج  ه له  م 

 
 
 .منهم ّل إلارشادات والنصائح املناسبة بعد التعرف على حالة ك

 في املجال الاجتماعي واملنهي: -0

 إلانس     ان س     بيل هم     ا والتكنولوجي     ا إلانترن     ت أن أثبت     ت ألازم     ة ه     ذه كان     ت إذا      

 وب اء مث ل كب رى  إنس انية كارث ة ظ ل ف ي ”طبيعي ة ش به“ بص ورة حيات ه لتس يير الوحي د

 كم ا ترن تإلان يس تخدمون  ف رادألا  جعل ت أنها التجربة هذه يميز ما أهم فإن كورونا،

ل     ق
 
 واملص     ادر املعلوم     ات ومش     اركة بع     د ع     ن والتعل     يم العم     ل أي يك     ون، أن ل     ه خ

 إلانترن  ت، عل  ى القائم  ة الطبيعي  ة الافتراض  ية الحي  اة فتش  كلت الع  ام، ال  رأي وتوجي  ه

 (يمك  نCyber World Physicalحقيق  ي) س يبراني ع  الم ع ن ح  ديث هن اك وأص بح

 .والترفيه التسوق  في امهاستخد يتم مثلما والتعلم العمل خالله من

م       ن م       ارس عن       دما أعلن       ت منظم       ة الص       حة العاملي       ة أن       ه يمك       ن  99من      ذ و         

وذل   ك م  ع انتش  ار الفي   روس  ،جائح  ة" "ف تفش   ي في  روس كورون   ا الجدي  د بأن  هتص  ني

https://nextstrain.org/
https://www.scientificamerican.com/arabic/author/khaled-baramawy/
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بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، سارع علماء ومهندسون في مج ال التكنولوجي ا 

وخب  راء ف  ي مج  ال الص  حة، إل  ى تس  ريع اس  تخدام ألاجه  زة املتقدم  ة، فض  ال ع  ن أطب  اء 

وخ     الل ه     ذه ، الحديث     ة ف     ي مكافح     ة الفي     روس وتس     هيل الحي     اة اليومي     ة للجم     اهير

تلع     ب التكنولوجي     ا الرقمي     ة مث     ل خدم     ة توص     يل الطلب     ات إل     ى  العص     يبة،الفت     رة 

حي  اة املن  ازل، وتطبيق  ات تتب  ع املخ  الطين عب  ر الهوات  ف الذكي  ة، دورا مهم  ا ف  ي تس  يير 

الن  اس اليومي  ة واملس  اهمة ف  ي احت  واء الفي  روس، باإلض  افة إل  ى تس  ريع عملي  ة إع  ادة 

 ش      بكاتها بتوس      يع الع      الم عب      ر  املعلوم      ات تكنولوجي      ا وح      دات تق      وم كم      ا إلانت      اج.

 املن     ازل، ف     ي للع     املين ف     ائق اتص     ال خ     دمات لت     وفير  الس     حابية الحوس     بة وأنظم     ة

 بيان       ات إل       ى والوص       ول  وإرس       الها، ن       يإلالكترو البري       د رس       ائل تلق       ي م       ن وتمكي       نهم

 )البواب  ة .فع  ال بش  كل والتع  اون  والفي  ديو  الص  وت م  ؤتمرات ف  ي واملش  اركة الش  ركة،

 التقنية( لألخبار  العربية

، بات   ت إج    راءات الع    زل، وال س   يما ف    ي امل    دن ةوبفض   ل التط    ورات التكنولوجي           

لعم  ل م  ن املن  زل والحص  ول الكبي  رة وألاس  ر امليس  ورة أم  را س  هال ومريح  ا م  ع إمكاني  ة ا

عل      ى التش      خيص الطب      ي ع      ن بع      د وممارس      ة الرياض      ة عب      ر التطبيق      ات أو ألاجه      زة 

شـــــركات عمالقـــــة  املوص     ولة ووس     ائل الترفي     ه بالب     ث الت     دفقي.  وق     د أوص     ت ع     دة

بالعم ل  "، موظفيه ا"أمازون" و"مايكروسوفت" و"غوغلمجموعات كبيرة من أمثالو

ف  ي الوالي  ات  91-تل مرك  ز انتش  ار في  روس كوفي  دم  ن املن  زل وال س  يما ف  ي منطق  ة س  يا

املتحدة. وفي هذا إلاطار، تظهر أهمية وسائل التواصل املخصصة مل وظفي الش ركات 

 مثل "سالك" و"وورك باليس" )فيسبوك(. 

وف      ي إلاج      راء التعليم      ّي، وحس      ب اليونس      كو، ف      إّن نص      ف ملي      ار م      ن التالمي      ذ       

إغ  الق  جزئ  ّي تلفزي  وني م  ن من  ازلهم؛ وك  ان هن  اك والطلب  ة تحّول  وا للتعل  يم الرقم  ي وال

جب      رة عل     ى أو كام     ل للم      دارس  عظ     م ال     دول نفس     ها م  ج     دت م  وأم     ام ه     ذا الوض      ع، و 

التعام       ل م      ع الب      ديل التكنول      وجي ف      ي التعل      يم م      ن أج      ل إنق      اذ الس      نة الدراس      ّية، 

تع    ار ف عل
 
ع    د بص    يغته التقنّي    ة التعليمّي    ة امل يه    ا ف    ي باعتم    اد أش    كال التعل    يم ع    ن ب 

ّي   ة 
 
وأعلن   ت الجامع   ات أن دروس   ها س   تتم عب   ر الانترن   ت  كم   ااملنظوم   ة التربوّي   ة العامل

 .)زهور كرام، موقع الفكر العربي( من آلان فصاعدا.
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وي   رى ال    بعض أن التكنولوجي   ات الت    ي تس    مح بمواص   لة ال    روابط الاجتماعي    ة         

تماعي     ا بامتي     از وغي     ر يبق     ى كائن     ا اج إلانس     انس     تخرج مع     ززة م     ن ه     ذه ألازم     ة ألن 

 مستعد للعيش منقطعا عن آلاخرين.

 في املجال الاقتصادي: -3

إل  ى أزم  ة الص  حة  91-ل  م ي  ؤد انتش  ار في  روس كورون  ا الجدي  د املس  بب لكوفي  د        

العام     ة ف     ي الع     الم فحس     ب، ب     ل تس     بب أيض     ا بتع     ديل وتغيي     ر الهيك     ل الاقتص     ادي 

الوض ع، ب ات التمس ك بتط وير "إنترن ت  العالمي في عصر "ما بعد الجائح ة". وف ي ه ذا

ألاش  ياء" وتس  ريع بن  اء البني  ة التحتي  ة لالقتص  اد الرقم  ي باإلض  افة إل  ى تعزي  ز التنمي  ة 

 عالية الجودة وفعالية التكنولوجيا والاقتصاد الرقميين اتجاها ال رجعة عنه.

ويش     ير الاقتص     اد الرقم     ي إل     ى سلس     لة ألانش     طة الاقتص     ادية الت     ي تس     تخدم         

املعرف   ة واملعلوم   ات والتكنولوجي   ا الرقمي   ة كعوام   ل إنت   اج رئيس   ية، وتعتب   ر ش   بكات 

املعلوم        ات الحديث        ة كناق        ل مه        م، ويعتم        د عل        ى فعالي        ة تكنولوجي        ا املعلوم        ات 

 والاتصاالت كقوة دافعة لتحسين الكفاءة وتحسين الهيكل الاقتصادي.

وس كورون  ا الجدي  د عل  ى وق د أك  دت الحمل  ة العاملي ة الجاري  ة ض  د جائح  ة في ر        

إذ  ؛ملعلوماتي   ة والتكنولوجي   ا الرقمي   ةاملن   افع الكبي   رة وآلاف   اق الواس   عة لالتص   االت ا

ن تطبي     ق الجي     ل الجدي     د م     ن ذل     ك ال يس     اعد بش     كل فع     ال عل     ى احت     واء انتش     ار إ

الفيروس واستئناف إلانتاج فحسب، بل يوسع أيض ا املس احة والنم وذج الجدي دين 

 وبالتالي تعزيز الثقة في تنمية الاقتصاد الرقمي.الستهالك املعلومات، 

ووسط ألازمة الصحية العام ة الناجم ة ع ن في روس كورون ا الجدي د، ثب ت أن         

البيان   ات الرقمي   ة ق   ادرة عل   ى ح   ل املش   اكل الت   ي يواجهه   ا الاقتص   اد الحقيق   ي خ   الل 

وجي ودف     ع تق     دم ه     ذه الفت     رة الاس     تثنائية الراهن     ة، وبالت     الي تعزي     ز الابتك     ار التكنول     

 املجتمع البشري، وتحفيز تنمية الاقتصاد الحقيقي الفائق الجودة.

إت ش ت ي  "فق د أعلن ت ش ركة ،وقد تعزز العالم الافتراي ي بشكل غي ر مس بوق         

س           ي" التايواني          ة أن املش          اركين ف          ي مؤتمره          ا ح          ول ماركته          ا للواق          ع الافتراي           ي 

ات م       ن خ       الل الانغم       اس س       يتمكنون م       ن املش       اركة في       ه بفض       ل خ       وذ "ف       ايف"

إال أن تقني      ة الواق      ع الافتراي       ي املكلف      ة ل      ن تغ      زو ك      ل املن      ازل، لك      ن  .الافتراي       ي

 ."املوظفين واملستهلكين سيكونون على تماس أكبر مع هذه التكنولوجيات الناشئة"
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 فيروس انتشار جراء كبرى  مالية لخسائر كافة الصناعات تتعرض ولم         

 التجزئة قطاع مثل كبيرة طفرة شهدت التي الصناعات من عدد هناك بل كورونا،

  القطاعات هذه ومن الصحية، واملنتجات واملطهرات
ً
 حيث البرمجيات، أيضا

: مثل بعد، عن والعمل والتعليم التواصل عملية تسهل التي ألادوات ازدهرت

 ربع التعاون  وأدوات السحابية، الحوسبة وخدمات كونفرنس، الفيديو خدمات

 ألادوات من وغيرها الترفيهي، املحتوى  بث وخدمات ،إلالكتروني والتسوق  ،رنتإلانت

يهاب إ)، كورونا روسيف من نيالرابح أحد إنها القول  يمكن التي التكنولوجية

 .(90خليفة، ص

وبينما يرى خبراء الاقتصاد في العالم أن جائحة فيروس كورونا الجديد           

اقتصادي في معظم البلدان وتعرض النموذج من املرجح أن تتسبب في ركود 

التجاري التقليدي لتأثيرات مدمرة وخسائر كبيرة في هذه الفترة الخاصة، إال أنها 

على الجانب آلاخر تحفز تحويل نماذج ألاعمال وتطوير الاقتصاد الرقمي، مما يضع 

 التكنولوجيا والاقتصاد الرقميين أمام فرصة جديدة للتنمية في عصر ما بعد

 انتشار الجائحة.

 ي: إلاعالمفي املجال  -4

ي ح ول الع الم، وال ذي ش هد  إلاعالم لقد ظهرت آثار كثي رة للجائح ة ف ي املج ال          

  ا واض  ًحا ف  ي الص  حافة املطبوع  ة، انخف  اض
ً

الق  درة عل  ى  تراجًع  ا لإلعالن  ات، انكماش

. إال أن بي   رإج   راء التحقيق   ات الاستقص   ائية، ك   ذلك ت   أثرت ألاخب   ار املحلي   ة بش   كل ك

   ة املعلوم   ة، 
 
ط ر  أح   د أب   رز نت   ائج التكنولوجي   ا الحديث   ة وحس   ناتها أّنه   ا س   محت بدمق 

ل.  م والتفاع  ل والتقاس  ست البشرّية نبض الحرّية في التعبير والتواص   فتنفَّ

ل            ظامه   ا، وب   دَّ س   ارت البش   رّية بإيق   اعِّ س   يولة املعلوم   ة، فغيَّ   ر ذل   ك الحي   اة ونِّ

   دات الا 
 
نخ   راط الس    ريع فيه   ا، إال أن ذل    ك جتماعّي   ة، وط    رح  ب   دائل فرض    ت الا التعاق

ل  م تت  أخر ش  ركات التكنولوجي  ا الكب  رى  هم أيض  ا ف  ي انتش  ار ألاخب  ار امللفق  ة وعلي  هس  أ

ف      ي تق      ديم حلوله      ا ف      ي مواجه      ة الوب      اء، حي      ث عمل      ت جوج      ل وآب      ل عل      ى محارب      ة 

ص    در ع    ن  ،91-املعلوم    ات املغلوط    ة بغل    ق مخازنه    ا أم    ام تطبيق    ات كوفي    د
 
م    ا ل    م ت

منظمة صحية أو جهة حكومية، فيما قالت فيسبوك إنها تعمل عل ى ض مان وص ول 

، وق   د الح   ظ الجمي   ع عن   د ف   تح 91-أي مس   تخدم ملعلوم   ات ص   حيحة تخ   ص كوفي   د
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ص   فحاتهم ظه   ور تبوي   ب يع   رض آخ   ر مس   تجدات الوب   اء الرس   مية، كم   ا أك   دت أنه   م 

ؤامرة املرتبط      ة ب      الفيروس. يعمل      ون عل      ى ح      ذف الادع      اءات الكاذب      ة ونظري      ات امل      

وذك   رت ت   ويتر أنه   ا تعم   ل عل   ى رف   ع ونش   ر املعلوم   ات الص   حية املوثوق   ة ق   در إلامك   ان. 

وقالت أمازون إنه ا تت ابع املنتج ات املعروض ة، وس بق أن قام ت بح ذف ملي ون من تج 

قدم أصحابها ادعاءات كاذب ة مفاده ا فاعلي ة ه ذه املنتج ات ف ي التص دي للفي روس. 

 لتتبع انتشار كوفي دإسا فيما أطلق مؤس
ً
، بحس اب معام ل تك اثر 91-نستغرام موقعا

 .وس رعة انتش اره هس ماح بتتبع لل  (The effective reproduction rate) الفي روس

 (10/05/2020 بوست، عربي موقع من ،عصام بلغياط)

همت ك    ل ه    ذه العوام    ل امل    ذكورة س    ابقا ف    ي س    أفق    د ل الص    حافة وف    ي مج    ا         

ن ع       دد إذل       ك، حي       ث  تط      ور ص       حافة البيان       ات، ونح       ن نع       يش الي       وم عل       ى وق       ع

بلي   ون  7 م   ن أكث   ر  We are Socialوف   ق موق   ع  مس   تعملي الانترن   ت ق   د بل   غ الي   وم

الحاس       وب املحم       ول،  )ة الحديث       ةإلالكتروني       مس       تعمل. كم       ا انتش       رت الوس       ائط 

دد مس      تعملي املي      ديا الاجتماعي      ة اله      اتف ال      ذكي، ال      خ( وارتف      ع أيض      ا ع      اللوح      ة، 

 الخ(. ...انستغرام)فايسبوك، تويتر، 

 النش    ر غ    رار عل    ى بديل    ة قائ    لطر  الورقي    ة الص    حف مؤسس    ات ج    أتل وق    د         

 نظ   ًرا مواق   ع الانترن   ت عل   ى كامل   ة امل   ادة نش   ر أو "إف دي ب   ي" ملف   ات ف   ي الص  حفي

 الص   حفية املؤسس  ات ح  رم مم   ا (Pay wallبمقاب   ل) ض  مون امل اس  تراتيجية لغي  اب

 املؤسس ات عك س عل ى إلاعالني ة إلاي رادات وتراج ع التوزي ع أزمة مواجهة أسلحة من

 اس     تراتيجيات لتط     وير ألازم     ة ه     ذه اس     تغلت الت     ي وألاميركي     ة ألاوروبي     ة الص     حفية

 الرقمي          ة ملض          امينها جدي          د جمه          ور  واس          تقطاب الاش          تراكات لتط          وير متع          ددة

 .(3/6/5050نهى بلعيد، ).دفوعةامل

الي   وم إل  ى البح  ث ع  ن وس  يلة لتق  ديم املعلوم   ات  إلاع  المه  ذا م  ا دف  ع وس  ائل         

بص     فة واض     حة حت     ى ي     تّمكن الجمه     ور م     ن فهمه     ا لتنش     أ مجموع     ة م     ن املب     ادرات 

قة باألزمة بش كل واض حبالعالم، سعى مؤسسوها من خاللها بعرض البيا
ّ
. نات املتعل

ب   ادرات بحثي   ة، جامعي   ة م   ن قب   ل مهندس   ين وب   احثين ف   ي البرمجي   ات وطبع   ا كان   ت م

 Johns Hopkinsأش هر ه ذه املب ادرات ه ي مب ادرة  يون الفكرة.إلاعالمقبل أن يتبنى 

University لكتروني ة، تق دم ع دد الض حايا إلتي وضعت على ذّمة الجمهور منصة ا

https://arabicpost.net/author/aissam-belghiat/
https://arabicpost.net/author/aissam-belghiat/
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. وكان   ت ت الش   فاءوع   دد الوفي   ات وع   دد ح   اال بالع   الم بم   ا ف   ي ذل   ك ع   دد إلاص   ابات 

ه ذه املنص  ة ه  ي املص  در ألاول  ي للمعلوم ات ملس  تعملي الانترن  ت بالع  الم قب  ل أن تق  وم 

منظم   ة الص    حة العاملي   ة بوض    ع منص    ة ب   دورها لع    رض املعلوم    ات ف   ي ش    كل رس    وم 

  ت فيم  ا بع  د ك  ل دول  ة الفك  رة، وإن كان  ت املب  ادرات ف  ي أوله  ا فردّي  ة، م  ن 
ّ
بياني  ة. وتبن

ت والبيانات الضخمة، فإّن املؤسس ات الرس مّية س عت فيم ا قبل مهندس ي البرمجيا

بع   د إل   ى وض   ع منص   ات خاّص   ة به   ا لتق   ديم املعلوم   ات، عل   ى غ   رار ت   ونس وإلام   ارات 

 )نهى بلعيد(. العربّية املّتحدة والدول ألاوروبية

ع   د         ع   د ع   ن العم   ل وي   وثم   ة كورون   ا، جائح   ة أفرزته   ا الت   ي املبتك   رات أه   م م   ن ب 

 تنظ  يم بش  أن حاس مة ت  أثيرات إل ى س  تؤدي كورون ا أزم  ة ب أن يق  ر املهني ين ل  دى اتج اه

س        مى م        ا وتط       وير ألاخب        ار غ        رف ف        ي الص        حفي العم       ل املوزع        ة  ألاخب        ار غ        رف ي 

Distributed Newsroom)) ألاخب    ار غ   رف وتمث   ل .املوزع   ة الحوس   بة غ    رار عل   ى 

ز  أنه     ا بم     ا حاس     ًما مبتك     ًرا املوزع     ة  فيه     ا يجتم     ع الت     ي املادي     ة ألاخب     ار لغ     رف تج     او 

 املوزع ة العم ل وأس اليب (Work Flowالعم ل) ت دفق عل ى تقوم حيث الصحفيون؛

 إل  ى (إض  افةOnline Organizational Cultureش  بكية) جدي  دة تنظيمي  ة وثقاف  ة

 .املوزع التدريب

ع    دد         ب    ر مؤس    س (،Tom Trewinnardتيروين    ار) مت    و  وي 
 
خ  ف    ي متخص    ص م 

ر  واملي    ديا الص    حافة  ه     ذه مزاي    ا املوزع     ة، ألاخب    ار تكنولوجي    ا غ     رف ف     ي ب    ارز  ومط     ّوِّ

 م  رتبط ه و م ا وك ل املب  اني إدارة ( ألاخب ار غ  رف إدارة تك اليف ف ي كاالقتص اد الغ رف

 ألاخب  ار غرف  ة ف  تح يعن  ي م  ا ،)الفتي  ة املي  ديا ف  ي ألاخب  ار غ  رف إل  ى بالنس  بة خاص  ة به  ا

 ألاخب    ار رفغ    " ل     ويمك    ن .الص    حافة وتجدي    د ب    ل جدي    دة ص    حفية منتج    ات عل    ى

 وجم  ع الجمه ور  م ع التفاع ل م ن جدي دة أش كال تط وير ف ي أيًض ا تس هم أن "املوزع ة

 فيه  ا والتح  ري  املعلوم  ات لجم  ع جدي  دة آلي  ات ووض  ع الاجتماعي  ة املي  ديا م  ن ألاخب  ار

 ف   ي جدي   دة مقارب   ات التليفزيوني   ة القن   وات بع   ض املص   ادر، واعتم   دت ع   ن والبح   ث

ع   د ع   ن الاستض   افة طريق   ة تع   اظم اس   تخدام كم   ا وبثه   ا م   ن املن   زل  الب   رامج إع   داد  ب 

، ص 5050الحم  امي،  )الص  ادق التليفزيوني  ة. والقن  وات إلاذاع  ات ف  ي الس  كايب عب  ر

90) 
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فــي مواجهــة  الجديــدة لســتخدام التكنولوجيــا رائــدة نمــاذج عامليــةاملحــور الثــاني: 

 جائحة كورونا

عدي    د م    ن دول الع    الم بفي    روس كورون    ا ف    ي ال ام    ع تص    اعد إلاص    ابات مج    ددً         

قة لتس   طيح املنحن   ى بش   كل ع   ام، يظ   ل م   ن امله   م مراجع   ة الخب   رات الناجح   ة الس   اب

ن الص  ينية والكوري  ة الجنوبي  ة، نح  اول فيم  ا يل  ي الق  راءة ف  ي بع  ض م  ا اومنه  ا التجربت  

 ذلك:ساعد على نجاح التجربتين خاصة املساهمة الفعالة للتكنولوجيات في 

 :النموذج الصيني -0

 :  ت الحديثة التي تستخدمها الصين ملواجهة فيروس كورونا الجديدالتقنيا -

ب         دأت الص          ين ف         ي اس          تخدام التقني          ات الحديث         ة الخاص          ة بتكنولوجي          ا          

الاتص   االت ملواجه   ة في   روس كورون   ا الجدي   د بع   د ظه   وره ف   ي مدين   ة ووه   ان وانتقال   ه 

 :ومن هذه الوسائل ،منها إلى باقي املدن الصينية وانتشاره بعد ذلك في دول عديدة

 : الوجوه على والتعرف الشاملة املراقبة ونظم منصة ملسارات املصابين -9

ار تي      ك الص      ينيتان منص      ة تتض      من وه      و ش      وج 360ط      ورت ش      ركتا أوهي      و          

بيان   ات املص   ابين ومس   ارات ح   ركتهم باس   تخدام ال   ذكاء الاص   طناعي وتقني   ة البيان   ات 

الض  خمة. ويس  تخدم الن  اس ه  ذه املنص  ة ملعرف  ة إن ك  انوا ق  د س  افروا بص  حبة أح  د 

املصابين على متن الط ائرات أو القط ارات أو وس ائل النق ل العام ة ألاخ رى م ن خ الل 

ت رحالتهم حتى تقارنها املنصة م ع بيان ات رح الت املص ابين. واس تخدمها إدخال بيانا

 الس      لطات واس      تطاعت .ملي      ون ش      خص خ      الل ي      ومين م      ن إطالقه      ا 59م      ن أكث      ر 

 ونظ     م العام    ة املن     اطق ف    ي املوج    ودة الش     املة الذكي    ة املراقب    ة نظ     م رب    ع الص    ينية

 م      ن واح     د ك      ل ريس      خ      ط تح     دد أن Face Recognition الوج      وه ىل     ع التع     رف

  أو عام  ة حافل  ة اس  تقل ك  ان س  واء ن،ياملص  اب
ً
 من  اطق أو إل  ى مط  اعم توج  ه أو قط  ارا

  به    ا، املص   ابة الحال    ة م   رت الت   ي املن    اطق تعق   يم وبالت    الي معين   ة، تس   وق 
ً
 ع    ن فض   ال

 للكش   ف للتوج   ه املن   اطق به   ذه م   روا ال   ذين ف   رادألا  جمي   ع إل   ى علن   ي تح   ذير إرس   ال

 (4، ص5050يهاب خليفة، إ الفوري.)

 قات الهواتف الذكية:تطبي -0

https://www.scmp.com/tech/start-ups/article/3048746/artificial-intelligence-applications-surge-china-battles-contain
https://www.scmp.com/tech/start-ups/article/3048746/artificial-intelligence-applications-surge-china-battles-contain
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عن  دما خ  رج الفي  روس ع  ن الس  يطرة أوقف  ت الس  لطات الص  ينية املواص  الت          

العام  ة ف  ي كثي  ر  م  ن امل  دن ول  م يس  تطع الن  اس الوص  ول إل  ى املراك  ز الص  حية بس  هولة. 

ول    ذا ط    ورت الس    لطات تطبيًق    ا يس    مى ووه    ان م    ايكرو نيبره    ود وطلب    ت م    ن س    كان 

واتفهم. وعن   دما يس   جل الش   خص اس   مه ف   ي التطبي   ق مدين   ة ووه   ان، تثبيت   ه عل   ى ه   

يبدأ ف ي تحدي د موقع ه بدق ة باس تخدام نظ ام تحدي د املواق ع باألقم ار الاص طناعية، 

ويقدم بياناته إلى املؤسسات الصحية والحكومية ف ي املدين ة. وعن دما تظه ر علي ه أي 

ء حالت ه أعراض، مثل الحمى، يبلغ هذه املؤسسات من خالل التطبيق فيقيم ألاطبا

وإن كان بحاجة إلى الانتقال إل ى املستش فى يرس لون إلي ه س يارة إس عاف ومتط وعين 

يص   طحبونه إليه   ا. وبع   د ذل   ك ي   أتي متطوع   ون آخ   رون إل   ى املن   زل لتطهي   ره وتعقيم   ه. 

 .ويحذر التطبيق أيًضا السكان من الاقتراب من أماكن عزل املصابين

طبيق ا كوانت ا إيرب ان للخ رائط وويش ات وفي بع ض امل دن ألاخ رى، جم ع أيًض ا ت        

معلوم   ات حكومي   ة رس   مية ع   ن ألاحي   اء الت   ي تتض   من إص   ابات ب   الفيروس ووض   عاها 

 . )ص      حيفةعل      ى خرائطهم      ا حت      ى يس      تطيع الس      كان الابتع      اد ع      ن مواق      ع إلاص      ابة

 شينخوا(

ومنذ أواخر فبراير، أطلقت الصين "رمز الصحة" على الهاتف ال ذكي بن اء عل ى         

ان   ات الص   حية وتحرك   ات س   فر امل   واطنين. ويق   وم التطبي   ق بتص   نيف ألاش   خاص البي

حس ب ثالث  ة أل  وان، ألاخض  ر وألاص  فر وألاحم  ر. ويش  ير الرم  ز ألاخض  ر إل  ى س  المة ه  ذا 

الش  خص وبإمكان  ه أن يحي  ا حي   اة طبيعي  ة، بينم  ا يش  ير الرم   ز ألاص  فر إل  ى أن حامل   ه 

ز ألاحم  ر فيش  ير إل  ى أن ه  ذا الش  خص أي  ام، أم  ا الرم   4بحاج  ة إل  ى الحج  ر املنزل  ي مل  دة 

يوم     ا، مم     ا يس     اعد امل     واطنين عل     ى معرف     ة أح     والهم  97بحاج     ة إل     ى الحج     ر املنزل     ي 

"جواز م         رور" عن         د دخ         ول مت         اجر الس         وبر مارك         ت  الص         حية وتق         ديم الرم         ز ك         

والص   يدليات واملجمع   ات الس   كنية وغيره   ا م   ن ألام   اكن العام   ة، مم   ا أثب   ت التفكي   ر 

 (90إدارة حالة الطوارئ الصحية العامة.)بيت املحتوى، ص الحكومي املبتكر في 

 الجيل الخامس لالتصالت لربط كافة هذه التقنيات الذكية:  -3

أظه     رت أزم      ة في      روس كورون      ا املس      تجد كي      ف يمك      ن للجي      ل الخ      امس م      ن         

والك  وارث الطبيعي  ة الت  ي ق  د  ألازم  اتالاتص  االت أن يص  بح م  ن أه  م أدوات مواجه  ة 

ة البش   ر ف   ي بع   ض ألاحي   ان، حي   ث اعتم   دت الص   ين عل   ى رب   ط الروبوت   ات تف   وق ق   در 



                    أعمال مؤتمروالاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة                             إلاعالمعلوم 
 

117 

نه ا 
ّ
والدرونز وإنترنت ألاشياء بالبنية التحتي ة للجي ل الخ امس لالتص االت، وه و م ا مك

من محاولة الحد من انتش ار ه ذا امل رض ق در املس تطاع، وتقلي ل س رعة  -إلى حّد  ما-

ي     ى املحتمل    ين والج    دد، وك    ذلك ، وس    رعة اكتش    اف املر ف    رادتوس    يع دائرت    ه ب    ين ألا 

 يه         اب خليف          ة،إ تحدي         د الب         ؤر الجدي          دة الت         ي يمك          ن أن يظه         ر فيه         ا امل          رض. )

02/03/5050) 

 النموذج الكوري الجنوبي: -0

ف  ي تس  طيح املنحن  ى أش  اد الخب  راء ف  ي الع  الم، بتجرب  ة حكوم  ة كوري  ا الجنوبي  ة          

أثبت    ت أن ال    دول وم    ن  "ي    دةرب    ة فر (، مؤك    دين أنه    ا تج91-كوفي    د )الوب   ائي لفي    روس

خ    الل اس    تخدام املت    اح، وحت    ى دون وج    ود أي    ة عالج    ات مؤك    دة أو لقاح    ات، وعب    ر 

ب    اع إلاج    راءات غي    ر الص    يدالنية، ممثل    ة ف    ي الاختب    ار والع    زل وغيره    ا"؛ يمكنه     ا أن 
ّ
ات

ت  ن ح ف  ي وق  ف مع  دالت انتش  ار الع  دوى. وبص  ورة مش  ابهة، يك  اد يتف  ق أغل  ب خب  راء 

أن مفاتيح النجاح ألاساسية في اس تراتيجية الاس تجابة الوبائي ة الصحة العامة على 

التي اعتمدتها هذه الدولة آلاس يوية، انطلق ت م ن الق درة السياس ية عل ى الاس تفادة 

وال    تعلم م    ن تجاربه    ا الس    ابقة ف    ي مواجه    ة بع    ض الفيروس    ات التاجي    ة ألاخ    رى م    ن 

ولوجي   ات مبتك   رة جان   ب، والعم   ل بق   وة عل   ى توظي   ف ك   ل م   ا تملك   ه الدول   ة م   ن تكن

 يح منحن  اه الوب  ائي م  ن جان  ب آخ  ر.( وتس  ط91-ل   )كوفيد التص  ديلتحس  ين مس  توى 

 (09/01/5050سالم حجازي،إ)

 توظيف كوريا الجنوبية آلليات الذكاء الاصطناعي: -

تع     ددت آلي     ات تكنولوجي     ا ال     ذكاء الاص     طناعي الت     ي ت     م توظيفه     ا م     ن قب     ل          

(، وه  ي آلالي  ات 91-كوفي  د )ه  ا الشرس  ة م  ع في  روسوبي  ة ف  ي معركتحكوم  ة كوري  ا الجن

مكن رصد أبرزها على النحو التالي:  التي ي 

 :الاستعانة بالبيانات الضخمة -0

بيان   ات التتب   ع بالنظ   ام الع   المي لتحدي   د املواق   ع ب   الهواتف والس   يارات،  تمثل           

ومع   امالت البطاق   ات الائتماني   ة، وس   جالت الس   فر، ومق   اطع الفي   ديو الص   ادرة ع   ن 

ال        دوائر التليفزيوني        ة املغلق        ة، وال        ذكاء الاص        طناعي للتع        رف عل        ى الح        االت ذات 

ص    ابين. وأطلق    ت تطبيق    ات للهوات    ف امل ف    رادألاولوي    ة القص    وى، وتتب    ع مس    ارات ألا 

 97الذكي   ة للمس   افرين ال   دوليين الق   ادمين، الخاض   عين لفت   رة املتابع   ة الذاتي   ة مل   دة 

https://twitter.com/intent/tweet?text=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AA+%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9&url=https://blogs.worldbank.org/ar/eastasiapacific/koreas-response-covid-19-early-lessons-tackling-pandemic/?cid=EXT_WBBlogTweetableShare_D_EXT&via=Albankaldawli
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، وللح       االت املش       تبه بإص       اباتها بفي       روس كورون       ا الخاض       عين للع       زل ال       ذاتي 
ً
يوم       ا

إلاجب  اري. وأدى تيس  ير املتابع  ة الذاتي  ة وإب  الغ الحكوم  ة بالبيان  ات، إل  ى تجن  ب ف  رض 

عل   ى دخ   ول املس   افرين ال   دوليين. كم   ا طرح   ت املستش   فيات خدم   ة تش   خيص  حظ   ر 

املري   ى املص  ابين ب  أعراض خفيف  ة ع  ن بع  د، مم  ا أس  هم ف  ي تمك  ين ألاخص  ائيين م  ن 

ه              ون س              اهيب ، داوون تش             ونغ) .الاهتم             ام بالح              االت ذات ألاع             راض ألاش              د

 (03/5050،سوه

  تصميم خرائط الانتشار: -0

اس        تجابة وبائي         ة  اس        تراتيجيةكان        ت كوري        ا الجنوبي        ة تعل        م أن نج        اح أي         

مستقبلية لها ستعتمد في جزء كبير منها على قدرتها على تحقيق التوازن بين حماي ة 

ان        ات الشخص        ية الض        خمة للم        واطنين والتوظي        ف الحتم        ي لتحل        يالت تل        ك البي

البيان     ات الذكي     ة ف     ي حال     ة الط     وارئ الص     حية العام     ة، ض     من إط     ار يس     مح بتتب     ع 

ألاش    خاص املش    تبه ف    ي إص    ابتهم، ويض    من ت    وفير الحماي    ة للجمي    ع. ل    ذلك، اهتم    ت 

ذا اله    دف. الحكوم    ة بتط    وير ع    دد م    ن الق    وانين واملواثي    ق ألاخالقي    ة الت    ي تحق    ق ه    

أن أغل     ب املس     ؤولين الحك     وميين له     م ح     ق نش     ر خ     رائط انتش     ار م     ن رغم عل     ى ال     و 

ف   ي ع   دة أم   اكن؛ إال  تفص   يلية تب   ين بع   ض الت   نقالت الدقيق   ة لألش   خاص املص   ابين

علوم ات بمج رد انته اء بتطهي ر ومن ع الوص ول لتل ك امل -ف ي الوق ت ذات ه -أنهم مطالبون 

مل راقبين أن نش ر خ رائط الانتش ار الذكي  ة (. ويؤك د أغل ب ا91-كوفي د )تفش  ي في روس

لفي     روس كورون     ا املس     تجد، ش     جع ع     دًدا كبي     ًرا م     ن ألاش     خاص ال     ذين ك     انوا عل     ى 

اتص     ال بش     خص مص     اب ب     الفيروس أثن     اء فت     رة الحض     انة عل     ى الس     عي الاختي     اري 

ن جان     ب، وس     اعد حكوم     ة كوري     ا إلج     راء الاختب     ار به     دف الاطمئن     ان عل     ى نفس     ه م     

  عديد من تدابير إلاغالق الكامل القسرية من جانب آخر.ية على تجنب البالجنو 

  تشخيص وتصنيف فئات إلاصابة: -3

س      عت حكوم      ة كوري      ا الجنوبي      ة إل      ى الوص      ول لكف      اءة عملي      ات التش      خيص         

ال     دقيق للمري      ى، م     ن خ     الل الاعتم     اد عل     ى ع     دد كبي     ر م     ن ألادوات التشخيص     ية 

عل   ى س   بيل املث   ال، ت   م اعتم   اد الجي   ل القائم   ة عل   ى تكنولوجي   ا ال   ذكاء الاص   طناعي. ف

( ال   ذي ط   ور خوارزمي   ة لتحدي   د VUNO Med Chest X-rayالراب   ع م   ن أداة )

النت  ائج غي  ر الطبيعي  ة عل  ى ص  ور ألاش  عة الس  ينية للص  در، كجه  از طب  ي م  ن الدرج  ة 

https://blogs.worldbank.org/ar/team/dawoon-chung
https://blogs.worldbank.org/ar/team/dawoon-chung
https://blogs.worldbank.org/ar/team/hoon-sahib-soh
https://blogs.worldbank.org/ar/team/hoon-sahib-soh
https://blogs.worldbank.org/ar/team/hoon-sahib-soh
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هم س  أة، وأظه رت نتائج  ه الس ريرية أن ه الثاني ة م ن قب ل إدارة الغ  ذاء وال دواء الكوري 

، وحّس ن أداء الكش ف %20س ط وق ت ق راءة الط اقم الطب ي بنس بة في تخفيض متو 

ف      ي املتوس      ط، كم      ا أدى إل      ى تقلي      ل احتمالي      ة التش      خيص إلايج      ابي  %2.2بنس      بة 

. وبص       ورة مش       ابهة، أطلق       ت ش       ركة ٪20الك       اذب ف       ي املنطق       ة الطبيعي       ة بنس       بة 

(، املتخصص      ة ف      ي تكنولوجي      ا ال      ذكاء الاص      طناعي، منص      ة طبي      ة JLKجي.ل.كي      ه )

سمى )متكام
 
(، اّدعت أن بإمكانها فح ص أم راض الرئ ة ف ي ث وان  مع دودة AiHubلة ت

ن   ت الش   ركة ب   نفس تقني   ة ال   ذكاء الاص   طناعي الت   ي تس   تخدم ف   ي املستش   
ّ
فيات. وتمك

م    ن ص    نع ك    اميرا محمول    ة بالي    د للتص    وير باألش    عة الس    ينية، يمكنه    ا إج    راء  نفس    ها

خريط ة حراري ة ف ي الج زء غي ر  مسح كامل ملنطقة الصدر في ثالث ثوان  فقط، وإظهار 

الطبيع          ي من          ه. وبموج          ب الاعتم          اد عل          ى ه          ذه ألادوات التشخيص          ية الس          ريعة 

واملتقدم   ة، ت   م تط   وير نظ   ام ذك   ي لتص   نيف الح   االت ض   من أرب   ع فئ   ات وفًق   ا لدرج   ة 

ا.)إسالم حجازي(  خطورتها، هي: خفيفة، ومتوسطة، وخطيرة، وخطيرة جدًّ

  التطبيقات والروبوتات الذكية: -4

( داخ  ل أراي   ي كوري  ا 91-من  ذ تس  جيل حال  ة إلاص  ابة ألاول  ى بفي  روس )كوفي  د         

الجنوبي  ة، ك   ان م  ن الواض   ح أن  ه س   يكون هن   اك اهتم  ام ملح   وظ م  ن قب   ل الحكوم   ة 

بتط      وير ودع      م ك      ل تطبيق      ات الهوات      ف الذكي      ة وأنظم      ة الروب      وت الت      ي يمك      ن أن 

تطبي   ق سياس   ات التباع   د ف   ي تب   ادل املعلوم   ات الص   حية و  -بش   كل أو ب   آخر-تس   اعد 

 املواطنين على تجن ب من اطق 
ّ

الاجتماعي، وذلك من خالل مساهمتها الفعلية في حث

التجمع   ات الكبي   رة أو الخ   روج غي   ر الض   روري م   ن من   ازلهم دون ف   رض أوام   ر فعلي   ة 

مت ر"،  900بذلك. فعلى سبيل املثال، تم تطوير تطبيق هام جاء تحت اس م "كورون ا 

( 91-)كوفي دي تأكد فيه إص ابة أي م ريض بفيروسالتاريخ الذ يتيح للمواطنين رؤية

عل  ى بع  د مائ  ة مت  ر م  نهم، إل  ى جان  ب جنس  ية امل  ريض وجنس  ه وعم  ره، وه  و التطبي  ق 

ال     ذي س     ّهل للحكوم      ة أيًض     ا مهم     ة تحدي      د ألام     اكن الت     ي زاره      ا املص     ابون التخ      اذ 

ي للدردش  ة، إلاج  راءات الوقائي  ة الالزم  ة. وم  ن ناحي  ة أخ  رى، ت  م تط  وير روب  وت ص  وت

به  دف تق  ديم ك  ل املعلوم  ات الالزم  ة ف  ي س  بيل التص  دي لفي  روس كورون  ا املس   تجد، 

ب   ل واملس   اعدة بش   كل كبي   ر ف   ي عملي   ات تق   ديم الاستش   ارات الطبي   ة ألاولي   ة وال   دعم 

 النفس ي ملن بحاجة له.)إ. حجازي(
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حكوم ة  الاس تجابة الوبائي ة الت ي اعتم دتها اس تراتيجيةختاًما، يمكن القول إن        

ا فري   ًدا م   ن 91-كوفي   د )الجنوبي   ة ف   ي جائح   ةكوري   ا  (، ق   دمت للع   الم نموذًج   ا ص   حيًّ

نوع   ه ف   ي كيفي   ة الاس   تفادة م   ن الخب   رات الس   ابقة، وتوظي   ف تكنولوجي   ا املعلوم   ات 

والاتص االت ف  ي التص  دي النتش  ار الفي  روس، م ن دون أن تف  رض إلاغ  الق الش  امل ف  ي 

ت إلاغ الق الجزئ ي وإج راءات التباع  د ال بالد، حي ث اكتف ت فق ط بف رض بع ض ح اال 

ى بها.   الاجتماعي املوص  

 :خاتمة

م  ع أن الع  الم ق  د تكب  د خس  ائر بش  رية كبي  رة، فق  د ك  ان م  ن املمك  ن أن تك  ون         

أكث   ر ل   وال ال   دور ال   ذي قام   ت ب   ه التكنولوجي   ات الذكي   ة ف   ي جمي   ع مج   االت مكافح   ة 

دور ف ي التنب ؤ  س يكون له ا  ولوجياتتلك التكن للعين. ويرى الباحثون أنهذا الوباء ا

باألوبئ    ة ف    ي املس    تقبل، وذل    ك ف    ي ض    وء البيان    ات الت    ي ت    م تخزينه    ا ع    ن ه    ذا الوب    اء 

والاستمرار في تحديثها واستخالص نتائجها ودالالتها. وأنه سوف يكون بإمكانها عم ل 

النم اذج والس  يناريوهات الخاص ة للتنب  ؤ باحتم االت ظه  ور وب اء جدي  د ومص  دره. وإن 

كان ذلك سوف يعتمد بالطبع على قدرة ألاجهزة الطبية في كل دولة عل ى جم ع ه ذه 

 .البيانات ودقتها وعدم قيام حكوماتها بإخفاء بعضها

وأح      د ال      دروس الت      ي نتعلمه      ا م      ن ه      ذه الخب      رة ألاليم      ة ه      ي أهمي      ة تنفي      ذ         

تط   وير وبن   اء قواع   د البيان   ات الض   خمة وم   ا يرافقه   ا م   ن  ،سياس   ات التح   ول الرقم   ي

البنية التحتية املعلوماتية واستخدام تكنولوجيا الجيل الخ امس، فه ذه أم ور مهم ة 

 للحف       اظ عل       ى حي       اة 
ً
ل       يس فق       ط لالزده       ار الاقتص       ادي والاجتم       اعي ولك       ن أيض       ا

 .هاأفرادالشعوب وصحة 

 املراجع:

 ألازمات، دور تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت خالل التقنية لألخبار  العربية البوابة .0

 https://aitnews.com/2020/04/02من الرابط:، 5050 أبريل2العاملية،

تجربة الكورية في مواجهة املوجة الجديدة لكورونا، من دروس ال، إسالم حجازي  .0

 الرابط:

AE/Mainpage/Item/5781-https://futureuae.com/ar 09  ،5050سبتمبر. 

رت جائحة كورونا صناعة الصحافة وامليديا؟، دراساالحمامي،  الصادق .3 ت كيف غيَّ

 (.59/02/5050اعالمية، مركز الجزيرة للدراسات، )

https://aitnews.com/2020/04/02/%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%aa%d9%83%d9%86%d9%88%d9%84%d9%88%d8%ac%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%ae/
https://aitnews.com/2020/04/02
https://futureuae.com/ar-AE/Author/Index/1122/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5781
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5781
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 خالل اليومية الحياة إدارة التكنولوجيا تغير كيفCorona Techخليفة إيهاب .4

دد والدراسات املتقدمة، الع لألبحاثكورونا؟، دراسات خاصة، مركز املستقبل  أزمة

 مارات العربية املتحدة.بو ظبي إلا أ، 5050فريل أ 04، 3

على  كيف توظف الصين التكنولوجيا ملكافحة فيروس كورونا؟، إيهاب خليفة، .2

مركز AE/Mainpage/Item/5322-https://futureuae.com/arالرابط:

 والدراسات املتقدمة. لألبحاثاملستقبل 

فريل أزمة وحلول، أ، 91كوفيد لصينية في التعامل مع بيت املحتوى، التجربة ا .6

 (.PDF. )ملف 5050

 إلاعالمحسن رضا النجار، تكنولوجيا الاتصال، املفهوم املتطور، املؤتمر الدولي،  .4

 .5001/ 1 -4، أفريل 712الجديد، تكنولوجيا جديدة، جامعة البحرين، ص 

يروس كورونا املستجد؟، كيف تساعد علوم البيانات على مواجهة ف ،خالد البرماوي  .2

 إلالكتروني من املوقع

:-american.com/arabic/articles/news/howhttps://www.scientific

coronavirus-emerging-address-to-helps-science-data/ ،  29بتاريخ 

 .97/99/5050، تاريخ التعرض: 5050أبريل 

،كيف واجهت كوريا مدونات البنك الدولي، هون ساهيب سوه، داوون تشونغ .1

، من 03/23/2020،، فيروس كورونا: دروس مبكرة في التصدي للجائحة

https://blogs.worldbank.org/ar/eastasiapacific/koreas-الرابط:

pandemic-tackling-lessons-early-19-covid-response. 
زهور كّرام، التكنولوجيا وسيولة كورونا، الفكر العربي، من  .90

https://arabthought.org/ar/researchcenter/ofoqelectronic-الرابط:

details?id-article. 
تطبيق التكنولوجيا الحديثة والابتكار في أنماط الحياة   شينخوا، صحيفة .99

، من الرابط:  :04:10.16:342020والعمل...مفتاح انتصار البشرية على الجائحة، 
-http://arabic.peopledaily.com.cn/n3/2020/0410/c31657

9678324.html 
  هل ،عصام بلغياط .95

 
 املوقع كورونا؟ من وباء مواجهة في التكنولوجيا فشلت حقا

https://arabicpost.net/opinions/2020/05/10:، :5050/02/90تم النشر 

 .50: 59، الساعة: 57/99/5050بتوقيت غرينتش، تاريخ التعرض  97:72الساعة 

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/5322
https://www.scientificamerican.com/arabic/author/khaled-baramawy/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/how-data-science-helps-to-address-emerging-coronavirus/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/how-data-science-helps-to-address-emerging-coronavirus/
https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/how-data-science-helps-to-address-emerging-coronavirus/
https://blogs.worldbank.org/ar/team/dawoon-chung
https://blogs.worldbank.org/ar/team/hoon-sahib-soh
https://blogs.worldbank.org/ar/team/hoon-sahib-soh
https://blogs.worldbank.org/ar/eastasiapacific/koreas-response-covid-19-early-lessons-tackling-pandemic
https://blogs.worldbank.org/ar/eastasiapacific/koreas-response-covid-19-early-lessons-tackling-pandemic
https://blogs.worldbank.org/ar/eastasiapacific/koreas-response-covid-19-early-lessons-tackling-pandemic
https://arabthought.org/ar/researchcenter/ofoqelectronic-article-details?id
https://arabthought.org/ar/researchcenter/ofoqelectronic-article-details?id
https://arabthought.org/ar/researchcenter/ofoqelectronic-article-details?id
http://arabic.news.cn/index.htm
http://arabic.peopledaily.com.cn/n3/2020/0410/c31657-9678324.html
http://arabic.peopledaily.com.cn/n3/2020/0410/c31657-9678324.html
https://arabicpost.net/author/aissam-belghiat/
https://arabicpost.net/opinions/2020/05/10
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، التكنولوجيا الذكية والحرب ضد وباء كورونا من املوقع علي الدين هالل .93

nstagai-war-technology-ain.com/article/smart-https://al-: إلالكتروني

epidemic-corona  بتوقيت أبوظبي، تاريخ التعرض:  95:94 5050/7/92السبت

 .92:30، الساعة: 57/99/5050

فضيل دليو، تكنولوجيا الجديدة لإلعالم والاتصال )مفهوم، الاستعماالت، آلافاق(  .97

ية جامعة منتوري الجزائر، دار الثقافة للنشر والتوزيع ط إلانسانكلية العلوم 

5090 . 

نظم املعلومات مدخل لتحقيق امليزة التنافسية، الدار  الي فهمي حيضر،مع .92

 .523، ص.5005الجامعية، إسكندرية، 

 موقع منظمة الصحة العاملية:  .96
-coronavirus-who.int/ar/emergencies/diseases/novelhttps://www.

coronaviruses-a-public/q-for-2019/advice. 
للصحافة، على نهى بلعيد، صحافة البيانات لتغطية أزمة الكورونا، املرصد العربي  .94

، تاريخ 5050يونيو  3ضافة: ، تاريخ إلا ar.org/%D-https://ajo:إلالكترونيالرابط 

 .97:52الساعة  50/99/5050التعرض: 

  

https://al-ain.com/author/221530/
https://al-ain.com/article/smart-technology-war-against-corona-epidemic
https://al-ain.com/article/smart-technology-war-against-corona-epidemic
https://al-ain.com/article/smart-technology-war-against-corona-epidemic
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://ajo-ar.org/%25D
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الاجتماعي  إلاعالمتلفيق ألاخبار واملعلومات حول أزمة كورونا عبر 

 وتأثيره في زيادة الخوف لدى املجتمع الجزائري 

 الاجتماعي( إلاعالم)دراسة على عينة من مستخدمي مواقع 

 وليد شايب الدراع  -0           جهاد صحراوي              -0

 مخبر الدراسات النفسية والاجتماعية بسكرة/ -جامعة محمد خيضر -0

biskra.dz-Djihad.sahraoui@univ 

 مخبر الدراسات النفسية والاجتماعية بسكرة/ -جامعة محمد خيضر -0

biskra.dz-walid.chaibeddra@univ 

 

 :ملخص الدراسة

بيئة خصبة  الاجتماعيةاملتوالية اعتبار الشبكات  ألازماتيمكننا اليوم في ظل        

دة عبر املواقع لعمليات الاستغالل والتوجيه والاستثمار في تخمة املعلومات املتواج

خبار نشر املعلومات امللفقة وفبركة ألا كورونا، فيتم زمة الاجتماعية خاصة أثناء أ

للتأثير على عقل الجماهير وزيادة الخوف لديهم وتوجيه املجتمع والتحكم في الرأي 

   دراسة بالبحث العام وتشتيته وإبعاده عن غايته ألاساسية، لذلك قامت هذه ال

ثرها الاجتماعي وأ مإلاعال عبر  91خبار واملعلومات حول كوفيدفي عمليات تلفيق ألا 

خبار واملعلومات عبر عن العالقة الرابطة بين تلفيق ألا في زيادة الخوف والكشف 

 الاجتماعي وزيادة الخوف لدى الجمهور املتلقي لها. إلاعالممواقع 

جراء دراسة ميدانية على عينة من املستخدمين الجزائريين باالعتماد تم إ        

وأداة الاستمارة الرقمية لجمع املعلومات من  على املنهج الوصفي التحليلي

ستبانة إلى املبحوثين، مع تطبيق أسلوب املسح بالعينة القصدية وذلك بإرسال الا 

عن خصوصية  ةتوفر الصفات والخصائص املعبر فيهم املبحوثين الذين نرى 

 مجتمع الدراسة.
           

، وسائل التواصل 91 املعلومات امللفقة، جائحة كوفيد: الكلمات املفتاحية

 .الاجتماعي إلاعالمالاجتماعي، الخوف، 

mailto:Djihad.sahraoui@univ-biskra.dz
mailto:Djihad.sahraoui@univ-biskra.dz
mailto:walid.chaibeddra@univ-biskra.dz
mailto:walid.chaibeddra@univ-biskra.dz
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 :مقدمة

هم نتائج تجه مواقع التواصل الاجتماعي من أالاجتماعي التي تن إلاعالميعتبر        

الجيل الثاني للواب  ثورة تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت، بدأت حيثياته مع

لية، لكن و عمارية تسويقية أانطالقا من أهداف علمية تواصلية بحتة أو تج

ي وكافة املجاالت إلاعالمب الاجتماعي ونلى الجاسرعان ما تطورت أهدافه إ

ذاعة، وتلفزيون، وصحافة، التقليدية املعروفة من إ إلاعالمبوسائل  ةاملرتبط

ئلة من املستخدمين واملتابعين، وأتاح لهم إمكانية ها اعدادوكتب، فضم إليه أ

مر الذي يجعل من مواقع التقليدي، ألا  إلاعالمن التعبير عنه في ال يمك ماالتعبير ع

 فرادالاجتماعي طفرة نوعية ليس فقط في مجال الاتصال بين ألا  إلاعالم

ائج وتأثير الاتصال، كونها وصلت إلى درجة أصبحت فيها أحد واملجتمعات، بل في نت

، (576، صفحة 5091)هشام، هم عوامل التغير الاجتماعي محليا وعاملياأ

سلطة في املجال فاستعادت حرية التعبير في البداية حريتها املسلوبة من قبل ال

ضحى املستخدمون يبنون مجتمعات نقاش رقمية، فيستحضرون العام، وأ

ية والثقافية وكل ماله عالقة باإلطار الذي يعيشون القضايا السياسية والاجتماع

 غلون فيه.و يشتأ

رين أو للتواصل مع آلاخ اماعي هنا مكانوسائل التواصل الاجتولم تصبح        

عبر العالم والذي ال يمكن لى عدد كبير من ألاصدقاء للدردشة والوصول إ امكان

ن يتواصل معهم في الواقع فحسب، بل أصبحت بمثابة ذلك املجال للفرد أ

املستخدمون وينتقدون عمل  لذي يتناقش ويتحاور فيهالعمومي الرقمي ا

لى منصات معاتنا العربية التي كانت تفتقد إو يصوبونه خاصة في مجتالسلطات أ

لى ذلك أصبحت هذه املواقع بمثابة ذلك املصدر ر عن الرأي، إضافة إالتعبير الح

من خالله ويتداولها ر الغني بكل أنواع املعلومات وألاخبار يتم نقلها الكبي

بينهم ويعلقون عليها، بل أصبحت في حين ما مصدرا يستقي املستخدمون فيما 

الاجتماعي هنا له  إلاعالمإلاخبارية، فأصبح التقليدي بعض محتوياته  إلاعالممنه 

 تأثير كبير على سلوك املجتمعات وتوجهات الرأي العام في أي مجتمع كان.
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ي فإنه أصبح بشكل إيجابي لإلعالم الاجتماع الكن وخالفا ملا كان متوقع       

في  املستثمرينستغالل والتوجيه هنا وهناك، من قبل الا موطننا خصبا لعمليات 

ثناء ت وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أتخمة املعلومات املتواجدة على صفحا

نشر املعلومات الكاذبة وفبركة الحساسة التي تؤرق املجتمعات، فيتم  ألازمات

ير وزيادة الخوف لديهم على عقلية الجماه خبار والقصص إلاخبارية للتأثير ألا 

ألامن والاستقرار في مجتمع ما لى الغاية التي يريدها هؤالء بغية زعزعة وتوجيههم إ

 بعاده عن غايته ألاساسية.التحكم في رأيه العام وتشظيته وإ و أ

ني عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما نالحظه مما حدث على الصعيد الوط        

من ذلك  ، وألاكثر خالل الحراك الوطني زمة السياسية للجزائر وما بعدهاأثناء ألا 

زمة العاملية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا ما نشهده هذه ألايام في إطار ألا 

جتماعية منها، الت وكافة ألاصعدة خاصة الصحية والا ااملستجد على جميع املج

من مستخدمي مواقع التواصل  ليه في هذه الدراسة، فبصفتناوهذا ما سنتطرق إ

زمة فيروس كورونا حول أ خبار امللفقةمن املعلومات وألا الاجتماعي نالحظ الكثير 

ها بين املستخدمين دون الاستناد إلى مصدر موثوق على ألاقل، مما خاصة وانتشار 

املبرر من غير أصبح يؤثر على املتلقين لهذه ألاخبار بالسلب ويؤدي إلى زيادة الخوف 

ر أو الخوف من فقدان الصحة أو الحياة أو التجارة أو خيروس أو الخوف من آلا الف

و مستهينة علومات غير صحيحة مهولة للفيروس أهل، بناء على ما يشهده من مألا 

الاجتماعي عبر  إلاعالمبه، وهذا ما نالحظه كل يوم من تصرفات لبعض متابعي 

بر تجمع بشري رقمي على وجه كمي ملوقع فايسبوك خاصة باعتباره أالفضاء الرق

املهولة من حدة انتشار الفيروس أو  الكرة ألارضية، وأيضا في سلوكياتهم الواقعية

مدى تأثير تلفيق ما هنا نطرح التساؤل التالي:  املقلل من تداعياته عليهم، إلى

الاجتماعي في زيادة الخوف لدى  إلاعالمزمة كورونا عبر ألاخبار واملعلومات حول أ

 تمع الجزائري؟املج

وانطالقا من هذا التساؤل نطرح مجموعة من ألاسئلة الفرعية لغرض          

 إلاجابة عليها انطالقا من تفكيك التساؤل الرئيس ي:

زمة فيروس كورونا عبر املعلومات والقصص إلاخبارية حول أما هو حجم تلفيق  -

 مواقع التواصل الاجتماعي؟
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زمة ملعلومات حول أخبار والشيوع عمليات تلفيق ألا  ت السلبيةهم التأثيراما هي أ -

 الاجتماعي على جمهور املتلقين؟ إلاعالمكورونا عبر وسائل 

خبار الكاذبة واملعلومات امللفقة حول فيروس كورونا بصناعة تشار ألا ما عالقة ان -

 الخوف لدى املجتمع الجزائري؟

 هداف الدراسة:أ

زمة فيروس لقصص إلاخبارية حول أاملعلومات واالكشف عن حجم تلفيق  -

 .كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

عمليات تلفيق ألاخبار واملعلومات هم التأثيرات السلبية لشيوع التعرف على أ -

 .الاجتماعي على جمهور املتلقين إلاعالمزمة كورونا عبر وسائل حول أ

مات امللفقة حول فيروس خبار الكاذبة واملعلو تشار ألا العالقة بين ان الكشف عن -

 كورونا وزيادة عامل الخوف لدى املجتمع الجزائري.

 الجانب املفاهيمي للدراسة:

 مواقع التواصل الاجتماعي:

هي مواقع على شبكة الانترنت ظهرت مع الجيل الثاني للواب تتيح التواصل          

و شبه انتماء أها اهتمام مشترك أفرادفي بنية افتراضية يجمع بين  فرادبين ألا 

و أاصل فيما بينهم من خالل الرسائل )بلد، مدرسة، جامعة، شركة،...( يتم التو 

خبارهم واملعلومات التي يتيحونها للعرض، أعرفة ملطالع على امللفات الشخصية الا 

 .(503ة ، صفح5094)دراجي،  فرادوهي وسيلة فعالة للتواصل الاجتماعي بين ألا 

ة، التي تسمح إلالكترونيمنظومة من الشبكات وتعرف كذلك على أنها          

نظام اجتماعي للمشترك فيها بإنشاء مواقع خاصة بهم، ومن ثم ربطه من خالل 

خرين لديهم الاهتمامات والهوايات نفسها، أو مع أصدقاء آإلكتروني مع أعضاء 

بأنها مواقع  ، كما تعرف(167، صفحة 5050)سالم،  الجامعة أو الثانوية

إلكترونية اجتماعية على ألانترنت، وأنها الركيزة ألاساسية لإلعالم الجديد أو 

أو الجماعات التواصل فيما بينهم عبر هذا الفضاء  فرادالبديل، والتي تتيح لأل 

)الديهي، دون سنة نشر،  ، عندما عز التواصل في الواقع الحقيقيالافتراي ي

الجديد  اإلعالمب الاجتماعي، في هذا التعريف تم ربط مواقع التواصل (731صفحة 
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من خالل العديد من امليزات التي يختلف بها عن  الاجتماعيالذي يتسم بالطابع 

 بشكل افتراي ي. جتماعية، تواصلية،لكترونية، اإالتقليدي وهي أنها  إلاعالم

شركات  كما تعرف على أنها مواقع إلكترونية على شبكة ألانترنت تؤسسها وتبرمجها

نشطة والاهتمامات وللبحث صدقاء واملشاركة في ألاكبرى لجمع املستخدمين وألا 

 خرينآنشطة لدى أشخاص أوين صداقات والبحث عن اهتمامات و عن تك

 .(962، صفحة 5097 )صالح،

 الاجتماعي: إلاعالم

ية والاجتماعية يبقى مفهوم إلانسانمثله مثل باقي املفاهيم في مجال العلوم         

الاجتماعي مفهوما متعددا يختلف باختالف زاوية املعالجة، حيث يسميه  إلاعالم

كما  من التسميات، وغيرها إلالكتروني إلاعالمالشبكي والبعض  إلاعالمبعضهم 

ي موقع يتيح ملستخدميه فتح صفحة شخصية عامة ومعروضة أيعرف على أنه 

إذن فمواقع الشبكات  .خرينآيح ربط عالقات أخرى مع مستخدمين كما يت

الاجتماعية اسم يطلق على هذه املواقع ذات الطابع الاجتماعي ومجموعات 

 . (940، صفحة 5097)الفتاح،  النقاش الحي وغرف الدردشة وغيرها

 مفهوم ألاخبار واملعلومات املزيفة:

خبار املزيفة هو مفهوم متعدد املعاني ومثير للجدل سياسيا ن مصطلح ألا إ        

لى الصحفي الكندي كريج سيلفرمان الذي إود ألاصل في انتشار هذا املصطلح ويع

خبار حيث قام باستنكار ألا  5097أكتوبر  97استخدمها ألول مرة في تغريدة في 

، ولم يتم الحديث عنها بعد ذلك nationalreport.netخبار وهمي أالكاذبة ملوقع 

بعد نشر مجموعة من املقاالت املؤثرة حول مدى أهمية  5096حتى خريف عام 

كسبها شهرة أآنذاك، والذي  ةالظاهرة كجزء من الانتخابات الرئاسية ألامريكي

، صفحة 5050)لحمر،  من طرف الرئيس ألامريكي دونالد ترامب  كبيرة استعمالها

 كاديمية كثيرة على الصعيد العالمي.ألتصبح محل دراسات علمية و  (229

كما يعرفها قاموس كامبردج بأنها: قصص كاذبة تحول إلى أخبار تنشر على         

أخرى وعادة ما يتم إنشاؤها للتأثير على آلاراء إلانترنت أو باستخدام وسائط 

لباحثين الصادر عن جامعة السياسية أو على سبيل املزاح، كما يعرفها دليل ا

و اقتباسات غير أو مصادر أحقائق  ّي أخبار التي ال ترتكز على نه تلك ألا أميشغن ب
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الدليل حيث يعتبر  ؛و تلك املضللةأخبار الخاطئة واضحا بين ألا ن هناك فرقا أ

ألاخبار الخاطئة بأنها معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة انتشرت دون نية 

نشاؤها بنية التغليط، وبالتالي يستهدف نشرها إخبار املزيفة تم تضليل، بينما ألا ال

خبار ما تتنوع أصناف ألا مو ، وع(956، صفحة 5050)يسعد،  التأثير في الرأي العام

ديجتال جورناليزم" مراجعة  "في مجلة 5094ي دراسة منشورة سنة الكاذبة فف

تعتمد  .دراسات التي استخدمت مصطلح ألاخبار الكاذبة وعرفت ستة أنواع  منهالل

هذه ألانواع في ألاساس على القدرة والتالعب في الدمج بين الحقيقة والتضليل 

، صفحة 5050)خيرة، لى هدفهاإول لحقائق الناقصة واملشوهة للوصواستخدام ا

، وعموما يمكننا أن نعرف ألاخبار الزائفة على أنها ألاخبار التي ليس لها أصل (32

ة تخدم صياغتها ونشرها ألهداف معين تولم تنطلق من واقعة معينة بل تم

 استغاللخبار الكاذبة ذه ألا حيث تستغل هها، ءمصلحة الطرف الذي يقف ورا

 سياس ي وأمني أحيانا.

 (:02د فيروس كورونا املستجد)كوفي

ول للمرض الاسم ألا  .كورونا( )سببه نوع من الفيروسات التاجيةيو مرض ه        

ول أ" وهما  vi"و  Coronaهما أول حرفين من كلمة كورونا  " co" :تيمشتق كاآل

طلق على أو ، Diseaseول حرفة من كلمة هو أ"  D"و، Virusحرفين من فيروس

سات ، وهو فيروس جديد يرتبط بعائلة الفيروnovel2019هذا املرض سابقا اسم 

مة التنفسية الحادة ليها الفيروس املتسبب في مرض املتالز إنفسها التي ينتمي 

لى ، وع(513، صفحة 5050وب، )بوسرسنواع الزكام العاديأ)سارز( وبعض 

عرف أنها تسبب العموم  فيروسات كورونا هي فصيلة فيروسات واسعة الانتشار ي 

، مثل
ً
 تتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى ألامراض ألاشد حدة

ً
متالزمة  أمراضا

الوخيم ( ومتالزمة الالتهاب الرئوي الحاد MERS)الشرق ألاوسط التنفسية

 )السارس(. 

الفيروس لم ( هو ساللة جديدة من covid19)وفيروس كورونا املستجد          

وفيروسات كورونا حيوانية املنشأ، أي أنها تنتقل بين ، يسبق اكتشافها لدى البشر

خلصت التحريات املفصلة إلى أن فيروس كورونا املسبب الحيوانات والبشر. وقد 

وأن فيروس  ،طط الزباد إلى البشر( قد انتقل من قSARS-CoV)ملرض سارس 
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( قد انتقل من MERS-CoVاملسبب ملتالزمة الشرق ألاوسط التنفسية )كورونا 

إلى البشر. وهناك عدة أنواع معروفة من فيروسات كورونا تسري بين إلابل 

هو مرض  91-الحيوانات دون أن تصيب عدواها البشر حتى آلان، ومرض كوفيد

تم اكتشافه من ساللة فيروسات كورونا. ولم يكن هناك  معد يسببه آخر فيروس

أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة ووهان 

آلان إلى جائحة تؤثر  91-. وقد تحّول كوفيد5091الصينية في كانون ألاول/ ديسمبر 

، وهو نفس ما تؤكده املؤسسة (5050)العاملية،  على العديد من بلدان العالم

ة في الواليات املتحدة الوطنية ألامريكية الرائدة في مجال الصحة  العامَّ

أن أهم  (CDC)مركز السيطرة على ألامراض والوقاية منها  ةواملسما مريكيةألا 

حمى أو ألاعراض التي تم إلابالغ عنها بالنسبة لفيروس كورونا املستجد تتمثل في 

آالم في ، إعياء، ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، سعال ،قشعريرة

التهاب ، فقدان جديد للطعم أو الرائحة، سأصداع الر ، العضالت أو الجسم

 .(5050، (CDC)) الغثيان أو القيء، احتقان أو سيالن في ألانف، الحلق

 الجانب املنهجي للدراسة:

 ه:منهج الدراسة وأدوات

قمنا في هذه الدراسات باستخدام املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر         

من أساليب التحليل املرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو  اأسلوب

موضوع محدد أو فترة أو فترات زمنية معلومة، وذلك من أجل الحصول على نتائج 

 سجم مع املعطيات الفعلية للظاهرةعلمية، ثم تفسيرها بطريقة موضوعية، بما ين

الظاهرة محل  جل الكشف عن خباياأ. من (970، صفحة 5000)دويدري، 

التي تمثل اليوم أحد القضايا الصعبة واملؤثرة على نفسية املتلقي  الدراسة

املعلومات واملستخدم الجزائري عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك عبر جمع 

انطالقا من استخدام أداة الاستبانة الرقمية وتوظيف املالحظة كأداة مساعدة 

 مجتمع الدراسة.   أفرادمن  امن كون الباحثين جزء اانطالق

 مجتمع الدراسة وعينته:

الجزائريين املستخدمين واملتلقين  فرادمجتمع البحث في دراستنا هو كل ألا          

نه من الصعب حصر كل هؤالء في أماعي، ومن الواضح جدا واصل الاجتملواقع الت
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حجمهم، لذلك سنطبق أسلوب املسح كبر دراستنا واستجوابهم مرة واحدة نظرا ل

ر مفردات عينة بالعينة على هذه الدراسة باالعتماد على العينة القصدية في اختيا

لى حد إة عة املوضوع وتمثل مجتمع الدراسنها تتناسب وطبيأالدراسة التي نرى 

مفردة، ومحاولة تفسير  936رسال الاستبيان لها، وقد بلغ حجم العينة إكبير، و 

 هذه املعلومات وإعطاء التحاليل العلمية الخاصة بها.

 :عرض وتقديم نتائج الدراسة امليدانية

 نتائج البيانات السوسيودمغرافية: -

 توزيع العينة وفق متغير النوع: 20الجدول 

 النسب                          ة التك                       رار           ةالعين          

 %72.2 66 ذك                          ر

 %29.2 40 نث            ىأ

 %900 936 املجموع
 

ن أفردا، يتضح  936نة البالغ عددهم بالنظر إلى املجموع الكلي ملفردات العي       

منهم كانوا من الذكور،  %72.2ناث، وما نسبته كانوا من إلا  منهم %29.2نسبة 

ن ، وهذا أل ناثإلا وعلى ذلك نالحظ وجود تقارب كبير جدا بين نسبة الذكور و

صل الاجتماعي لم يعد مقتصرا على املعلومات من مواقع التوا ياستخدام وتلق

 ات من هذهخبار واملعلومخر بل كالهما يستخدم ويتلقى ألا حد النوعين دون آلا أ

لى الجنسين إرسال الاستبانة الرقمية إتم لى ذلك إاملواقع على حد سواء، باإلضافة 

هم الفروق التي أياس تأثيرات هذه الظاهرة وإبراز تقريبا رغبة في ق بعدد متساو  

 .تمسها عند الطرفين

 توزيع العينة وفق متغير السن: 20 الجدول 

 لنسب                        ةا التك                    رار الفئات

[92-52] 62 20% 

[56-32] 72 33.9% 

[36-72] 94 95.2% 

 %7.2 6 [72]أكثر من

 %900 936 املجم                  وع
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انطالقا من الجدول املوضح أعاله وبالنظر إلى مجموع مفردات العينة البالغ        

-92لى الفئة العمرية بين ]إنتمون منهم ي %20فردا، نجد أن نسبة  936عددهم 

 %95.2نسبة [، و 32-56] لى الفئة العمرية بين إمنهم ينتمون  %33.9نسبة و  [،52

التي قدرت [، والنسبة املتبقية منهم و 72-36لى الفئة العمرية بين ]إهم ينتمون من

 .سنة [72كثر من أ ]لى الفئة العمريةإمنهم فينتمون  %7.2ب  

فئة العمرية ألاولى لى الإذلك أن املبحوثين الذين ينتمون  ليتضح من خال        

، وهذا راجع إلى أن هذين الفئتين تمثالن كثر تمثيل في هذه العينةأوالثانية هم 

الاجتماعي  إلاعالمكثر اعتمادا على مواقع أالشباب وما بعده وهو الذي يكون  عمر 

 لفئات العمرية املتبقية.كثر من غيره في اأخبار ونشر املعلومات في تلقي ألا 

 وزيع العينة وفق متغير املستوى التعليمي: ت23 الجدول 
 

 املستوى التعليمي
 املجموع الكل                        ي

 النسب        ة التك        رار

 %2.9 4 متوس             ط

 %4.7 90 ثان                         وي 

 %43.2 900  يجامع                    

 %97 91 مستوى اعلى

 %900 936 املجم وع
 

املوضح أعاله وبالنظر إلى مجموع مفردات العينة البالغ  انطالقا من الجدول        

امعي، من املبحوثين لهم مستوى ج %43.2ن نسبة أ، نجد مفردة 936عددهم 

لي، ونسبة و أساتذة التعليم العاأعلى، دكتوراه أمنهم لهم مستوى  %97ونسبة 

 %2.9قدر ب   ما النسبة املتبقية والتي تأالثانوي،  هم لهم مستوى التعليممن 4.7%

املتوسط، يتضح من هذا أن أغلبية املبحوثين يمتلكون  فلهم مستوى التعليم

مثقفين ومتخرجين أو  أفرادمع أننا نتعامل  يكثر مما يعنأو أ امستوى جامعي

ق لكل ما يقومون به عبر هذا الفضاء الرقمي يدرسون في الجامعات وعلى وعي دقي

 وعلى فهم تام بمعنى هذا املوضوع وتأثيراته عليهم.
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زمة فيروس أت والقصص إلاخبارية حول املحور ألاول: حجم تلفيق املعلوما

 كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وتناقل ماعي بيئة خصبة لتداول مدى اعتبار مواقع التواصل الاجت: 24 الجدول 

 خبار امللفقة.ألا 
 

 العين               ة
 املجموع الكل                        ي

 النسب        ة التك        رار

 %62.7 21 نعم

 %39.6 73 حد ماى ال

 %5.1 7 ال

 %900 936 املجم وع

من املبحوثين %62.7ن ما نسبته أاملوضح أعاله، نجد ا من الجدول انطالق       

ل كل ما له ن مواقع التواصل الاجتماعي قد أصبحت بيئة خصبة لتداو أيعتبرون 

من إجمالي  %39.6ن ما نسبته أخبار امللفقة، ونجد أيضا عالقة باملعلومات وألا 

ية الباق %5.1ن النسبة ألى حد ما، لكن نجد إنها أصبحت كذلك أاملبحوثين يرون 

مواقع التواصل الاجتماعي قد  نأا نستنتج نمنهم ال يعتبرونها كذلك، من ه

كان نوعها  اخبار أيّ ليات تلفيق وتزييف املعلومات وألا رحبا لعم اأصبحت مكان

ة على كل ما هو والعمل على تداولها بشكل كبير جدا حتى تتمكن من التغطي

 .خبارصادق وصحيح من ألا 

اقع عالم مو إخبار واملعلومات عبر انتشار عمليات تلفيق ألا : 25رقم  الجدول 

 التواصل الاجتماعي
 

 العين               ة
 املجموع الكل                        ي

 النسب        ة التك        رار

 %30.1 75 كثيرة جدا

 %73.7 21 كثيرة

 %53.2 35 قليلة

 %5.5 3 نادرة

 %900 936 املجم وع
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خبار واملعلومات عبر املوضح النتشار عمليات تلفيق ألا ل من خالل الجدو         

ن أمن املبحوثين يرون  %73.7ن ما نسبته أم مواقع التواصل الاجتماعي نجد عال إ

خبار واملعلومات منتشرة بشكل كثير على مواقع التواصل عمليات تلفيق ألا 

بشكل كثير جدا، بينما يرى ما  ةنها منتشر أمنهم  %30.1الاجتماعي، ويرى ما نسبته 

ما النسبة املتبقية ألة الانتشار عبر مواقع التواصل، ا قلينهأمنهم  %53.2نسبته 

ن عمليات التلفيق لألخبار واملعلومات أفهم يرون  %5.5 من املبحوثين واملقدرة ب  

اصل ن مواقع التو أا نستنتج نمواقع التواصل الاجتماعي، ومن ه نادرة الوجود عبر 

قا من امليزات التي توفرها خبار واملعلومات انطالالاجتماعي تشجع على فبركة ألا 

 .خاصة عامل الشيوع والانتشار

ملعلومات خبار واتلفيق ألا  ىلإهم الدوافع التي تؤدى باملستخدم أ: 26 الجدول 

 زمة كوروناأحول 
 

 املصداقية
 املجموع الكل                        ي

 النسب        ة التك        رار

 %52.4 32 املالي(الحصول على عوائد مالية )الدافع 

 %51.7 70 الترويج ألفكار معينة )الدافع ألايديولوجي( 

 %77.1 69 حب الظهور وحصد الاعجابات )دافع الشهرة(

 %900 936 املجم وع

باملستخدم  يهم الدوافع التي تؤدأقا من الجدول املوضح أعاله حول انطال        

املبحوثين  % 77.1ن نسبة أنا، فنجد زمة كورو أخبار واملعلومات حول تلفيق ألا إلى 

نه يفعل ذلك انطالقا من حب الظهور وبلوغ الشهرة انطالقا من نشر كل أيرون 

على عجابات وتحصل صفحته الف من إلافيحصد آلا ان كان ملفقإو  جديد حتى

شهرته بين املستخدمين في الفضاء الرقمي، بينما  يالعديد من املشاركات مما يعن

ه والدفاع عنها جل الترويج ألفكار أنه يفعل ذلك من أ منهم % 51.7يرى ما نسبته 

من ترويج ألاكاذيب حولها خاصة  اللمستخدمين انطالق وإظهار مصداقيتها

 %52.4يرى ما نسبته لى ذلك إ، باإلضافة باالستشهادات الكاذبة للعلماء والباحثين

ئد مالية من قبل الحصول على عوا بغية يقوم بتلك العملية هنأمن املبحوثين 

 الجهات التي تستثمر في انتشار املعلومات امللفقة واملضللة للجمهور.
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خبار واملعلومات لشيوع عمليات تلفيق ألا  هم التأثيرات السلبيةأاملحور الثاني: 

 الاجتماعي على جمهور املتلقين إلاعالمزمة كورونا عبر وسائل أحول 

ار واملعلومات املتلقي عرضة للتأثر خبمدى جعل عمليات تلفيق ألا : 29 الجدول 

 الاجتماعي. إلاعالمبأي ش يء ينقل حول فيروس كورونا عبر مواقع 
 

 العين               ة

 

 املجموع الكل                        ي

 النسب        ة التك        رار

 %75.6 22 دائما

 %70.7 22 أحيانا

 %96.1 53 نادرا

 %900 936 املجم وع

خبار والخاص مدى جعل عمليات تلفيق ألا  من خالل الجدول املوضح أعاله        

كثر عرضة للتأثر بأي ش يء ينقل حول فيروس كورونا عبر أواملعلومات املتلقي 

ن انتشار أمن املبحوثين يرون  %75.6ن ما نسبته أالاجتماعي، نجد  إلاعالممواقع 

ت يجعلهم عرضة بشكل دائم لتصديق أي خبار امللفقة وعمليات تلفيق املعلوماألا 

ل الاجتماعي  بغض النظر ش يء متعلق بفيروس كورونا يتم نقله عبر مواقع التواص

و غير رسمي، بينما يرى ما نسبته أعن مصدره هل هو رسمي  و أو كذبه أعن صدقه 

في الوقت التي يتم فيه  خر آنهم يكونون كذلك أحيانا فقط وبمعنى أمنهم  70.7%

و فيما أفي املستجدات حول عدد إلاصابات  خبار بكثرة كبيرة جدا خاصةتلفيق ألا 

نهم نادرا ما أاملتبقية منهم فيرون  %96.1ما نسبة أيخص اللقاحات وغيرها، 

ل معلومة جديدة بل يتقصون يكونون متأثرين باألخبار الكاذبة لدرجة تصديق ك

 خبار ومصدرها في بعض ألاحيان.حول ألا 
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خبار امللفقة واملعلومات الكاذبة على الصعيد مساهمة ألا : 22 الجدول 

 الاجتماعي والنفس ي والسياس ي.

 العين               ة

 

 املجموع الكل                        ي

 النسب        ة التك        رار

 %52.2 19 من والاستقرارألا  ةزعزع

 %57.2 42 خفاء الحقائقإالتمويه واملراوغة و 

 %30.4 12 م الروح املعنوية للجمهور تحطي

 %96.3 25 قناعات الرأي العام ةزعزع

 %900 391 املجم وع

جموع إجابات من م %30.4ن نسبة أجد من الجدول املوضح أعاله، ن اانطالق      

ن نسبة أوح املعنوية للجمهور، بينما نجد نها تحطم الر أاملبحوثين تؤكد على 

من والاستقرار في خبار امللفقة تزعزع ألا ن هذه ألا أترى جاباتهم إمن مجموع  52.2%

ن هذه أمن مجموع إجابات املبحوثين ترى  %57.2ن نسبة أونجد أيضا  املجتمع،

هم بشكل كبير في التمويه وإخفاء الحقائق واملعلومات، بينما واملعلومات تس خبار ألا 

 ةنها تسهم في زعزعأ  %96.3ترى النسبة املتبقية من إجابات املبحوثين واملقدرة ب  

 .قناعات الرأي العام

هم على الصعيد الاجتماعي والنفس ي خبار واملعلومات تسن ألا أنستنتج ومنه         

 ةكل ما هو حقيقي انطالقا من زعزع في خلق الفوي ى وعدم نقل الحقيقة وتزييف

 .من والاستقرارألا 

خبار التي من املمكن ور النفس ي للمتلقي بعد متابعة ألا نوع الشع: 22 الجدول 

 ن تكون ملفقةأ
 

 نوع الشعور النفس ي
 املجموع الكل                        ي

 النسب        ة التك        رار

 %52.2 27 القلق والتوتر

 %94.2 22 الغضب الشديد

 %31 954 خبارفقدان الثقة في املعلومات وألا 

 %94.5 26 الخطر والتهديد

 %900 352 املجم وع
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ور النفس ي للمتلقي انطالقا من الجدول املوضح أعاله واملتعلق بنوع الشع        

ور فقدان الثقة ن شعأن تكون ملفقة، يتضح أخبار التي من املمكن بعد متابعة ألا 

هم املشاعر النفسية التي يشعر بها املتلقي وهذا بنسبة أخبار من في املعلومات وألا 

صبح يمس أي نوع أنظرا لحجم التلفيق الذي وهذا  ،من إجمالي املبحوثين 31%

خبار واملعلومات املتواجدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويأتي في املرتبة من ألا 

طر على املتلقي الجزائري يهم املشاعر التي تسأالقلق والتوتر من  الثانية شعور 

و شكه في أي أثناء اكتشافه أمن إجمالي إجابات املبحوثين  %52.2وهذا بنسبة 

تلفيق قد يتواجد داخل هذه املعلومات التي يتابعها، ويأتي شعور الغضب الشديد 

خبار ثناء تلقي ألا أئري املتلقي الجزا ينتابفي املرتبة الثالثة كشعور نفس ي 

ما تلقى كلمن إجابات املبحوثين، وهذا  %94.2واملعلومات الكاذبة وهذا بنسبة 

فس املوضوع وفي ن ى خر أبعد ذلك يتلقى معلومة معلومة ثم و أ ااملستخدم خبر 

تجعله يشعر باضطراب وغضب شديد، في ألاخير يأتي وتكون مخالفة لألولى 

نه أإجمالي إجابات املبحوثين، وهذا  من %94.2الشعور بالخطر والتهديد بنسبة 

يحس وكأن خطرا من طرف مجموعة من فكلما يتلقى خبرا يشعر بأنه كان ملفقا 

 تربص به وبصحته وبحياته بصفة عام.ألاشخاص ي

فقة في تشتيت تفكير املتلقي نحو خبار واملعلومات امللمساهمة ألا : 02 الجدول 

 زمة فيروس كوروناأ
 

 العين               ة
 املجموع الكل                        ي

 النسب        ة التك        رار

 %74.9 67 دائما

 %79.1 24 أحيانا

 %99 92 نادرا

 %900 936 املجم وع

خبار واملعلومات ملوضح أعاله واملتعلق بمساهمة ألا انطالقا من الجدول ا        

 %74.9نسبته  ن ماأزمة فيروس كورونا نجد أاملتلقي نحو امللفقة في تشتيت تفكير 

ئما في تشتيت هم داخبار واملعلومات امللفقة تسن هذه ألا أمن املبحوثين يرون 

هم بذلك نها تسأمنهم  %79.1رونا، ويرى ما نسبته زمة كو أاملتلقي حول تفكير 
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نها نادرا ما تسهم بذلك، ومن أ %99 تبلغرى نسبة قليلة منهم تحيانا، في حين أ

هم بشكل كبير خبار واملعلومات امللفقة تسن هذه ألا أن نستنتج أهذا يمكن لنا 

نه كل ما زاد أها انطالقا من ستخدم واملتلقي لجدا في تشتيت تفكير الجمهور امل

و حول مستجدات اللقاح أربها حول كيفية الوقاية والعالج خبار وتضاتعارض ألا 

 ؟و هذا وفي ماذا يفكرأتشتت هل يصدق هذا تجعله في 

لى التباس املعلومات حول إنشر املكثف لكل ما هو ملفق يؤدي ال: 00 الجدول 

 زمة فيروس كورونا.أ
 

 ةالعين               
 املجموع الكل                        ي

 النسب        ة التك        رار

 %79.1 24 دائما

 %29.2 40 أحيانا

 %6.6 1 نادرا

 %900 936 املجم وع

نشر املكثف لكل ما هو ملفق انطالقا من الجدول املوضح أعاله واملتعلق بال        

من  %79.1نسبته  س كورونا نجد مازمة فيروألى التباس املعلومات حول إيؤدي 

لى التباس إنشر املكثف لكل ما هو ملفق يؤدي دائما ن الأاملبحوثين يرون 

لى ذلك إنه يؤدى أمنهم  %29.2رونا، ويرى ما نسبته املعلومات حول فيروس كو 

لى ذلك، إؤدى ينه نادرا ما أ %6.6ى نسبة قليلة من املبحوثين ر تأحيانا، في حين 

ع خبار امللفقة عبر مواقكلما تم تكثيف نشر املعلومات وألا نه أنرى ذا انطالقا من ه

لى التباس املعلومات املتعلقة بأزمة كورونا إ يالتواصل الاجتماعي فإن ذلك يؤد

وعدم مقدرة املتلقي على التفريق بين ما هو صحيح وما هو كذب من هذه 

 املعلومات والقصص إلاخبارية التي يتلقاها يوميا.
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زمة فيروس أخبار واملعلومات امللفقة حول عالقة انتشار ألا حور الثالث: امل

 كورونا بزيادة الخوف لدى املتلقي الجزائري 

العامل النفس ي ممثال في غريزة حب الحياة والخوف من املوت : 00 الجدول 

 ليه.إيجعل الفرد يصدق كل معلومة تنقل 
 

 العين               ة
               ياملجموع الكل          

 النسب        ة التك        رار

 %72.6 65 نعم

 %77.1 69 لى حد ماإ

 %1.6 93 ال

 %900 936 املجم وع

 %72.6ن نسبة أبحوثين املوضحة في الجدول، نجد انطالقا من إجابات امل       

ية نهم يصدقون أي معلومة يتلقونها عبر املواقع الاجتماعأمن املبحوثين يرون 

انطالقا من تأثير العامل النفس ي املتعلق بغريزة حب الحياة والخوف من املوت، 

العامل لى حد ما انطالقا من تأثير إنهم يصدقون ذلك أمنهم  %77.1ويرى نسبة 

نها ال تصدق كل معلومة أترى  %1.6ن النسبة املتبقية أالنفس ي الذي ذكرناه، غير 

ل النفس ي املذكور ال يؤثر عليها ن العامأي و ا عبر مواقع التواصل الاجتماعتتلقاه

نه كلما زاد العامل النفس ي املتعلق بغريزة حب الحياة أطالقا، ومن هذا نستنتج إ

مكانية تصديق أي معلومة تنتقل عبر مواقع إزداد معها توالخوف من املوت 

وكيفية الوقاية من الفيروس حتى التواصل الاجتماعي واملتعلقة بالجانب الصحي 

 .و كاذبةأن كانت غير صحيحة إو 

خبار ن ألا أبالخوف على حياته كلما تبين له مدى شعور املتلقي : 03 ل الجدو 

 الواردة عن اللقاحات كلها كاذبة ول أساس لها من الصحة.
 

 العين               ة
 املجموع الكل                        ي

 النسب        ة التك        رار

 %31 23 دائما

 %31.4 27 أحيانا

 %59.3 51 نادرا

 %900 936 املجم وع
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على  مدى شعور املتلقي بالخوفبمن خالل الجدول املوضح أعاله واملتعلق          

خبار الواردة عن اللقاحات كلها كاذبة وال أساس لها من ن ألا أحياته كلما تبين له 

افون على حياتهم دائما يخنهم أمن املبحوثين يرون  %31ن نسبة أ، فنجد الصحة

نتاجها إخبار التي تخص اللقاحات وقرب ن معظم ألا أن يكتشفوا أخاصة بعد 

ما نسبة أ، احيانأنهم يشعرون بذلك أن من املبحوثي %31.4رى نسبة تملفقة، و 

شعر بالخوف ن املتلقي يأمنهم فنادرا ما تشعر بذلك، ومن هذا نستنتج  59.3%

ملتعلقة باللقاحات اك تالعب باألخبار واملعلومات ان هنأعلى حياته كلما تبين 

من الخوف من املجهول الذي يتربص به  ان ذلك يولد له نوعوعدم جديتها أل 

 وبحياته.

لق نوع من خبار واملعلومات امللفقة في خمساهمة نشر ونقل ألا : 04 الجدول 

 هم في زيادة الخوف لدى املتلقي الجزائري الحرب النفسية التي تس
 

 ين               ةالع
 املجموع الكل                        ي

 النسب        ة التك        رار

 %72.2 66 دائما

 %77.9 60 أحيانا

 %4.7 90 نادرا

 %900 936 املجم وع

خبار ه واملتعلق بمساهمة نشر ونقل ألا عال أوضح املانطالقا من الجدول        

لخوف هم في زيادة انوع من الحرب النفسية التي تسلق واملعلومات امللفقة في خ

خبار ن ألا أمن املبحوثين يرون  %72.2نسبته  ن ماألدى املتلقي الجزائري، نجد 

ا تخلق نوعا من الحرب واملعلومات الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي دائما م

من  %77.9ن نسبة أي زيادة الخوف لديهم، ونجد كذلك هم فالنفسية تس

 نيذن منهم والو هم ذلك أحيانا، بينما يرى الباقنها تسبب لأاملبحوثين يرون 

نها نادرا ما تسبب لهم ذلك، انطالقا أمن مجموع املبحوثين  %4.7 نسبتهم بلغت

ليات تلفيق ونشر املعلومات ن الحرب النفسية التي تخلقها عمأمن هذا نستنتج 

على  إراديوالالع من الخوف القهري تلقي بنو امل إصابةخبار املزيفة تسهم في وألا 
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و أحي النفسية املؤثرة على املتلقي حياته ومصالحه انطالقا من استثمارها في النوا

 املستخدم.

مساهمة عملية املتابعة لألخبار واملعلومات امللفقة يوميا لدى : 05 الجدول 

 الجمهور الجزائري بزيادة الضغط النفس ي الذي يولد الخوف من املستقبل
 

 العين               ة
 املجموع الكل                        ي

 النسب        ة التك        رار

 %74.9 67 نعم

 %72.6 65 الى حد ما

 %4.7 90 ال

 %900 936 املجم وع

مساهمة عملية املتابعة لألخبار بانطالقا من الجدول املوضح أعاله واملتعلق        

يوميا لدى الجمهور الجزائري بزيادة الضغط النفس ي الذي واملعلومات امللفقة 

ن أمن املبحوثين يرون  %74.9ن نسبة أولد الخوف من املستقبل، حيث نجد ي

خبار واملعلومات امللفقة يوميا تولد لهم نوعا من الضغط النفس ي عملية متابعة ألا 

ولد لهم ن هذه العملية تأ منهم %72.6والخوف من املستقبل، ويرى ما نسبته 

امللفقة  خبار ن متابعة ألا أالباقية منهم ال ترى  %4.7نسبة  نألى حد ما، غير إذلك 

ن أ، انطالقا من هذا يمكن لنا و الخوف من املستقبلأتولد لها الضغط النفس ي 

دمير القوة النفسية هم في تبار واملعلومات امللفقة يوميا يسخن تلقي ألا أنستنتج 

رة جدا انطالقا من وضعه في ضغوطات نفسية كبي و املستخدمألدى املتلقي 

 و في املستقبل القريب.أن يحدث غدا أتجعله يخاف حتى مما يمكن 

 النتائج العامة للدراسة:

من خالل جمعنا للبيانات من املبحوثين الذين تم اختيارهم لتمثل مجتمع         

باستنطاقها  الدراسة واستعراض هذه البيانات بواسطة جداول نسبية والقيام

لى مجموعة من النتائج حول هذا املوضوع إتها توصلنا ومحاولة تحليلها ومناقش

 نذكرها فيما يلي:

الاجتماعي قد أصبحت بمثابة ذلك  إلاعالممواقع التواصل و القول إنيمكن  -

كان  اف املعلومات والقصص إلاخبارية أياملكان الذي تتم فيه عمليات تلفيق وتزيي
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مجموعة من املستخدمين واملؤثرين الجدد الذين يستغلون  نوعها من قبل

عم الجمهور املتلقي أللتأثير في الرأي العام وبصفة  ألازماتالظروف السيئة و

ملحتوياتهم املصطنعة والتي ال أساس لها من الصحة والعمل على تداولها بشكل 

بار، خة على كل ما هو صادق وصحيح من ألا كبير جدا حتى تتمكن من التغطي

وهذا باالعتماد على الخصائص التي توفرها لهم هذه املواقع انطالقا من سهولة 

 وعها بين املستخدمين في وقت وجيز جدا.يالنشر دون قيد وسرعة انتشارها وش

خبار واملعلومات امللفقة و نشر ألا أاملستخدمين الذين يقومون بتلفيق ن هؤالء إ -

لجدد لهم العديد من ألاهداف التي اوالذي اصطلح على تسميتهم باملؤثرين 

ملعلومات، فمنهم خبار وامن خالل نشرهم لهذا النوع من ألا  لى تحقيقهاإيسعون 

رة انطالقا من نشر كل جديد حتى جل حب الظهور وبلوغ الشهأمن يفعل ذلك من 

على العديد من عجابات وتحصل صفحته الف من إلا، فيحصد آلاان كان ملفقإو 

ادة نسبة ومع زي ،شهرته بين املستخدمين في الفضاء الرقمي يعناملشاركات مما ي

و الجمهور املستخدم يستمر في التمادي بنشر أكاذيبه عن كل أتأثيره في الرأي العام 

يديولوجي انطالقا هذه الدوافع ما يسمى بالدافع ألا  حدث جديد، وهناك أيضا من

وما دونها خاطب والدفاع عنها  نها صحيحةألته الترويج ألفكاره التي يعتقد من محاو 

من ترويج ألاكاذيب حولها خاصة  اوإظهار مصداقيتها للمستخدمين، انطالق

باالستشهادات الكاذبة للعلماء والباحثين، وهذا ما نشاهده اليوم من منشورات 

فكل مستخدم يدافع عن فكرته يسعى حول طريقة الوقاية من فيروس كورونا، 

ال أساس لها من الصحة، استحضار ألادلة والبراهين التي ثباتها انطالقا من إلى إ

لى إخبار امللفقة ن هناك من يسعى من وراء نشر ألا ألى ذلك نجد إباإلضافة 

الحصول على عوائد مالية من قبل الجهات التي تستثمر في انتشار املعلومات 

في  بعاده عن مشكلته ألاساسية، وما يحدثإامللفقة واملضللة للجمهور، بهدف 

فلم تعد القضية  ،على ذلك مين الجزائريين خير مثالهذه املواقع عند املستخد

زمة فيروس كورونا بل الكثير من القضايا الهامشية هي ألاساسية بدال أألاساسية 

 منها.

زمة أقة وعمليات تلفيق املعلومات حول خبار امللفيالحظ كذلك من انتشار ألا  -

لقين أكثر عرضة بشكل دائم لتصديق أي ش يء ن هذا يجعل املتأفيروس كورونا 
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صل الاجتماعي بغض النظر عن متعلق بفيروس كورونا يتم نقله عبر مواقع التوا

ن شيوع املعلومة و غير رسمي، أل أو عن مصدره هل هو رسمي أو كذبه أصدقه 

خبار صداقيتها، وهذا ما تستثمر فيه ألا وانتشارها على أكثر من نطاق يرفع مقدار م

 علومات امللفقة.وامل

ألاكثر  الاجتماعيخبار واملعلومات امللفقة عبر مواقع التواصل ألا  ن انتشار إ -

هم على الصعيد الاجتماعي سأاستخداما وتلقيا من قبل املجتمع الجزائري 

لى إلومات املستهلكة والتي ال تستند والنفس ي في خلق نسق مستمر من فوي ى املع

لألمن والاستقرار  ةزعرغوبة من زعاملغير النتائج  لى العديد منإمصدر رسمي وأدى 

لى زعزعة قناعاته وضرب إللجمهور والرأي العام باإلضافة  يةو املعنوتحطيم الروح 

لى صرف إائق واستعمال التمويه الذي يؤدي مصداقيتها انطالقا من إخفاء الحق

 كثر.أه  من القضية ألاساسية التي تهملى قضايا ثانوية بدال إار الجمهور أنظ

خبار ثناء تلقي ألا ألتي تسيطر على املجتمع الجزائري هم املشاعر النفسية اأمن  -

ر بفقدان الثقة في املعلومات ن تكون ملفقة هو الشعو أواملعلومات التي يمكن 

خبار صبح يمس أي نوع من ألا أوهذا نظرا لحجم التلفيق الذي  ،خباروألا 

لقلق والتوتر صل الاجتماعي، وأيضا الشعور باواملعلومات املتواجدة عبر مواقع التوا

ات التي و شكه في أي تلفيق قد يتواجد داخل هذه املعلومأثناء اكتشافه أالدائم 

ما تلقى املستخدم لى الشعور بالغضب الشديد وهذا كلإيتابعها، باإلضافة أيضا 

الفة وتكون مخنفسه خرى في املوضوع أمعلومة ثم بعد ذلك يتلقى معلومة و أ اخبر 

لى الشعور إ ياضطراب وغضب شديد، وكل هذا يؤدتنفيها تجعله يشعر بلألولى و 

تلقى خبرا يشعر بأنه كان ملفقا يحس وكأن خطرا من كلما ، ألنه بالخطر والتهديد

طرف مجموعة من ألاشخاص يتربص به وبصحته وبحياته بصفة عام، مما يجعل 

هم بشكل كبير جدا في ن يسأه ة نفسية سيئة جدا، وهذا من شأناملتلقي في حال

زمة فيروس كورونا أخبار حول جمهور املستخدم واملتلقي لهذه ألا تشتيت تفكير ال

 أانطالقا من 
ّ
و أربها حول كيفية الوقاية والعالج خبار وتضاما زاد تعارض ألا نه كل

 ماذا يفكر. و هذا وفيألقاح تجعله في تشتت هل يصدق هذا حول مستجدات ال

التواصل الاجتماعي خبار واملعلومات امللفقة عن حدها عبر مواقع شر ألا كلما زاد ن -

زمة كورونا، أفي املعلومات الواجب معرفتها عن لى حدوث التباس إ يفإن ذلك يؤد
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وعدم مقدرة املتلقي على التفريق بين ما هو صحيح وما هو كذب من هذه 

من الاضطراب  اق له نوعاملعلومات والقصص إلاخبارية التي يتلقاها يوميا مما يخل

 املعلوماتي بين الحقيقة القليلة واملزيف الكثير.

ر كلما  - املتلقي بالكثير من املعلومات امللفقة زاد العامل النفس ي املتعلق  حوصِّ

بغريزة حب الحياة والخوف من املوت وبالتالي تزداد معها إمكانية تصديق أي 

واملتعلقة خاصة بالجانب الصحي معلومة تنتقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

ن هذا املتلقي يزداد شعوره إو  ،كاذبة ن كانتإوكيفية الوقاية من الفيروس حتى و 

ن هناك تالعب باألخبار واملعلومات أى حياته عن اللزوم كلما تبين له بالخوف عل

من الخوف من املجهول  ان ذلك يولد له نوعملتعلقة باللقاحات وعدم جديتها أل ا

 ربص به وبحياته.الذي يت

حرب مللفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي نوعا من الاخبار يخلق انتشار ألا  -

على  والالإرادياملتلقي بنوع من الخوف القهري ، ما يصيب النفسية على الجمهور 

و أحي النفسية املؤثرة على املتلقي حياته ومصالحه انطالقا من استثمارها في النوا

و أدمير القوة النفسية لدى املتلقي هم في تن يسأن شأنه م املستخدم وهذا ما

رة جدا تجعله يخاف حتى املستخدم انطالقا من وضعه في ضغوطات نفسية كبي

 و في املستقبل القريب.أن يحدث غدا أمما يمكن 

هم في توليد نب النفس ي والاجتماعي للمتلقي تسن كل هذه الضغوط على الجاإ -

وف من تلقي املعلومة لبية املرتبطة بالخوف، الخمجموعة من السلوكيات الس

من إلاصابة باملرض، ومما الخوف من املستقبل والخوف  .خرالخوف من آلا 

عن حدها بشكل كبير جدا خالل الفترة ألاخيرة  تن هذه السلوكيات زادأنالحظه 

 الاجتماعي. إلاعالمخبار امللفقة التي تعج بها مواقع ألا ة كثر  ما سبب

 خاتمة:

دراسة بناء على ما تم طرحه في هذا املوضوع انطالقا مما توصلت له ال        

خبار واملعلومات عبر مواقع ن موضوع فبركة وتلفيق ألا إامليدانية يمكن لنا القول 

و مجموعة من أزمة أصبح يزداد كلما تعرض املجتمع أل  التواصل الاجتماعي قد

زمة فيروس كورونا املستجد حيث أ ، وهذا ما نشهده اليوم خالل احتدامألازمات

صبح تقريبا كل ش يء ملفقا خصوصا في أحتى  اازدادت هذه العمليات عن حده
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و عن ألرسمية عن عدد إلاصابات اظل غياب املعلومات الرسمية من الجهات 

نسبة تطبيق إجراءات الحجر الصحي، وتحول السياسيين واملؤثرين على الرأي 

لى تجارة إرة السياسية وقضايا الشأن العام تجا العام عبر الفضاء الرقمي من

لى إلننتقل  اوملفق اخبار واملعلومات الكاذبة فأصبح أي ش يء ينقل تقريبا كاذبألا 

ل موتها لم تعد هناك حقيقة ظة وهي مرحلة ما بعد الحقيقة، في مرحلة جديد

ي لتخبار اذ انتشرت بكثرة ألا إق وبالتالي فهو كاذب بشكل نسبي، فكل ش يء ملف

ثارة في عناوينها و تتعمد التهويل وإلاأو تكون مصدر شك، أتحتجب مصادرها 

الاجتماعي وتضع لها روابط دون التحقق من  إلاعالمومضامينها وتتناقلها وسائل 

ثر بالسلب على املتلقي مما أ، وكل هذا (764، صفحة 5091)بودهان،  مصداقيتها

برر من هذا الفيروس املستجد والذي يحمل املغير لى زيادة شعوره بالخوف إ أدى

فأصبح هذا املتلقي يخاف من في طياته إمكانية إصابة أي فرد على وجه ألارض، 

لى إن تكون ملفقة باإلضافة أقع التواصل الاجتماعي التي يمكن خبار مواأتلقي 

لتي أصيبت به والتي يتم تداولها الخوف من إلاصابة باملرض نظرا لألعداد الهائلة ا

 الاجتماعي.  إلاعالمعبر مواقع 

ظاهرة ألاخبار امللفقة قد زعزعت الثقة بشكل كبير في القول إن يمكن         

التقليدية من  إلاعالمالاجتماعي وفرضت تحديا جديدا على وسائل  إلاعالموسائل 

هم في رفع نسبة ثقة سأملعلومة الصادقة والصحيحة، مما حيث إمكانية توفير ا

التقليدية كونها أوال  إلاعالموسائل  االجمهور باملعلومات التي قد تنقلها وتتداوله

و بصفة غير مباشرة للمعلومات املتعلقة بهذا أبصفة مباشرة  اتعتبر مصدرا رسمي

 الفيروس.

ي الرقم إلاعالموما نراه نحن اليوم كباحثين فيما يخص هذه الظاهرة عبر           

ن يقوم بالعديد من ألاشياء حتى يتمكن من استقاء املعلومة أقي نه ال بد للمتلأ

 :شف عن كل ما هو كاذب وعدم نشرهالصحيحة من مصادرها والك

 و غير رسمية؟أي جهات رسمية هالتساؤل حول مصدر هذه املعلومات هل  -

 هو شخص يشتغل من وراء حساب مزيف؟ أو من حررها هل هو مسؤول  -

ن من يشاركونها أو أداولة من طرف أكثر من مصدر رسمي هذه املعلومة مت هل -

 عجابات؟لى جمع أكبر قدر من إلاإيهدفون 



                    أعمال مؤتمروالاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة                             إلاعالمعلوم 
 

145 

نها غير منطقية وال يمكن أو أهو منطقي ما هل تتفق هذه املعلومات مع كل  -

 ن يتقبلها؟أللعقل 

و أ هل هي مفبركة .و فيديوهاتأانت هذه املعلومات عبارة عن صور وإذا ك -

ن أالصور املشابهة لها والتي يمكن  ابحث عن ؟و نشرهاأصويرها صحيحة متى تم ت

 .تكون قد اقتبست عنها

ذبة اكل هذه التساؤالت تجعل املتلقي في حماية من التأثر باألخبار الك        

 ن كانت ملفقة بشكل جيد.إعنها حتى و  كشفوتجعله ي

 :اتتوصي

والتي لها عالقة كبيرة  يتقاملللى إالتي نقدمها مجموعة من التوصيات هذه         

 :ملداخلة بصفة عامةاجدا بموضوع هذه 

ملعاهد التكوينية إضافة برنامج ايجب على املؤسسات التربوية والجامعات و  -

جل تعليم هؤالء املستخدمين من تالميذ أية، من إلاعالمتدريس ي للتربية الرقمية و

ه ليس من اصل الاجتماعي بصفة أخالقية، ألنوطلبة كيفية استخدام مواقع التو 

عطائهم الحق في إخرين وعدم و ذاك بتضليل آلا أن يقوم هذا املستخدم أخالق ألا 

الحصول على املعلومة الصحيحة، وتعلمه كيفية استقاء املعلومة الصحيحة من 

 مصادرها الرسمية ال التي تنقل عنها.

عالم إلا بار واملعلومات امللفقة عبر وسائل خدليل ملحاربة ومواجهة انتشار ألا  نجاز إ -

للصور والفيديوهات  يالاجتماعي مرفقا بالحث على استخدام برامج البحث العكس 

و أخبار، ملعرفة إذا ما كانت صحيحة من البرامج ألاخرى للتحقق من ألا  والكثير 

ا من سرعة انتشار كل ما هو مركبة ال أساس لها من الصحة وبالتالي نقلل هن

 لى حد ما.إو مزيف أفق مل

 املراجع:

(. شبكات التواصل الاحتماعي: فضاء افتراي ي 5094ابتسام دراجي. )جوان,  -9

(، 09ية، املجلد)إلاعالم. مجلة الرسالة للدراسات إلالكترونيللتواصل 

 .503(، صفحة 05و09العدد)
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شبكات التواصل الاحتماعي (. دور 5091جوان,  30بوعموشة نعيم، بوبكر هشام. ) -5

ية، إلانسانفي صناعة الرأي العام لدى املواطن الجزائري. مجلة البحوث والدراسات 

 .576(، صفحة 92(، العدد)01املجلد)

(. التأثير النفس ي للشائعات عبر مواقع التواصل 5050خديجة بن سالم. )سبتمبر,  -3

لة الاحياء ،املجلد الاجتماعي على الطالب الجامعي في ظل ازمة كورونا. مج

 .167.، صفحة 56،العدد50

(. البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العلمية. 5000رجاء وحيد دويدري. ) -7

 دمشق: دار الفكر.

(. ألاخبار املزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في وقت 5050زهية يسعد. )جوان,  -2

و الراي العام،  إلاعالمة لبحوث من وجهة نظر املستخدمين. املجلة الجزائري ألازمات

 .956( ، صفحة 09( عدد )03مجلد )

(. دور شبكة الفيسبوك في 5050عمر بن عيشوش وحسان بوسرسوب. )جوان,  -6

. مجلة التمكين الاجتماعي مجلد 91تعزيز التوعية الصحية حول فيروس كوفيد 

 .513( ، صفحة 05( عدد )05)

واملجتمع. عمان: دار اليازوري للنشر  مإلاعال (. 5097كنعان علي عبد الفتاح. ) -4

 والتوزيع.

في ظل 91الصحي وادارة ازمة وباء كوفيد إلاعالم(. 5050محمدي خيرة. )سبتمبر,  -2

انتشار ألاخبار الزائفة عبر مواقع امليديا الاجتماعية. مجلة التمكين الاجتماعي، 

 .32(، صفحة 03(عدد)05مجلد)

ن سنة نشر(. تأثير شبكات التواصل محي الدين إسماعيل محمد الديهي. )دو  -1

 إلاجتماعي على جمهور املتلقين. الاسكندرية: مكتبة لوفاء القانونية.

. الاردن: دار ياف العلمية للنشر إلالكتروني إلاعالم(. 5097مروي عصام صالح. ) -90

 والتوزيع.

(. توصيات ومعلومات حول فيروس كورونا 5050منظمة الصحة العاملية. ) -99

 .www.who.int/ar، من 5050, 02 39(. تاريخ الاسترداد 91داملستجد)كوفي

(. الاخبار الكاذبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي واثارها 5050نبيل لحمر. )جوان,  -95

(، 04على اتجاهات الرأي العام. مجلة الباحث للدراسات الاكاديمية، املجلد)

 .229(، صفحة 05العدد)
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لين الصحفيين مع نشر الاخبار الكاذبة في (. تعامل املراس5091يامين بودهان. ) -93

(، 53الشبكات الاجتماعية دراسة ميدانية بوالية سطيف. مجلة املعيار، املجلد)

 764(، صفحة 76العدد)

14- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ( .0202 .)

Sympoms of coronavirus ، من 5050, 02 39. تاريخ الاسترداد 
www.cdc.gov/coronavirus. 
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تفعيل وسائل التكنولوجيا الحديثة في الاتصال الداخلي 

 02كوفيد  أزمةللمؤسسة ملواجهة 

 -أنموذجاامتياز التوزيع ورقلة  -الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز

محمد الهواري  -0                                           د. نسمة مهش ي  -0

 معمري 

 الاتصال دراسات في مخبر  /عة باجي مختار عنابةجام-0

nesmamahachi@gmail.com 

 elhouari.maamri@gmail.com قاصدي مرباح ورقلة جامعة-0

 
 

 ملخص الدراسة:

لى دراسة الوسائل التكنولوجية الحديثة التي إه الورقة البحثية تهدف هذ        

ورقلة لتفعيل  الغاز  امتياز التوزيعركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و استخدمتها الش

هم أحيث سلطنا الضوء من خاللها على  ،91زمة كوفيد أثناء أالاتصال الداخلي  

على استمرارية العمل في جراءات املتخذة ملواجهة تأثيرات هذه ألازمة إلا 

الاحترازية املطبقة من كما استعرضنا أفضل املمارسات وإلاجراءات املؤسسات، 

  بتفعيل الوسائل التكنولوجية قبل مؤسسة امتياز التوزيع بورقلة لحماية موظفيها

 .تحسيسهم بخطورة الوباءلضمان استمرارية الاتصال بهم وتوعيتهم و 

ل الحديثة، تكنولوجيا الاتصا الاتصال الداخلي، ،الاتصال: الكلمات املفتاحية

 .91زمة كوفيد أ

 :قدمةم

( ستشكل نقطة مفصلية 91مما ال شك فيه أن جائحة كورونا) داء كوفيد 

           في تاريخ البشرية، بما ستتركه من تأثيرات كبيرة على مختلف مناحي الحياة، 

ت بظاللها على كل قطاعات ال سيما الاقتصادية منها والاجتماعية، فقد ألق

العمل، ووضعت تجارب الدول واملؤسسات والشركات أمام اختبار حقيقي، في 

كيفية املواجهة والاستمرار في تقديم الخدمات، مع الحفاظ على صحة وسالمة 

mailto:الاتصال%20nesmamahachi@gmail.com
mailto:الاتصال%20nesmamahachi@gmail.com
mailto:elhouari.maamri@gmail.com
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زمة أصابة، وما خطار إلا أملين، على حد سواء، وحمايتهم من املوظفين واملتعا

الركود  ىلإ إضافةلتي تواجهها املؤسسات كل يوم، إال أحد التحديات ا 91كوفيد

والكساد الاقتصادي العالمي، وحاالت الالأمن والالإستقرار السياس ي، والكوارث 

ين تجد املؤسسات نفسها في مآزق أ ،ألازماتالطبيعية وغيرها من الطوارئ و

ختبر خاللها قوة التخطيط، وفعالية السياسات، 
 
فعلية واملهارة الوأوقات عصيبة ت

اج أنها ستحت أيضافي أوقات عدم اليقين هذه، ربما تجد املؤسسات للقادة فيها، و

عمال من ساعات التكيف مع  الاحتياجات الجديدة للإلى تجاوز  العمل بإنتاجية، و 

ي للتغلب على التوتر والقلق، الذي قد إلانسانمراعاة الجانب عمل أكثر مرونة، و 

لو املؤسسات عليهم دور كبير في و ادة ألاعمال ومسؤ ، فق.يعوق قدرتهم على العمل..

إبراز إنسانيتهم، وتعاطفهم، واهتمامهم بموظفيهم خالل هذه ألازمة؛ وهو ما 

 الاستراتيجياتيستوجب من مختلف القطاعات مواجهة تحديات متزايدة في 

ق الاتصال، والتفاعل مع املوظفين في ظل ضبابية املستقبل، ومشاعر القلق ائوطر 

حتم بذل املزيد من الجهود إلنشاء خطة 91سائدة بسبب أزمة وباء كوفيد ال ؛ وي 

 .لالتصال الداخلي الفعال؛ من أجل بناء قيادة واثقة وشفافة

سارعت الكثير من املؤسسات إلى بدء تطبيق أدوات العمل عن بعد وذلك        

، سواء اسبة لتطبيقهاتمهيًدا لإلجراءات الاحترازية التي تنتهجها، ووضع آلاليات املن

 إلالكترونيومنصات التعلم والتواصل والتبادل  نتراناتألا و أ نترنتعن طريق ألا 

ه الدعائم التي يجب أن تسهل قبول ذو الاكسترانت، هأو الهواتف النقالة أ

ألازمة في الداخل وخلق فرص للمحاورة وللمشاركة في صنع واتخاذ القرارات 

الجهود البشرية وتقوي الجبهة الداخلية شد املناسبة، فالتكنولوجيا تح

 للمؤسسات، وتجعلها عصية على الاختراق والانكسار.

العالم  أرجاءواملؤسسات الاقتصادية الجزائرية كغيرها من املؤسسات في          

ا الوباء، ومن بينها الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ذزمة هتزال عرضة أل  وال  كانت 

امتياز  -جزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز ثلة بأحد فروعها الشركة ال)سونلغاز( مم

التوزيع ورقلة التي لم تكن بمعزل من هذه الجائحة التي أثرت عليها بشكل مباشر 

لجودة، في ظل أين وجدت نفسها أمام تحدي ضرورة توفير منتجها الحيوي بنفس ا

إلاجراءات الاحترازية يستلزم التباعد الجسدي وبعض  وجود مرض خطير ومعد  
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هم الوسائل أي هذه الدراسة للبحث في وبالتالي تأت. التي قد تكون عائقا لذلك

لى تواصل دائم مع موظفيها في ظل التكنولوجية التي تستخدمها املؤسسة للبقاء ع

ما هي الوسائل زمة الوباء العالمي، وهذا ما يقودنا إلى طرح التساؤل التالي: أ

 امتياز تستخدمها الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز  التكنولوجية التي

 ؟02زمة كوفيد أة لتفعيل الاتصال الداخلي في ظل التوزيع بورقل

 : منهجية الدراسة

تم الاعتماد  شكالية املطروحة،إلا  نجابة علإلحاطة بجوانب املوضوع وإلا         

 السابقة والدراسات ألابحاث على والاطالعاملنهج الوصفي، من خالل القراءة  على

 الارتباط تذا املعلوماتالعنكبوتية عن  الشبكةعلى  والبحث ،العلمية والدوريات

تساعد على استيعاب املوضوع البحث، وإلبراز املفاهيم العامة التي  بموضوع

كما  فضل كمفهوم التكنولوجيا الحديثة وتفعيل وسائل الاتصال الداخلي،أبشكل 

ل البيانات واملعطيات امليدانية التي تم جمعها من خالل تواجدنا اعتمدنا على تحلي

فيما يتعلق  وهذا بالشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز امتياز التوزيع ورقلة،

بأهم املمارسات الاتصالية وكيفية تفعيلها واستخدامات التكنولوجيا الحديثة 

 .91للوقاية من وباء كوفيد 

 ية:تلى املحاور آلاإسيم البحث تم تق هيكل الدراسة:

 .التكنولوجيا الحديثة في خدمة الاتصال الداخلي للمؤسساتول: املحور ألا 

جراءات الاتصالية املتخذة من قبل الشركة الجزائرية لتوزيع إلا املحور الثاني: 

 .91الكهرباء والغاز امتياز التوزيع ورقلة ملواجهة وباء كوفيد 

 :الدراسة أهمية

هميته البالغة أفي حداثة املوضوع املعالج و  الدراسةهمية هذه أكمن ت        

مواجهته، وسبل  91والاهتمام والتوجه العالمي نحو معرفة تداعيات وباء كوفيد 

تتمثل في تكنولوجيا  بدائل إيجادنحو  التوجهرغبة املؤسسات الجزائرية في  وكذا

لداخلي حتى تضمن استمرارية الاتصال الحديثة وتفعيل استخداماتها في الاتصال ا

 خرى.أا من جهة وسالمة موظفيها من جهة خدماته

 إلى: الدراسة تهدف هذه :الدراسة أهداف
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الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة لالتصال في الوقاية من وباء  على التعرف -

 .91كوفيد

وزيع ورقلة سسة امتياز التليات الالزمة لتفعيل الاتصال الداخلي بمؤ معرفة آلا -

 .91زمة كوفيد أفي ظل 

حاطة بأهم الاستراتيجيات والخطط املسطرة من قبل مؤسسة امتياز التوزيع إلا  -

 .91ورقلة للوقاية من وباء كوفيد 

 .91زمة كوفيد أفاق وتطلعات املؤسسة ما بعد آمعرفة الدروس والتجارب وكذا  -

 ل الداخلي للمؤسساتول: التكنولوجيا الحديثة في خدمة الاتصااملحور ألا 

 : تكنولوجيا الاتصال الحديثة -

 ة:تعريف تكنولوجيا الاتصال الحديث  -0

أنها ألادوات والنظم  (647، ص5003حجاب، )محمد منير حجاب " "ايعرفه        

ألادوات أساسيا في الحاسبات  التي تساعد على القيام باالتصال وتتمثل هذه

ي، إلاعالمحجاب، املعجم ) ي"إلاعالمعجم امل ة، كما يعرفها أيضا"إلالكتروني

أنها مجمل املعارف والخبرات املتراكمة واملتاحة وألادوات والوسائل  (966،ص5007

ات ومعالجتها وإنتاجها املادية وإلادارية والتنظيمية، املستخدمة في جمع املعلوم

  .تواملجتمعا فرادسترجاعها ونشرها وتبادلها أي توصيلها إلى ألا اوتخزينا و 

جمع  فيعرفها بأنها (03ص ،5002الباسط، عبد  ")rowleyرولي "ما أ       

يقتصر ذلك على التجهيزات  وال وتخزين ومعالجة وبث باستخدام املعلومات،

 إلانسانلى أهمية دور عولكن كذلك  sofware أو البرامج hordware املادية

جيات والقيم واملبادئ لو وغاياته التي يرجوها من تطبيق واستخدام تلك التكنو 

 .إليها لتحقيق خبراته أالتي يلج

دوات املتطورة التي تستخدمها املؤسسات : هي الوسائل وألا التعريف إلاجرائي

التكنولوجيا: وتتضمن هذه  لالتصال على املستويين الداخلي والخارجي،

لالسلكية، او ، شبكات الاتصال، وأجهزة تداول املعلومات، السلكية الحواسيب

تحقيق الفعالية  بغرض .لكترونيإلاوالهواتف الذكية، وكذا البريد  لهواتفا

 وتحسين ألاداء.

 الحديثة:أشكال تكنولوجيا الاتصال  -0
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لكترونية صممت الستقبال إوسيلة  (939ص ،5097سلطان،  ):الحاسوب 0-0

مجموعة كبيرة من البيانات بشكل آلي وتخزينها ومعالجتها إلى شكل نتائج 

ت مفيدة وقابلة لالستخدام بموجب مجموعة من التعليمات التي يطلق ومعلوما

إلنشاء قواعد معلومات داخلي  عليها اسم البرمجيات، تستخدمه املؤسسات

كذا للطباعة و  البحث واستعراض املعلومات، واسترجاع تلك املخزونة بالذاكرة

 .والنشر سواء نشر مكتبي أو إلكتروني

وهي مجموعة ضخمة من  (967ص ،5090الدين، نور  ):شبكة الانترنيت 0-0

شبكة الاتصاالت املرتبطة بعضها ببعض، وهي تنمو ذاتيا بقدر ما يضاف إليها من 

الشبكات، ويمكن للمشتركين فيها الحصول على املعلومات في أي موضوع في شكل 

لية والاتصاالت وعن وهي ثمرة اندماج بين الحاسبات آلا نص مكتوب أو مرسوم،

كاالتصال  واملؤسسات الحصول على مزايا ال حصر لها، فرادا يمكن لأل طريقه

مواقع املحادثة آلالية، الاتصاالت  ،إلالكترونياملباشر الدائم، خدمات البريد 

 نترنت:هم ما تقدمه ألا أومن  الصوتية واملرئية.

فات ( هو طريقة إلرسال الرسائل ومل534، ص5099: )حسين،إلالكترونيالبريد  -

لكترونية من حاسوب آلخر، وتستخدمه املؤسسات إانات واملعلومات بوسائل البي

عمالها أارة دإا الرسوم التي تساعدها في ذإلرسال الرسائل النصية والصوتية وك

، مع اختصار للوقت حيث يمكنها من إرسال رسالة إلى عدة باهظةدون تكاليف 

كما ال يستغرق إرسال  متلقين سواء كانت هذه الرسالة صوتية نصية أو فيديو،

للوصول، كما يمكنها من استخراج الرسائل من  فقط الرسالة إال عدة ثوان

 صندوق البريد حسب رغبتها.

( يمكن 506ص ،5099عبد الحميد، : )الاجتماعيمواقع الويب والتواصل  -

الدخول إليها مجانا وتتضمن عدة سمات تتيح للمستخدمين إمكانية التواصل مع 

ض، أهمها عن طريق خاصيات معينة كلوحة الحائط أو الصور التي بعضهم البع

و الحالة التي تتيح أتحميل ألبومات وصور من أجهزتهم  تمكن املستخدمين من

 .خرين بأماكنهم وما يقومون بهمستخدمين إمكانية إبالغ آلا لل

وهو جهاز إرسال واستقبال  (5077، ص5090طوالبة،  )الهاتف النقال: 0-4

سواء كانت نصية أو صوتية بين طرفين أو أكثر، فهو يوفر أحدث الرسالة 
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إمكانية ساعة، ومن خدماته  57املعلومات والبيانات للمستخدمين على مدار 

الذين يقيمون في أماكن متباعدة،  فرادنشاء قنوات اتصال لعقد املؤتمرات بين ألا إ

 ملركزية، إلدخالة اإلالكترونيوكذا ربط املنازل واملكاتب بأجهزة الحاسبات 

 يضا الاتصال املباشر بقواعد البيانات.أالبيانات وتحليلها واسترجاعها و 

هي شبكات معلومات للمؤسسات  (950، ص9112 الخوري، ):الانترانت 0-5

فهي نسخة خاصة من  ؛تستطيع من خاللها استخدام تقنيات شبكات إلانترنت

شارك في نظامها ومعلوماتها انترنيت متاحة فقط ألطقم الشركة أو املؤسسة للت

كن املؤسسات من التواصل املستمر مع عمالئها ومستثمريها وتقوم من خاللها  تم 

بنشر تقاريرها السنوية وتحصل من خاللها على املعلومات الضرورية ألعمالها 

 بشكل أكثر سهولة وفعالية. 

عض وهي شبكة داخلية تسمح لب، (553، ص5099العبدلي،  ):الاكسترانت 0-6

وعادة ما يكون الوصول  استراتيجيةشركاء العمل الخارجيين بالدخول لها ألسباب 

إلى املعلومة فيها جزئيا، وتقوم على فتح شبكة إنترانت خاصة ليدخل إليها شركاء 

خارجيون مختارون بواسطة كلمات السر، وتستعمل بصفة خاصة في برامج 

زاوج كل من الانترنت والانترانت التعاون الاقتصادي بين املؤسسات، فهي نتاج لت

 وتعني عالقة جديدة بين املؤسسة وبين عمالئها وشركائها. 

 ثار استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة داخل املؤسسة: آ -3

: فالوسائل الاتصالية الحديثة تعمل على الانتفاع زيادة الدقة في أداء املوظفين -

مما يساهم في  الاتصال بسرعة كبيرة،من التغذية العكسية املتحققة من عملية 

تحقيق الهدف الذي تسعى إليه الرسالة، وهذا يؤدي إلى جعل ألاعمال دقيقة 

 .(922، ص5093كاوجة، )، وواضحة

 علىتكنولوجيا الاتصال الحديثة  ساعدت: حيث سهولة الاتصال بين املوظفين -

م إلتمام العملية تقليص فترات الاتصال إلى أدنى الحدود، وتوفير الوقت الالز 

فقط بسرعة هائلة وإنما أيضا في الوقت  الاتصالية، وبالتالي إيصال الرسالة ليس

 الحقيقي، ومن شأن ذلك ضمان لسهولة الاتصال الداخلي للمؤسسة.

: استخدام وسائل اتصالية حديثة في القيام بمختلف السير الحسن للعمل -

ى أحسن وجه، وذلك عن طريق ألاعمال داخل املؤسسة أدى إلى سير العمل عل
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، إلانترانتهمت سأضمان أعلى درجات الكفاءة والفعالية والجودة، حيث 

ول عليها ، الهاتف النقال في نقل املعلومات والحصإلالكترونيالحاسوب، البريد 

، وهذا بدوره أدى إلى تقليص حاالت التشويش داخل بدقة متناهية ووضوح عال  

  .املؤسسة

عن طريق مجموعة الحواسيب املرتبطة ببعضها البعض بشبكة العمل الجماعي -

الشائعات داخل املؤسسة، إضافة إلى وصول  انتشار ألانترانت، وهذا ما يقلل من 

 .املعلومة بكل صدق وموضوعية

 :الاتصال الداخلي

 : تعريف الاتصال الداخلي -5

هيكل هو عميلة يتم عن طريقها إيصال املعلومات من أي عضو في ال          

فهو العملية التي تهدف إلى  التنظيمي إلى عضو آخر بمقصد إحداث التغيير،

تجميع وتوفير أو إنتاج البيانات واملعلومات الالزمة الستمرار حياة املؤسسة، 

مجموعة املبادئ  على أنه (HALL, 1972, p20)سية"نالفر  "الجمعية وتعرفه

تسهيل تمرير ونشر ، دف إلى تشجيع سلوك الاستماعتهوالتطبيقات التي 

املعلومات، تسهيل العمل الجماعي املشترك وترقية قيم املؤسسة من أجل تحسين 

 (.555،ص5009بو قحف،أ الفعالية الفردية والجماعية فيها )

هو تلك العملية الديناميكية القائمة على تبادل املعلومات  :التعريف إلاجرائي

تصالية داخل املؤسسة باستخدام وسائل وألافكار والقرارات بين طرفي العملية الا

شخصية أو كتابية أو إلكترونية، والهادفة إلى تحقيق التفاهم والتفاعل بين 

 إنجاز املهام والوظائف املختلفة.أعضائها بما يسهم في تطورها واستمرارها و 

 :وظائف الاتصال الداخلي. 5

ختلف الظروف ويقصد بوظيفة الاتصال مدى استعمال الاتصال في م         

لتحقيق أهداف معينة، وتأثير هذا الاتصال في عملية التنظيم بصفة عامة وهي 

 (: 56، ص5006، والعودة)عياصرة يلي تتلخص فيما 

حباط وقناعات إلدارة املؤسسة ولزمالء إعواطف من التعبير عن الانفعاالت وال -

عن  فراديع ألا ميكانيكية معينة يستط ءمل، يضاف إلى ذلك أن الاتصال يهيالع
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طريقها مقارنة الاتجاهات وحل الغموض بشأن أعمالهم وألادوار التي يقومون بها، 

 والجماعات. فرادوكذلك مناطق الصراع بين ألا 

أعضاء املؤسسة، من إصدار ألاوامر ومكافأة  تحفيز وتوجيه ورقابة وتقويم أداء -

يد املهمات وتدريب السلوك وألاداء ومراجعة ألاداء وتقويمه، حيث يتضمن تحد

 املرؤوسين وتطويرهم للقيام بعملية الاتصال. 

توفير املعلومات الضرورية التخاذ القرار، يكون لالتصال هنا توجيه تقني  -

ق تحسين دقة قنوات الاتصال التي تحمل املعلومات إلى ائكمعالجة املعلومات وطر 

 الفرد والجماعة والقرارات التنظيمية.

الاتصال بالهيكل التنظيمي ارتباطا محكما، حيث تحاول  يرتبط الرقابة: -

من خالل الهيكل  فرادالسيطرة أو فرض الرقابة على نشاطات ألا  املؤسسات

التنظيمي باستخدام قنوات الاتصال الرسمي على اعتبار أن الهياكل التنظيمية 

 تمثل قنوات الاتصال داخل املؤسسات.

هي التي تحدد سر إلانتاج من حيث كميته، وظيفة إلانتاج: إن عملية إلانتاج  -

وتحسين نوعيته، كما تعد التوجيهات املرتبطة بالتنفيذ وألاداء كتوجيه إلانذارات 

لعمل وإرسال  ألاداء الجيدووإلاعالن بسبب التغيب عن العمل أو إبداء إلاعجاب 

رفع املذكرات، أو عقد الاجتماعات ملناقشة املشاكل ورفع ألاجور باإلضافة إلى 

 إلانتاج.

إنشاء ووضع أفكار وأنماط سلوكية جديدة  اواملقصود به إلابداع:وظيفة  -

وتعتبر وظيفة إلابداع أقل وظائف  ،لتحسين السلوك التنظيمي وتطوير املؤسسة

املقاومة الشديدة التي تبديها مختلف ألاطراف  الاتصال ممارسة، وذلك ناجم عن

ة والتقنين تعتبر من أهم العقبات التي تقف فالروتين واملؤسس التنظيمي،للتغيير 

  .في وجه إلابداع

وظيفة الصيانة: يتمثل دور الاتصال في مجال الصيانة في أداء املهام الرسمية  -

حفظ الذات، وما يرتبط به من العواطف واملشاعر وتغيير موقف  الثالثة وهي

كذا ضمان استمرارية من القيمة التي يولونها للتفاعل الذي يحدث فيها، و  فرادألا 

 .إلانتاج وإلابداع

  :02زمة كوفيد أالتي اتخذتها املؤسسات ملواجهة  جراءاتإلا 
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جراءات إقليص عمليات العرض والطلب نتيجة لى تإ 91وباء كوفيد أدى          

زال  إلاغالق وإيقاف إلامدادات ألاساسية ومجموعة كبيرة من عمليات الشراء، وما

ا في النشاط الاقتصاديمتوقعا أن تكون الن ا حادًّ
ً
 هبوط

 
، لذا وجب على تيجة

أعمالها جراءات الالزمة لتأمين ن تتخذ إلا أحجامها ونشاطاتها أاملؤسسات باختالف 

مرونة  أكثر ساليب تسييرية أق و ائخر التفكير في طر آهذا الانهيار، وعلى صعيد  ضد

 لضمان سالمة موظفيها والحفاظ على صحتهم. 

 (03ص ،5050الصحة العاملية،  ):02العاملي كوفيد  ماهية الوباء -1

مرض كوفيد هو مرض معد يس ببه فيروس كورونا املكتشف مؤخرا في          

-CoV 0ويعد فيروس كورونا املستجد)، 5091ديسمبر  مدينة يوهان الصينية في

SARS ساللة جديدة لم يسبق تحديدها وإصابتها للبشر من قبل، وقد أعلنت )

املسبب ملتالزمة  5الدولية لتصنيف الفيروسات تسمية فيروس كورونا اللجنة 

وس الجديد في ري( اسما رسميا للف 0CoV-SARSالالتهاب الرئوي الحاد الوخيم)

هو الاسم  ” 91-كوفيد”، وأعلنت اللجنة ومنظمة الصحة الدولية أن 5050فيفري 

شمل أعراض مرض . وت..الرسمي لهذا املرض الجديد الذي يسببه هذا الفيروس

الحمى وإلارهاق والسعال الجاف، احتقان ألانف والصداع، وألم  91-كوفيد

طفح جلدي، وعادة ما  الحلق، وإلاسهال، وفقدان حاسة الذوق أو الشم، وظهور 

عراض خفيفة وتبدأ بشكل تدريجي، ويصاب بعض الناس بالعدوى تكون هذه ألا 

لناس من املرض دون فى معظم ادون أن يشعروا إال بأعراض خفيفة جدا، ويتعا

ج خاص، ولكن ألاعراض قد تشتد عند بعض ألاشخاص املصابين ال الحاجة إلى ع

 من صعوبة في التنفس.  91-بمرض كوفيد

وتزداد مخاطر إلاصابة بمضاعفات وخيمة بين املسنين وألاشخاص          

والرئة أو املصابين بمشاكل صحية أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب 

وينتشر املرض بشكل أساس ي من  السكري أو السرطان وقد تؤدي إلى الوفاة،

شخص مصاب أو حامل للفيروس إلى شخص آخر عن طريق جزيئات الرذاذ 

الصغيرة التي تنتشر من أنفه أو فمه عندما يسعل أو يعطس أو يتكلم. ويمكن أن 

ت من شخص مصاب إذا تنفسوا هذه الجزيئا 91-يصاب ألاشخاص بمرض كوفيد

لذلك من املهم الحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف على  بعدوى الفيروس،
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وقد تظهر عالمات  ،ألاقل بين ألاشخاص وكذا غسل اليدين جيدا باملاء والصابون 

يوما من التعرض للفيروس، ويمكن أن  92بعد يومين إلى  91وأعراض كوفيد 

الوفاة بالنسبة لبعض  يسبب املرض مضاعفات طبية شديدة ويؤدي إلى

 ألاشخاص.

 باملؤسسات: 02جراءات الوقاية من وباء كوفيد إ .0

املؤسسات، كما  فرضت أزمة مرض كورونا املستجد تحديا على غالبية        

عمالها ووظائفها أرها، ولم يعد هناك خيار ملزاولة ق تسييائطر غيرت من أساليب و 

فيذ خطة لدعم موظفيها والحفاظ على كاملعتاد، مما حتم عليها أن تبدأ بوضع وتن

سالمتهم وذلك انطالقا من تقديم التوجيهات بشأن كيفية التعامل مع مرض 

كورونا املستجد بما يتفق مع املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية، مع توفير 

الاستقاللية لهم حتى يشعروا بأنهم مخولون للتعامل مع أي وضع يتضمن تطورات 

صحب هذه الاستقاللية توفير مساحة آمنة للموظفين للتعبير عما سريعة، وي

يشعرون به، إلى جانب متابعة الالتزام بالسياسات املستحدثة، وهناك العديد من 

إلاجراءات يمكن أن تساعد املؤسسات واملوظفين في هذا الصدد كوسيلة مساعدة 

ن أئ توجيهية وال يمكن بارة عن مبادأثناء التفكير في كيفي ة إدارة ألازمة، وهي ع

هم أالدقيق للوضع الخاص بكل مؤسسة، و ال بالتحليل إتصبح شاملة ومفصلة 

 (:  50-92، ص ص5050املوارد البشرية،  )إلاجراءاتهذه 

 سالمة املوظفين:على مستوى الحفاظ على صحة و 

تأهيل القوى العاملة لتطبيق العمل  تطبيق العمل عن بعد  والحرص على         

بعد في أي وقت مع تعزيز التقارب الاجتماعي بين املوظفين، وتحديد الخطوات  عن

 واملوارد ألاساسية املطلوبة في س يناريوهات مختلفة لتمكين العمل عن بعد، وكذا

لفرق العمل عن بعد، ومن الضروري توفير أفضل املمارسات وألادوات والتوجيهات 

والانترنت  طلوبة كالكمبيوتر والهاتفوات املن يكون الوصول للتكنولوجيا وألادأ

ن يكون هناك اتفاق الفريق بأكمله على الانخراط بشكل أكما يجب  سهال ومتاحا،

بوضع قواعد واضحة للتوقيت واملوقع،  كامل في البرنامج التجريبي للعمل عن بعد

بالغ على الفور جميع من املنزل، وعلى املؤسسة إلا والاتفاق على أن يعمل ال

توقع من الفريق ي  لى طبيعة الحضور والانصراف، كما ييرات التي تطرأ عبالتغ
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بأكمله التقيد بأوقات العمل املنتظمة خاصة عمليات إدارة املشاريع والاجتماعات 

بالنسبة لجميع  ماألخطة اليومية، الافتراضية ملناقشة التطور وتحديات تنفيذ ا

ملة الهاتفية أو الرسائل النصية هي ألامور التي تتطلب استجابة فورية، ف إن املكا

وتطوير  ى إال باالستثمار في التكنولوجياأفضل طريقة للتواصل، وكل هذا ال يتأت

 بنيتها التحتية في املؤسسة وتعزيز روح العمل الجماعي بين املوظفين.

 على مستوى تعزيز إجراءات الصحة والنظافة باملؤسسة:

عن طريق توفير تعليمات  دية للموظفينوذلك بتشجيّع النظافة الفر          

وإرشادات النظافة العامة للتوعية بالعادات الصحية عن طريق امللصقات 

لى صفحات ع أيضاالعادات، ووضعها  أهموالنشرات الافتراضية التي تشرح 

تكون متاحة على مدار الساعة، مثل: كيفية تنظيف اليدين، الانترنت والانترانات و 

الاجتماعية فيما  وتوجيه املوظفي ن للحف اظ عل ى املسافة نظيف،وتوفير أدوات الت

متر، كما يجب تنظيف وتعقيم مرافق املؤسسة ومراقبة  05لى إ 9.2بينهم  من 

عبر فحص درجة الحرارة يوميا، وهنا يتوجب توفير مقاييس حرارة  صحة املوظف

 وأقنعة واقية في مدخل املؤسسة.

 :العاملةعلى مستوى إدارة مرونة القوى 

الفريق  أفرادوذلك بتحديد عبء العمل وإعادة تقسيمه بالتساوي على          

جة لتشغيل العمليات وفقا للتعديالت املتوقعة، مع تحديد كيف وأين توجد حا

طوير هي أكثر املهارات املطلوبة، ومكان تركيز جهود التعلم والت ومابقدرة مخفضة 

 "تاج فريق القيادة إلى مناقشة حول لذلك يحوفقا  ،وتنظيم ألانشطة التدريبية

املوظفين مقابل الربح"، والتوافق حول مجموعة من املبادئ لتوجيه عملية صنع 

القرار، والاستفادة من جميع الخيارات املتاحة لضمان مرونة وقت العمل بن اء 

 على التطورات املختلفة املحتملة لألزمة.

 :على مستوى ثقافة الاتصال والدعم

وذلك عن طريق التواصل بانفتاح وتعاطف وتحديد أفضل قنوات الاتصال         

واملمارسات والتردد، وإنشاء قناة تفاعلية ملعالجة مخاوف املوظفين وأسئلتهم 

التأكد من أن جميع املوظفين لديهم إمكانية الوصول إلى  وأفكارهم، وكذا

 شأن القضايا املتعلقةالاتصاالت على الفور، مع إعداد قناة اتصال خارجية ب
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التنفيذيين في املؤسسة ليكون مسؤوال عن  يرينباملتعاملين، وتفويض أحد املد

الحرص على إرسال تحديثات  تنظيم التواصل مع املوظفين واملتعاملين، مع

ومعالجة الشائعات املتزايدة بين ضع والقواعد واملبادئ التوجيهية متكررة عن الو 

توفير خط ساخن لألمور الطارئة، وتنظيم اجتماعات  املوظفين والجمهور، وكذا

وتوسيع  ،91افتراضية مفتوحة حول كيفية تجنب وتشخيص ومعالجة كوفيد  

 نطاق املعلومات إلى أسر املوظفين.

 على مستوى التضامن: 

مامية في املؤسسة، مع وال بتعليم وتدريب قادة ومديري الخطوط ألا أويكون         

، والحفاظ على مشاركة عالية من ألازماتة في أوقات ر ياز قل والالتن التركيز على

املوظفين والتعاطف معهم، ووضع تدابير واستجابات لسيناريوهات أسوأ الحاالت، 

 ومساعدتهم بضماندعم املوظفين وأسرهم وتعزيز التضامن معهم  مع مواصلة

 معهم لطمأنتهم.الاتصال الدائم 

 على مستوى الجاهزية الرقمية: 

تحديد وتقييم الحاجة املتزايدة لألجهزة وتسليمها وفقا لزيادة العمل عن          

زيادة ومراقبة مخزون املؤسسة من ألاجهزة أي الهواتف الذكية وأجهزة  بعد، مع

الكمبيوتر املحمولة وسماعات الرأس وكابالت الشاحن واملحوالت وألاجهزة ألاخرى، 

إعداد خطط الطوارئ بعض ألادوات تحديد النقص املحتمل للمنتجات و  ثم

 التقنية التي يمكن استخدامها لتعزيز التعاون الفعال خالل التواصل الافتراي ي.

 على مستوى توفير البرمجيات وألادوات املناسبة: 

حيث يتعين على املؤسسة تحديد أفضل تطبيقات التواصل عبر الفيديو        

من مان الوصول املشترك آلا تراضية، وضوتطبيقات اجتماعات الفرق الاف

وات التعاون الرقمي، وهذا يتطلب للملفات، مع ضمان الشفافية للوصول إلى أد

يضا إنشاء تكنولوجيا اتصاالت الطوارئ وتدريب املوظفين على التقنيات الحديثة أ

بتطوير الدورات التدريبية الرقمية واملواد حول العمل عن بعد لفئات مختلفة، 

وإنشاء  إلالكترونيمن نولوجيا وإعداد التوجيهات حول ألا دعم التكوكذا بناء فرق ل

 املمارسات ف ي الفريق الافتراي ي.  أفضلمواد التعلم، والحرص على تطبيق 
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جراءات الاتصالية املتخذة من قبل الشركة الجزائرية لتوزيع إلا  املحور الثاني:

 :02يد الكهرباء والغاز امتياز التوزيع ورقلة ملواجهة وباء كوف

التعريف بالشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز امتياز التوزيع ورقلة  -1

 :اختيارهاوأسباب 

توزيع الكهرباء والغاز بورقلة الواقعة بمقر الوالية هي املؤسسة  امتياز         

املختارة لدراستنا امليدانية، وهي إحدى مديريات توزيع الكهرباء والغاز التابعة 

ناحية التوزيع الوسط التي مقرها  -زائرية لتوزيع الكهرباء والغازللشركة الج

البليدة، وهي فرع من فروع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والتي أصبحت حاليا 

الغاز ركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و تحت اسم مجمع سونلغاز، واختيارنا للش

شوائيا بل نتيجة لعدة يكن عللدراسة امليدانية لم  كمجالالتوزيع ورقلة  امتياز 

حيث اجتازت هذه املؤسسة خطواتها ألاولى نحو تحقيق إدارة  ؛سبابأاعتبارات و 

التي قمنا بها الحظنا توفر العديد  الاستطالعيةإلكترونية بها، فمن خالل الدراسة 

من مقومات التكنولوجيا الحديثة من أجهزة كمبيوتر وبالعدد الكافي، شبكات 

 داخلية وخارجية باإلضافة إلى موقع املؤسسة على شبكة الانترنت.اتصال هاتفية 

متخصصة في تكنولوجيا  وجود شركة من فروع مجمع سونلغاز ناهيك عن

 EL Djazairهي اختصار التسميةو  ELIT مؤسسةاملعلومات والاتصاالت وهي 

information Technologie  سهمأوهي شركة ذات SPA نشأت من طرف مجمع أ

هي شركة  "إيليت "الجزائر لتكنولوجيا املعلومات، 09/09/5001في  سونلغاز 

ة وبنية تحتي عميال  70، وأكثر من مهندس كمبيوتر 300جزائرية تضم أكثر من 

، باإلضافة إلى الجوانب املعترف بها في مجال تكنولوجيا آمنة ومتاحة للغاية

ة، وما إلالكترونيئل املعلومات، وشبكات الكمبيوتر، وتطوير مواقع الويب، والرسا

بموارد   أمان أنظمة املعلومات عبر نظام أمان متطور  ELIT إلى ذلك، تضمن

 .ةجزائري ٪900بشرية 

 التوزيع ورقلة: امتياز أشكال تكنولوجيا الاتصال الحديثة لدى .0

آلال        ي  إلاع        المل        ى أن اهتم        ام املؤسس        ة بمج        ال إيج        در إلاش        ارة  :الحاســـــــوب 0-0

 تس        يير املنظوم        ات واملعلوماتي        ة ف        ي الل وج        ود قس        موالبرمجي        ات يظه        ر م        ن خ        

ك            ل امل            ديريات وال            ذي يتكف            ل ببرمج            ة وص            يانة ك            ل الحواس            يب باملديري            ة 
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وتط       وير الب       رامج به       ا ومراقب       ة وص       يانة ش       بكاتها الداخلي       ة، حي       ث يتكف       ل ب       ذلك 

توزي      ع  امتي      از ت      وفر يل      ي، كم      ا آلا إلاع      الممجموع      ة م      ن املهندس      ين والتقني      ين ف      ي 

 جه           از 375آلال           ي عل           ى  إلاع           المورقل           ة ف           ي حض           يرة أجه           زة  غ           از الكهرب           اء وال

 عامال. 452حيث يقدر عدد عمالها ب  امكتب 960كمبيوتر موزعة على 

غير عالية التدفق إال أنها نترنيت أتتوفر املديرية على شبكة : ترنشبكة ألانت 0 -0

غير املنهي  لجميع العمال نظرا للحماية التي توفرها املؤسسة ضد الاستغالل ةمتاح

 والولوج ال عند إلاطارات مع حظر الوصول إتتوفر الشبكة  ال لهذه الشبكة حيث

 .ELITلبعض املواقع من طرف 

حيث  5007فهي متواجدة في املؤسسة منذ : شبكات الاتصال الداخلية 0-3

وهو بمثابة  (Kerio connect) اعتمد قسم تسيير املنظومات املعلوماتية برنامج

تربط مختلف املصالح وألاقسام داخل املؤسسة  (انترانات)داخلية شبكة اتصال 

 حيث يسمح بتبادل مختلف املعلومات وامللفات. والذي يأخذ واجهة معينة

والذي يمثل شبكة اتصال  (Tansik) أما برنامج :شبكة الاتصال الخارجية 0-4

الوطن،  فيربط املؤسسة بفروع الشركة ألام في مختلف ربوع (اکسترانت)خارجية 

التابع ملجمع سونلغاز املسؤول عن إنتاج وتسيير وصيانة هذا  ELITويعد فرع

البرنامج الذي يعتمد على خادم خاص بمجمع سونلغاز، ويمكن تبادل املعلومات 

 شبكة الانترنيت. للموقع عن طريق  بواسطته مع القدرة على الولوج 

 ات الرائدة في العالموهي أحدث التقني :TELRELEVEتقنية تيلي رولف  0-5

شريحة التي تمكننا من رصد الاستهالك من عدادات الكهرباء عن بعد، عن طريق 

حيث يرسل هذا العداد قيمة  ،(داخل مودام )تكون مثبتة في عداد الزبون 

لزبائن  حاليا فقط ، وهذه التكنولوجيا متاحةGSMالاستهالك عن طريق نظام 

نجاز مشروع إخفض الشركة قيد لتوتر املنالتوتر املتوسط وبالنسبة لزبائن ا

 . TELERELEVEالعداد الذكي يعمل بنفس مبدأ 

هو تكنولوجيا عاملية تمكن من تتبع الشبكة : SCADAنظام سكادا  0-6

رجاع إاب في وقتها وكذا يمكن من قطع و عطالكهربائية حيث يمكن من معرفة ألا 

 .التيار الكهربائي
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عن طريق ( الفواتير )هالك للزبائنمبالغ الاسترسال إوهي  :SMS ING خدمة 0-9

 .حتوي على مبلغ الفاتورةي SMSل رساإ

قامت املؤسسة بتخصيص رابط : خدمة تسديد الفواتير عن طريق ألانترنيت 0-2

يمكن الزبون من تسديد فاتورته دون الانتقال  www.sadeg.dzفي املوقع 

 .التجارية أو مراكز البريدللوكاالت 

عد تكامل مؤتمرات الفيديو داخل الشركة ي :تقنية املؤتمرات عبر الفيديو   0-2

لعقد املؤتمرات عبر الفيديو بهدف  "مباشر"ببرنامج  حال ELIT ابتكرت ميزة رئيسية،

ربط ألاشخاص إليجاد تجربة احترافية رائعة وتقليل التكاليف والتأخيرات، 

   تصال من خالل نظام مؤتمر صوتيللموظفين باال "Moubachir" برنامج ويسمح

 .أو فيديو على الويب/ و

 :02إلاجراءات املتخذة من طرف مجمع سونلغاز ملواجهة كوفيد  .3

وف ملكافحة انتشار وباء كورونا طبق مجمع سونلغاز مخططا وقائيا في صف        

نذار املتعلقة بالوباء مات إلا عماله مع استمرارية خدماته، وفور ظهور أولى عال 

إدارة مجمع سونلغاز في  الذي تواجهه كامل املعمورة على الصعيد العالمي قامت

(، 91-)كوفيدإلى مواجهة فيروس كورونا املستجدجراءات الوقائية الرامية اتخاذ إلا 

املقررة من قبل السلطات العمومية بموجب  لإلجراءاتوهذا إلى جانب تبنيها 

طار تم "، وفي هذا إلا 5050مارس  59 الصادر في 61-50لتنفيذي رقم املرسوم ا

شراك كافة الفروع، إسة الرئيس املدير العام للمجمع بتنصيب خلية أزمة برئا

توصية في  52 مارس تقرر اتخاذ 53لى إ 92أولى اجتماعات هذه اللجنة من وخالل 

 مرحلة أولى أهمها:

قة لتوصيات طب العمل واملديرية تقليص عدد العمال بمكان العمل مطاب -

التنفيذية للرأسمال البشري من خالل تسريح العمال الذين يعتبر وضعهم الصحي 

هشا أمام الاحتكاك البشري، والنساء الالئي لديهن أطفال صغار والعمال الذين 

يمكن الاستغناء عن مهامهم في الوقت الراهن، ومن ثم تم التسريح الاستثنائي 

جراءات إاعم الجماعية مع اتخاذ من العمال مع غلق كل املط %20ّألكثر من 

 خاصة بالنسبة لقواعد الحياة.

http://www.sadeg.dz/
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ستغالل نظام الكهرباء والغاز تحديد العمال واملهام ألاساسية الكفيلة بضمان ا -

عداد كل مؤسسة ملخطط استعجالي، مع الحرص على ضمان استمرار إمع 

 الخدمة.

وزيع ورقلة يترأسها مدير التوزيع وخلية تسيير متياز التاتنصيب خلية أزمة ب -

 مة التي يترأسها املكلف باألمن. ألاز 

كمامات وقفازات ومعقمات...( مع  )لصالح موظفيها توفير أدوات الوقاية الالزمة -

 املنتظم للفضاءات ومضاعفة الحمالت التحسيسية.والتعقيم التنظيف 

رحين، والعمال غير املسرحين، وذلك تشجيع العمل عن بعد بالنسبة للعمال املس -

 باستعمال التقنيات املتاحة كبرنامج:

- KEREO CONNECT  لومات بين العاملين املعوهذا لغرض تبادل الرسائل و

مما يمكن ألاشخاص من التقليل من الالتقاء  ،(تاشبكة انتران )داخل املؤسسة

هم في ن ذلك يسكما أ( التباعد الجسدي )املباشر وضمان أحد قواعد السالمة

مر الذي قد يضاعف من املتكررة واملتداولة للوثائق، ألا التقليل من املالمسة 

 .انتشار الوباء في وسط العمال

لى إل املسرحين الذين يمكنهم الولوج بالنسبة للعما: برنامج الاكسترانيت -

حيث يمكنهم هذا ألاخير من متابعة  TENSIKالانترنات واستخدام برنامج تنسيق 

أعمالهم في منازلهم، ألامر الذي يكون أكثر سالمة بالنسبة لهم خاصة وأنهم فئة 

 أكثر عرضة لإلصابة.

بالنسبة الجتماعات التنسيق وغيرها من الاجتماعات عقد الندوات عن بعد:  -

معتبرة، من حيث تخفيض التكاليف  اقتصاديةوالتي كانت لها عائدات ، الضرورية

ات في املديرية العامة، لتي تتطلب السفر لإلجراء اجتماعاملتعلقة بمهمات العمل ا

سكان وغيرها، ناهيك عن تجسيد التباعد الجسدي وعدم إطعام و إمن نقل و 

وائل أوالية اعتبرت من التناقل املرض بين ألاشخاص خاصة وأن املديرية العامة ب

 والية البليدة(. بؤر الوباء)

 SMSوخدمة SCADAادا نظام سكو  TELRELEVEتقنية تيلي رولف  -

ING من  مكنت من تقليص حركة العمال املكلفين برصد الاستهالك والتي
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وذلك بعدم تنقلهم الفواتير  عطاب في الشبكة وتوزيععدادات الكهرباء، ومراقبة ألا 

 .ملختلف ألاحياء مما يحد من خطر العدوى 

توافد الزبائن هذه الخدمة تقلل من : خدمة تسديد الفواتير عن طريق ألانترنيت -

على الوكاالت التجارية الخاصة باملديرية مما يسهم في الحد من انتشار الوباء 

 .وعدم استيراده عن طريقهم

التي توفرها املؤسسة، تجدها تقوم بحملة  إلالكترونيإلى جانب ماديات العمل 

تحسيسية واسعة ملوظفيها تبين فيها كيفية الحماية من إلاصابة بفيروس كورونا 

نشر بعض ذلك باالستعانة بالوسائل التكنولوجية سالفة الذكر حيث يتم و 

من ت والاكسترانيت وهذا بالتنسيق مع كل األانترنت والانتران ةاملنشورات بواسط

لى حد إت املديرية  ح، وقد نباألمنباالتصال واملكلف طب العمل واملكلف  مصالح

بائنها للحد من انتشار الوباء في السالمة وألامن ملوظفيها وز  كبير في تطبيق شروط

 الوسط التنظيمي وخاصة من خالل تكريس ثقافة التباعد الجسدي.

 نتائج الدراسة: 

تتوفر مديرية امتياز التوزيع ورقلة على وسائل وتقنيات حديثة ساعدتها على  -

يجسد قاعدة التباعد الجسدي بين  إلالكترونيتوفير جو من التفاعل البيني 

 .91ايتهم من إلاصابة والتناقل لوباء كوفيد لحم فرادألا 

الحديثة تسهل نقل املعلومة بشكل إلكتروني  والاتصاالتتكنولوجيا املعلومات  -

ق التقليدية، وإلى جانب الوسائل املتوفرة نجد ائبعيدا عن استعمال الورق والطر 

أن املؤسسة محل الدراسة توفر خدمة تحميل بعض الوثائق من موقعها على 

  .باملؤسسة إلالكترونيكة إلانترنت، وهو ما يدعم العمل شب

الشبكات املتاحة داخل املديرية تربط املوظفين وإلاطارات ببعضهم البعض،  -

 وتمكنهم من الاتصال بينهم وبين الفروع ألاخرى.

 : خاتمة

لى أن تتخذ قرارات إتعيشها املؤسسات اليوم دفعت بها إن ألاحداث التي         

وفي أسرع وقت، وجوهر هذه القرارات متعلق باألساس بإدارة املخاطر مهمة، 

ئية ن وضع خطة وقاإصال واستخدامات التكنولوجيا حيث وتفعيل الات ألازماتو
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ا، بل على املؤسسات 
ً
حتى  ،ن تحضر نفسها جيدا في أوقات الاستقرارأليس ترف

بكل ما فيه من ن العالم أذلك  .ألازماتتتفادى املخاطر الكبيرة وقت حدوث 

ال متابعة إمختلًفا، ولم يعد بوسع املؤسسات  91أنظمة سيكون فيما بعد كوفيد 

 .حداث والاستعداد بتسجيل أبرز الدروس التي علمتها إياها ألازمة الحاليةألا 

 املراجع:
1. HALL, R. (1972). Organisation: structure and process. New 

Jersey: New Jersey University. 
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 صفحة الفايسبوك لوزارات الّصحة العربية خالل جائحة كورونا: 

 بين صناعة الخوف وتعزيز التوعية الّصحية

دية على وزارتي الصحة الجزائرية والسعو  ةدراسة تحليلية لصفح-

 – 0202الفايسبوك خالل الفترة املمتدة من شهر ماي إلى أكتوبر
 ط.د/ داودي وداد

جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي / مخبر علم اجتماع الاتصال للبحث 

 daoudi.widad@univ_oeb.dz/  3والترجمة  جامعة قسنطينة

 

 :دراسةملخص ال

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مضامين صفحات الفايسبوك لوزارات         

الصحة بالدول العربية خالل جائحة كورونا قصد الكشف عن دورها في تعزيز 

املنهج املسحي على عينة عشوائية منتظمة من على د اعتمباال  التوعية الصحية

وباالعتماد رتها السعودية، مجموع منشورات صفحتي وزارة الصحة الجزائرية ونظي

من صفحة وزارة الصحة الجزائرية  امنشور  12تحليل مضمون  استمارة على

 أكتوبرو ماي  ي شهر  خاللمن صفحة وزارة الصحة السعودية  امنشور  955و

قارنة البيانات املحصل عليها من مل ، كما تم الاعتماد على املنهج املقارن 5050

 الدراسة التحليلية للصفحتين.

شفت الّدراسة أن شكل الصفحتين يتوافق مع طبيعة املنشورات والجمهور ك

املضمون فصفحة وزارة الصحة السعودية أكثر ثراء من  حيثاملستهدف، أّما من 

، من الوقايةاملواضيع املتعلقة بالفيروس وسبل بنظيرتها الجزائرية فيما يتعلق 

تنوعة، وأوصت الّدراسة خالل نشر رسائل التوعية بمختلف أشكالها وبأساليب م

بضرورة استمرارية صفحات وزارات الصحة العربية بنشر ألاخبار املتعلقة 

 اإلعالمب املكلفة الهيئة الرسمية ألاولى باعتبارها س ومواكبة كل املستجداتبالفيرو

ألاخبار املضللة الّتي تخلق الخوف وتمارس ضغطا نفسيا  انتشار والتوعية في ظل 

 .فرادعلى ألا 

mailto:daoudi.widad@univ_oeb.dz
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التوعية  ،وزارات الّصحة العربية ،صفحات الفايسبوك لمات املفتاحية:الك

 .جائحة كورونا ،الصحية

 :مقدمة

نها قلبت أجندات إإذ  ؛ونا حدثا غير متوقع للعالم بأسرهشكلت أزمة كور 

دول بأكملها على جميع ألاصعدة السياسية، الاقتصادية، الجيوسياسية، 

تكن بمنأى عن هذه الاختالالت التي فرضتها  ية التي لمإلاعالمالاجتماعية وحتى 

الجائحة، فنجد أّن مختلف الهيئات الرسمية للّدول قد سخّرت قنوات اتصالية 

عليها مسؤوليتها الاجتماعية  تضيهتقخاصة بها ملمارسة دورها التوعوي وما 

 سيما الهيئات التي لها عالقة مباشرة بالوباء وعلى رأسها وزارات الّصحة.ال 

لجماهيرية الفايسبوك وشعبيته فإّن مختلف املؤسسات قد اتخذت منه  ونظرا

منبرا تفاعليا للتواصل املباشر مع الجماهير وبعث رسائل اتصالية وحمالت توعوية 

من شأنها تحسيس املواطنين بخطورة الوضع، وباإلجراءات الوقائية الّتي من شأنها 

لبحث في دور صفحات الحّد من انتشار الفيروس وعليه جاءت دراستنا ل

الفايسبوك الخاصة بوزارة الّصحة الجزائرية والسعودية كنموذج من الوزارات 

ساؤل 
ّ
العربية وكيفية استغاللها لهذه املنصة خالل أزمة كورونا، وقد كان الت

ما دور صفحات الفايسبوك لوزارات الّصحة العربية الرئيس ي للّدراسة كالتالي: 

 خالل أزمة كورونا؟

 لت الخاصة بفئات الشكل: التساؤ 

هي اللغة املستخدمة في منشورات صفحة وزارة الصحة الجزائرية والسعودية  ما -

 على الفايسبوك خالل أزمة كورونا؟

هي الوسائط املستخدمة في عرض منشورات الّصفحات محل الّدراسة خالل  ما -

 أزمة كورونا؟ 

الّدراسة في نشر مضامينها هي القوالب التي تعتمد عليها الصفحات محل  ما -

 خالل أزمة كورونا؟

التي تعتمد عليها الصفحات محل الدراسة خالل أزمة  الاقناعيةهي الاستماالت  ما

 كورونا؟
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 التساؤلت الخاصة بفئات املضمون:

 ما طبيعة املعلومات التي تنشرها الّصفحات محل الّدراسة حول فيروس كورونا؟ -

التي توظفها الّصفحات محل الّدراسة في منشوراتها  من هي الشخصيات الفاعلة -

 الخاصة بفيروس كورونا؟ 

هي املصادر التي تعتمد عليها الصفحة في عرض املنشورات الخاصة بفيروس  ما -

 كورونا؟

هي الاستراتيجيات الاتصالية التي تعتمدها الصفحات محل الّدراسة خالل  ما -

 أزمة كورونا؟

 اسة:إلاطار املفاهيمي للّدر  .0

 أهمية الّدراسة: 0.0

نه يعالج أزمة أقل ما يقال تنبع أهمية الّدراسة من أهمية املوضوع ذاته، كو 

أّن  نالعالم وهي أزمة كورونا، فضال عنها حديث الّساعة على مستوى إعنها 

الدراسة تحاول تحليل مضامين صفحة الوزارات التي لها ارتباط وثيق باألزمة، إذ 

رغب في املعلومات التي تنشرها املؤسسات قت ألازمة يترقب ويأّن الجمهور و نجد 

ذات الصلة املباشرة باملوضوع سواء عبر القنوات التلفزيونية أو إلاذاعية أو عبر 

 ة.إلالكترونياملنصات 

 راسة:أهداف الّد  0.0

تحديد ممارسات وزارات الصحة العربية عبر صفحتها على الفايسبوك في تعزيز  -

 لجمهور إزاء جائحة كورونا.السلوك الوقائي ل

التي تعتمدها الصفحات محل الّدراسة في إقناع  قناعيةإلاستماالت رصد أهم الا  -

 الجمهور بخطورة الفيروس وتعزيز السلوكات الوقائية.

ن ايروس كورونا والتي تعرضها الصفحتالتعرف على طبيعة املعلومات الخاصة بف -

 محل الّدراسة.

ية والتوعوية للصفحات محل الدراسة من خالل التعرف المإلاعتقييم املساهمة  -

وكذا أوجه التوعية الصحية التي تقّدمها للجمهور عبر  ،على أوجه التخويف

 منشوراتها.
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رصد أهم الاستراتيجيات الاتصالية الّتي تعتمدها وزارات الصحة العربية عبر  -

 .زماتألا صفحاتها الفايسبوكية خالل أزمة كورونا والخاصة باتصال 

 ضبط املفاهيم واملصطلحات:  3.0

يصف الفايسبوك الصفحات بأنها صوت أي شخصية صفحات الفايسبوك: 

عامة أو منظمة لالنضمام إلى املحادثة مع مستخدمي الفايسبوك على امللف 

 .(Justin , 2010, p. 44الشخص ي)

فيها  تقوم فكرة صفحات الفايسبوك على إنشاء وتصميم صفحة يتم            

وضع بيانات مختلفة باختالف توجه الصفحة والهدف من إنشائها، تتميز بخاصية 

إلاعجاب والتعليق واملشاركة والنشر والاتصال مع صاحب الصفحة وكذا 

حسب تنوع فكرتها ألاساسية، فهناك عجبين بها، تختلف أنواع الصفحات امل

التجارية، الثقافية، الصفحات الرسمية وغير الرسمية، باإلضافة إلى الصفحات 

الفنية، صفحات املوضة وألازياء، الصفحات السياسية، الصفحات الدينية، إلى 

 (.56، صفحة 5091غير ذلك من الصفحات املختلفة )حداد، 

إّن فيروسات كورونا هي زمرة واسعة من الفيروسات التي يمكن فيروس كورونا:  

البرد الشائعة واملتالزمة  أن تتسبب في طائفة من ألامراض تتراوح بين نزلة

 .التنفسية الحادة

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar/،54/90/505. 

" هو اسم الوباء املعدي الذي يتسبب به كورونا املستجد، ظهر 91-"كوفيد

بمدينة ووهان الصينية، وتم تعريف املرض  5091فيروس أول مرة في ديسمبر ال

إذ ظهر الوباء ألول مرة  ؛أعراض ظهرت على مجموعة من املري ىيناير عقب  93في 

في سوق للمأكوالت البحرية والحيوانات، ثم انتقل منها إلى بقية مدن مقاطعة 

اء العالم هوبي، ومنها إلى مقاطعات الصين وثم إلى سائر أنح

/https://www.aa.com.tr/ar،30/10/2020 وقد أعلنته منظمة الصحة العاملية ،

 كجائحة عاملية. 5050في فيفري 

لقد فرضت جائحة كورونا حالة من التهويل جراء التخويف من جائحة كورونا: 

راءات الحجر ول في الّتعامل معها وإجوأخبار الّد  ،ضحايا الكورونا وانتشارها

https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar/
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/ar/
https://www.aa.com.tr/ar/
https://www.aa.com.tr/ar/
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إذ بات الّناس في حالة ضعف جمعي أمام هذه ألاخبار وصار  ؛الّصحي ومنع الّسفر

 الهلع ظاهرة جمعية ال فردية

 https://www.aljazeera.net/blogs/2020/3/19/،30/10/2020، ثر هذا فعلى إ

الوباء أصبحت مختلف الّدول بشّتى مؤسساتها تمارس نوعا من الضغط النفس ي 

 على املواطنين والّناتج عن الخوف من الفيروس.

وعية الصحية: 
ّ
ية فإّن الوعي الّصحي يشير إلى حسب منظمة الصحة العاملالت

فهمها ق درة الف رد نفس ه وأس رته ومجتمعه املحلي على الوصول إلى املعلومات و 

 اهلتمت   ع بص  حة جي  دة وتص   ونوالاستفادة منه   ا بطرائ  ق تع  زز ا
-https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/policy

-healthy-brief4،30/10/2020 أّما ،Literacy Health   :فقد عّرفها على أّنها

 فراد"القدرة على قراءة املعلومات الصحية وفهمها وتنفيذها، ومستوى قدرة ألا 

على تحصيل ومعالجة وفهم املعلومات والخدمات الصحية ألاساسية الالزمة 

 (.205، صفحة 5050التخاذ قرارات صحية مناسبة")علة ، ماي 

 جية للّدراسة: . إلاجراءات املنه0

 نوع الدراسة ومنهجها: 0.0

الّتي تسعى لوصف  الّدراسات الوصفيةتندرج الّدراسة ضمن مصفوفة 

الظواهر كما هي في الوقع، والّتي تعّرف على أّنها:" البحوث التي تستهدف وصف 

موضوع معين كما هو في الواقع الحالي من حيث الخصائص العامة والتفصيلية 

من متغيرات وعناصر وعالقات ومؤشرات، وذلك باستخدام  للموضوع بما فيه

 (.66، صفحة 5092الّتائب،  املنهج العلمي في كافة إجراءات البحث" )

حليليلى إوقد استندت الّدراسة 
ّ
من أجل  املنهج املسحي بشقيه الوصفي والت

مسح مضمون صفحتي الفايسبوك لوزارتي الّصحة الجزائرية والسعودية بغية 

 على مدى ثراء الصفحتين ملمارسة دورهما التوعوي خالل أزمة كورونا. الّتعرف

" بدراسة ظواهر متشابهة أو متناظرة في الذي يعنىاملنهج املقارن توظيف  وكذا

في موضوع أو أكثر عبر  لالختالفاتأو هو الّتحليل املنظم  ،مجتمعات مختلفة

عليه من أجل  ن الاعتماد(، وقد كا526، صفحة 5092مجتمعين أو أكثر" )الّتائب، 

وزارتي الصحة الجزائرية والسعودية في تعاملهما مع  تيعقد مقارنة بين صفح

https://www.aljazeera.net/blogs/2020/3/19/
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/policy-brief4-healthy-
https://www.who.int/healthpromotion/conferences/9gchp/policy-brief4-healthy-
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جائحة كورونا والدور الذي قامت به كل منهما في تعزيز التوعية الصحية لدى 

 املستخدمين.

 أدوات جمع البيانات:  0.0

:" أسلوب على أّنها تعّرف ّدراسة بأداة تحليل املضمون التياستعانت ال

يسعى إلى وصف املحتوى الظاهر واملضمون الّصريح للمادة  للبحث العلمي

كل واملضمون تلبية لالحتياجات البحثية إلاعالم
ّ

ية املراد تحليلها من حيث الش

املصاغة في تساؤالت البحث طبقا للتصنيفات املوضوعية الّتي يحّددها 

ظيفها في تحليل مضمون إذ تّم تو  (،959، صفحة 5094الباحث")املشهداني، 

الّصحة العربية بغية  ةكعينة من وزار  صفحتي وزارة الصحة الجزائرية والسعودية

التعرف دور الجهات الرسمية ذات الصلة املباشرة بالجائحة في تعزيز التوعية 

مضمون منشورات الصفحات إلى فئات خاصة  صنيفالصحية من خالل ت

 م أهداف الّدراسة.بالشكل وأخرى خاصة باملضمون بما يخد

 مجتمع وعينة الّدراسة:  3.0

يشتمل مجتمع الّدراسة على كل ما نشر على صفحة الفايسبوك الرسمية 

 وقد استقرت الباحثة على اختيار  صفحتين هما: التابعة لوزارات الّصحة العربية،

صفحة وزارة الصحة السعودية(، وقد تم  ))صفحة وزارة الصحة الجزائرية( و

هاتين الصفحتين من أجل مقارنة الجهود املحلية مع إحدى دول الخليج اختيار 

التعامل مع التقنيات الحديثة والوسائط الجديدة، في التي تشهد تطورا ملحوظا 

العينة ولصعوبة تحليل املنشورات قد اتبعت الباحثة أسلوب العينة وتحديدا 

صناعي على اعتبار أّن ، إذ اختارت الباحثة طريقة الشهر الالعشوائية املنتظمة

الصفحتين نشرتا بصفة مكثفة خالل هذه ألاشهر تبعا لألوضاع الصحية في 

البالد، وعليه رغبت الباحثة في رصد مختلف املنشورات خالل مختلف ألاشهر 

بدًءا من شهر ماي أين أخذ عدد إلاصابات منحى تصاعديا، وقد بلغ إجمالي 

بالنسبة لوزارة الصحة الجزائرية  (امنشور  25 )املنشورات الخاضعة للتحليل

دية والتي تم بالنسبة ملنشورات صفحة وزارة الصحة السعو ( امنشور  000)و

 اختيارها كالتالي: 
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 أيام املراقبة الشهر أيام املراقبة الشهر

 90-9 أوت 90-9 ماي

 50-99 سبتمبر 50-99 جوان

 30-59 أكتوبر 30-59 جويلية
 

ظري للّدر  .  3
ّ
 اسة: إلاطار الن

راء 
ّ
على  9126ي التي ظهرت عام إلاعالماستندت هذه الّدراسة إلى نظرية الث

يكون بقدرة  إلاعالم، والتي تشير إلى أّن ثراء Robert Lengel Richard Daftيد 

 املعلومات على تغيير الفهم في وقت محّدد.

ض ها إلى أّن ألاهداف الّرئيسية ألي مؤسسة هي تقليل غمو و وقد أشار منظر 

الّرسالة عن طريق اختيار الّرسائل الّتي تحّقق درجة من التفاعل مع الجمهور، وهو 

والتي تفّرق بين وسائل الاتصال على  إلاعالمما تذهب إليه نظرية ثراء وسائل 

أساس درجة ثرائها في تحقيق أكبر قدر من التفاعل بين الوسيلة والجمهور 

 (.63، صفحة 5096)حسين، 

ية إلاعالمتصال تتوقف إلى حّد بعيد على خصائص الوسيلة فجودة عملية الا

مكانياتها إالجمهور من خالل توظيف  أفرادودورها في تيسير عملية الاتصال بين 

، (530، صفحة 5094سالم،  الفريدة للتغلب على معوقات العملية الاتصالية)

 تقوم هذه الّنظرية إلى فرضين أساسين هما:

ة تمتلك قدرا كبيرا من البيانات واملعلومات، إضافة إلى يإلاعالمأّن الوسائل . 0

ائل التغلب على تنّوع املضمون املقّدم من خاللها، ومن ثم تستطيع هذه الوس

 عند التعرض لها. فرادي ينتاب كثيرا من ألا الغموض والشك الذ

هناك أربعة معايير أساسية لترتيب ثراء الوسيلة من ألاعلى إلى ألاقل من حيث  .0

راء وهي: إتاحة رجع الّصدى املباشر، قدرتها على نقل إلاشارات املختلفة د
ّ
رجة الث

باستخدام تقنيات تكنولوجية مثل الوسائط املتعّددة، التركيز الشخص ي على 

 (.934، صفحة 5092الجنابي،  الوسيلة واستخدام اللغة الطبيعية)

بكة العنكبوتية تحمل بدورها س
ّ

د الّدراسات أّن الش
ّ
مات مشابهة لالتصال وتؤك

ثراء وقدرة على تفعيل  إلاعالمالشخص ي، ومن ثّم يتم تصنيفها ضمن أكثر وسائل 

 (.539، صفحة 5094سالم،  العملية الاتصالية)
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ية إلاعالموبما أّن نظرية ثراء الوسيلة ترتكز على تفسير مدى ثراء الوسائل 

حثة لهذه النظرية لتفسير باملعلومات الّتي تقّدمها للجمهور فقد وقع اختيار البا

مدى ثراء صفحتي وزارة الصحة الجزائرية والسعودية باملعلومات الخاصة 

بفيروس كورونا ومدى قدرتها على فك الغموض الذي يكتنف املواطنين حول هذا 

ه وباء ينتمي إلى الفيروسات الحديثة التي تفتقر إلى دراسات 
ّ
الوباء خاصة وأن

 ومعلومات كافية ووافية.

حليلية: .4
ّ
 نتائج الّدراسة الت

كل:   5.5
ّ

 فئات الش

 اللغة املستخدمة في منشورات الصفحات محل الّدراسة: -

 ي تنشر بها الّصفحات محل الدراسةيوضح اللغة املستخدمة الت: 20 الجدول 
 

 اللغة
 وزارة الصحة السعودية  وزارة الصحة الجزائرية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %12.36 950 %62.56 65 عربية

 %9.67 05 %4.34 04 فرنسية

لغة مزدوجة 

)عربية+فرنسية/ 

 عربية + أمازيغية(

 

19 

 

50% 

 

00 

 

 

00 

 00 00 %4.34 04 أمازيغية

 %022 000 %022 25 املجموع

الوزارتين الجزائرية والسعودية تنشر باللغة من الجدول أعاله نستشف أّن 

( لوزارة الّصحة %12.36، %62.56 )سبةربية في معظم ألاحيان وذلك بنالع

عربية+فرنسية(  )نجد لغة مزدوجة الجزائرية والسعودية على التوالي، وبدرجة أقل

( في صفحة وزارة الّصحة الجزائرية، وقد تعزو هذه النتائج أن هذه %50بنسبة )

الوزارات ترغب عبر صفحاتها الفايسبوكية توصيل رسائلها الاتصالية باللغة 

ه ة للبلد والتي يفهمها الشعبالرسمي
ّ
بغية إحداث إلاقناع سواء في الجانب  كل

مازيغية في صفحة وزارة حتى في الجانب التخويفي، أّما ألا ي أو إلاعالمالتوعوي أو 

ها من ب( نظرا ألّن شريحة ال بأس %4.34)الّصحة الجزائرية فقد حازت على نسبة

ة الرسمية الثانية بعد العربية، أّما عن تعتبر اللغ اناهيك أّنه ،املجتمع ناطقة بها
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اللغة الفرنسية فقد نالت نفس نسبة اللغة ألامازيغية كونها تعتبر لغة إلارث 

الاستعماري للجزائر، لذلك فإن الوزارة تعمد إلى استخدام هذه اللغة على اعتبار 

ثرية  الصفحتين تعتبر كال من أّن هناك فئات من املواطنين ناطقة بها، وعليه فإّن 

 لغة طبيعية مفهومة لدى الجماهير.ي نظرا ألنها تستخدم إلاعالموفق نظرية الثراء 

ي تستخدمها الصفحات محل الّدراسة: -
ّ
 طبيعة الوسائط الت

 ي تستخدمها الّصفحات محل الدراسة: يوضح الوسائط الت20الجدول 
 

 الوسائط
 صفحة وزارة الصحة السعودية صفحة وزارة الصحة الجزائرية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %90.66 93 %5.90 05 صورة

 %3.54 07 %4.34 04 نص

 %90.66 93 % 1.74 01 فيديو

 %22.47 62 %20.23 72 نص+ صورة

 %91.64 57 %30.23 51 نص+فيديو

 %022 000 %022 25 املجموع

ة تقارب بين الصفحتين محل الّدراسإلى وجود تشير معطيات الجدول أعاله 

صورة" وذلك  على " نص+ انتعتمد همافي استخدام الوسائط، حيث نجد أنّ 

هما ي، وقد ترجع هذه النتائج إلى أنّ ( على التوال% 22.47، % 20.23بنسبة )

ا باستخدام صور وفيديوهات شارحة مإلى شرح وتوضيح منشوراته انتعمد

ورونا تحتاج إلى ملضمون النصوص املصاحبة لها، خاصة وأّن املواضيع املرتبطة بك

 صور وفيديوهات توضيحية وتبسيطية حتى يحدث التأثير.

وعن طبيعة الصور املستخدمة فكالهما يعتمد على صور تصميمية تحسيسية 

أو صور تضم إلاحصائيات اليومية النتشار الفيروس في  ،للوقاية من الفيروس

لوزير  ن فيديوهات واقعيةاأّما الفيديوهات فقد عرضت الصفحتالبلدين، 

ومختلف أعماله ونشاطاته أو مقتطفات لرئيس لجنة متابعة فيروس  الصحة

كورونا أثناء عرضه  لإلحصائيات اليومية املسجلة، في حين انفردت وزارة الصحة 

نزا، والدراسات التي لالسعودية بنشر فيديوهات ذات طابع علمي حول ألانفو 

جائحة كورونا، إذ شاركت في  شاركت فيها اململكة السعودية وإسهاماتها خالل 
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أبحاث عالجية للتوصل إلى ألابحاث الوبائية، أبحاث أساسية حول الفيروس و 

 العالج.

 القوالب املستخدمة من قبل الصفحات محّل الّدراسة -

 يبين القوالب املستخدمة من قبل الّصفحات محل الّدراسة: 23 الجدول 
 

 القوالب
وزارة الصحة صفحة  صفحة وزارة الصحة الجزائرية

 السعودية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %72.10 26 %33.62 35 خبر

 %39.92 32 %57.59 57 تقرير

 %2.50 90 %95.63 95 ريبورتاج

 %93.13 94 %52.56 53 تصريح

 %0.25 09 %7.55 07 بيان صحفي

 %022 000 %022 25 املجموع

حفية لتحرير منشورات تشير نتائج الجدول أعاله إلى القوالب الّص 

لب إذ تبوأ الخبر قائمة القوا ؛املتعلقة بفيروس كورونا املستجدالصفحتين و 

( على التوالي لوزارتي %72.10، %33.62 )الصحفية املستخدمة وذلك بنسبة

( وقد %39.92،  %57.59الصحة الجزائرية والسعودية، ثم نجد التقرير بنسبة )

املتعلقة في عرض املستجدات  ّسبق الصحفيالنتائج إلى تحقيق التعزو هذه 

خاصة وأن وزارة الصحة هي الجهة الوصية ألاولى املكلفة بمهمة عرض بالفيروس 

كل ما يتعلق بهذا الوباء خصوصا مع التطورات التي تسجل على مدار الساعة ما 

صريحات يفتح مجاال لإلشاعة وألاخبار املضللة، ثم تأتي الريبورتاجات والت

العمومية املتمثلة أساسا في  إلاعالمة من وسائل بسات الصحفية املقتوالبيان

 لفزيون وإلاذاعة ووكالة ألانباء.الت
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 الاستمالت إلاقناعية املوظفة خالل جائحة كورونا -

فها الّصفحات محل الّدراسة خالل  قناعيةإلاالاستمالت  :24الجدول 
ّ
ي توظ

ّ
الت

 جائحة كورونا

الاستمالت 

 إلاقناعية

صفحة وزارة الصحة  صفحة وزارة الصحة الجزائرية

 السعودية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 % 3.44 01 %95.63 95 عاطفية

 % 63.13 42 %66.35 63 عقلية

 % 52.61 32 %59.02 50 تخويفية

 %022 000 %022 25 املجموع

لّدراسة اتفاق بين الصفحتين محل ا إلى وجودتشير معطيات الجدول أعاله 

 الاستمالت العقليةإذ توظف كالهما  ؛قناعيةإلافي استخدام الاستماالت 

( لكل من صفحة وزارة الصحة %63.13، % 66.35بالّدرجة ألاولى وذلك بنسبة )

رتيب، ولكن توظيف هذه الاستمالة ك
ّ
ان بدرجات الجزائرية والّسعودية على الت

فحة وزارة الّصحة الجزائرية اقتصر ّن توظيفها في صإإذ  ؛متفاوتة بين الصفحتين

على ألارقام الخاصة بحاالت إلاصابة والشفاء والوفاة، في حين نجد أّن صفحة 

وزارة الّصحة الّسعودية تفننت في استخدام هذه الاستمالة من خالل توظيفها 

فاء 
ّ

للغة ألارقام التي تنوعت بين إلاحصائيات اليومية لحاالت إلاصابة والش

كذا أعداد مراكز التأكد ومراكز التطمن ومراكز الاستقبال وعدد والّتعافي و 

الاستفسارات املوجهة للمركز، إجمالي الفحوصات. كما أّنها اعتمدت على توظيف 

معلومات طبية ودراسات علمية ملخاطبة عقل مستخدم الصفحة ومن أمثلتها: 

ة مستوى أثبتت الدراسات أّن القلق والاكتئاب يضعفان املناعة بسبب زياد

 الكورتيزول بالدم والذي بدوره يضعف مناعة الجسم. 

التي تّم توظيفها في الصفحتين بغرض بعث  الاستمالت التخويفيةثم نجد          

القيام بسلوكات قد تزيد من من وف الاحترازي الذي يمنع الجمهور حالة من الخ

الفيروس والتي تفاقم الخطر، وخلق شعور بعدم التهاون في التعامل مع هذا 

تجسدت عبر صفحة وزارة الصحة الجزائرية في الخسائر البشرية التي أحدثها هذا 
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الفيروس خاصة إذا تعلق ألامر بالطاقم الطبي الذي يعتبر الخط الدفاعي ألاول من 

 هذا الوباء.

في حين نجد أّن توظيفها من قبل صفحة وزارة الصحة السعودية كان من          

بعض الفئات ألاكثر تضررا مثلما نشرت الصفحة بأن املصابين على ز خالل التركي

ضاعفات ألانفونزا املوسمية، خطر السمنة مبأمراض القلب هم ألاكثر تضررا ب

 .وعالقته بفيروس كورونا

الاستمالت  انوأخيرا نجد أن الصفحتين الجزائرية والسعودية توظف         

لى التوالي، إذ تم استخدام شعارات ( ع%3.44، % 95.63بنسبة )العاطفية 

الرسالة الاتصالية في عبارة واضحة وبصيغة مؤثرة  ورموز من شأنها تلخيص

ومن أمثلتها عبر صفحة وزارة الصحة السعودية:  ،يسهل تذكرها واستحضارها

أّما عبر صفحة وزارة الصحة  عش بصحة، خدماتنا الصحية أقرب إليك...

 مت عبارات على غرار عبارة وعينا يحمينا.الجزائرية فنجد أّنها استخد

 :فئات املضمون   5.7

 :طبيعة املعلومات التي تنشرها الصفحات محل الّدراسة -

يوّضح طبيعة املعلومات التي تنشرها الّصفحات محل الّدراسة : 25الجدول 

 حول فيروس كورونا

 

 طبيعة املعلومات

صفحة وزارة الصحة 

 الجزائرية

صفحة وزارة الصحة 

 يةالسعود

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %24.02 21 %20.45 40 حصائيات وأرقامإ

معلومات عن الوقاية 

 من الفيروس

37 57.67% 94 90.10% 

جهود الدولة ملكافحة 

 الوباء

53 96.64% 33 59.92% 

معلومات عن أخطار 

 الفيروس

99 4.14% 94 90.10% 

 %022 056 %022 032 املجموع
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املركز ألاول في طبيعة املعلومات املنشورة  حصائياتألارقام وإلا ت تصدر         

حول فيروس كورونا عبر الصفحتين، وتمثلت في ألارقام وإلاحصائيات التي تصدرها 

الوزارة بشكل يومي عن إلاصابات الجديدة وحاالت الوفاة وحاالت الشفاء، تليها 

املستمر مع الدول التي  من خالل التواصل جهود الّدولة ملكافحة هذا الوباء

تعكف على إنتاج لقاحات ضد هذا الفيروس، أو من خالل توفير مراكز على 

أو حتى من خالل عقد  املستوى الجهوي إلجراء اختبار الكشف املبكر عن الوباء،

، كما نجد أن وزارة الصحة 91 -اجتماعات حول سبل تجاوز أزمة كوفيد

لسريرية للمملكة السعودية للقاح ضد السعودية نشرت عبر صفحتها التجربة ا

املعلومات الخاصة بأساليب الوقاية من الفيروس بعدها نجد  فيروس كورونا،

من خالل التوصية على النظافة الشخصية وارتداء الكمامة واحترام التباعد 

الجسدي وتجنب التجمعات، وفي هذا إلاطار نجد أن صفحة الوزارة السعودية  

وكذا نشرها  ،نفلونزا املوسمية وتداعياتها الصحيةفيديو حول الا نشرت 

لإلرشادات الواجب على املتعافين من الكورونا اتباعها بعد عودتهم للعمل فضال 

عن نشرها لدليل لإلصابة بكورونا والعناية الشخصية في العزل املنزلي، في حين 

نجد صفحة وزارة الصحة الجزائرية قد نشرت فيديوهات كارتونية موجهة 

لألطفال بالدرجة ألاولى حول سبل الحماية من هذا الفيروس الخطير خاصة بعد 

عودتهم إلى مقاعد الّدراسة، وهنا نلمس فروقات في طرح سبل الوقاية إذ نجد أن 

ية وضعت إجراءات وقائية أكثر تحديدا مقارنة بنظيرتها دوزارة الصحة السعو 

وزارة السعودية قد خصصت عبر الجزائرية التي اتصفت أساليبها بالعمومية، فال

صفحتها لكل فئة إجراءاتها الوقائية الخاصة مثال: فئة الحوامل، املصابين 

 باألمراض املزمنة، املتعافين من الفيروس، املتسوقين، الراغبين في أداء العمرة...

من خالل نشر ألاعراض التي  أخطار الفيروسوأخيرا نجد معلومات عن          

تعافي من الفيروس، أو رسوم توضيحية لكيفية تغلغل الفيروس في تظهر على امل

وفي هذا الجانب تحديدا نجد أن وزارة  ،الجسم بصور وفيديوهات توضيحية

 ازنة بين سبل الوقاية واملخاطر. املو على الصحية السعودية تحرص 
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 املصادر التي تعتمد عليها الّصفحات محل الّدراسة -

 تي تعتمد عليها الّصفحات محّل الّدراسةاملصادر ال: 26 الجدول 
 

 املصادر
صفحة وزارة الصحة 

 الجزائرية

صفحة وزارة الصحة 

 السعودية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 وزارة الصحة 

 أو أحد ممثليها

95 42.12% 955 900% 

وزارات 

ومؤسسات 

 الّدولة

20 5.90% 00 00 

 إلاعالموسائل 

 الرسمية

02 92.12% 00 00 

 %022 000 %022 25 املجموع

فنجدها  ؛تتنوع املصادر التي تعتمد عليها صفحة وزارة الصحة الجزائرية

 إلاعالم(، ثم وسائل %42.12)زارة الصحة أو أحد ممثليها بنسبةتعتمد على و 

الاتصال  وزارات ومؤسسات الدولة على غرار وزارة وأخيرا ،(%92.12بنسبة )

(. في حين نجد أّن صفحة وزارة الصحة %5.90)ورئاسة الجمهورية بنسبة

(، وقد يعود %900ة)السعودية تعتمد على وزارة الصحة أو أحد ممثليها بنسب

الصفحتين على املصادر الداخلية لها واملتمثل أساسا في وزير الّصحة  ي  اعتماد كل

ول إلى أّن هذه ألازمة هي أزمة صحية أي أّن وزارة الّصحة هي الجهة الرسمية املخ

أنه في فترة  نهذا الوباء في البالد، ناهيك ع لها باإلدالء بكل ما يخص تطور 

وعليه فهي تعتمد على الناطق الرسمي باسمها إلضفاء  ،تكثر ألاخبار املزيفة ألازمات

 قية على كل ما تنشره على صفحتها.املصدا
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 الشخصيات الفاعلة في الّصفحات محل الّدراسة -

خصيات الفاعلة في الّصفحات محل الّدراسةيوّضح ال: 29الجدول 
ّ

 ش
 

 املصادر
 صفحة وزارة الصحة السعودية صفحة وزارة الصحة الجزائرية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

وزير الّصحة أو 

 ممثل وزارة الّصحة

59 60% 950 12.36% 

رئيس لجنة متابعة 

 وباء الكورونا

00 53.96% 00 00 

 00 00 %7.59 24 رئيس الجمهورية

 %9.67 05 %95.63 00 أطباء مختصين

 %022 000 %022 25 املجموع

تعتمد صفحة وزارة الصحة الجزائرية على وزير الّصحة بالّدرجة ألاولى 

( والذي ظهر خالل زياراته التفقدية ملختلف املستشفيات وعقد %60 بنسبة)

، إلاعالمل ندوات صحفية وكذا نقل مقتطفات من استضافته في مختلف وسائ

( الذي ظهر في املنشورات %53.96 )لجنة متابعة وباء الكورونا بنسبةيليها رئيس 

اليومية لتطور الوباء في البالد، كما تم توظيف تصريحات  باإلحصائياتالخاصة 

أطباء مختصين للتحدث عن مستجدات الوباء في املستشفيات وأخطاره، وضرورة 

أخيرا توظيف رئيس الجمهورية حين يصدر تعليمات الالتزام باإلجراءات الوقائية، و 

خاصة بإجراءات الحجر الّصحي، ومن هنا نجد أّن الصفحة الجزائرية تعتمد على 

شخصيات متنوعة  وفاعلة في أزمة كورونا ولها دور استراتيجي في إدارة ألازمة، كما 

س تعتمد بنسبة ضئيلة على أطباء مختصين لتعزيز التوعية الصحية من فيرو

 كورونا.

أّما صفحة وزارة الصحة الّسعودية فقد وظفت شخصية واحدة في             

الغالب وهي املتحدث الرسمي باسمها، وقد يعود ذلك إلى استراتيجيتها الاتصالية 

إذ جعلت من الناطق الرسمي لها الشخصية  ؛لتي اعتمدتها إلدارة أزمة كوروناا

زمة تجنبا لتعدد الشخصيات التي قد الفاعلة التي تصّرح بكل ما يخص ألا 

 تتضارب معها ألاخبار والتصريحات. 
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فها الّصفحات محل الدراسة خالل أزمة  -
ّ
ي توظ

ّ
الاستراتيجيات الاتصالية الت

 :كورونا

الاستراتيجيات الاتصالية التي توظفها الصفحات محل الّدراسة : 22 الجدول 

 خالل أزمة كورونا

الاستراتيجيات 

 الاتصالية

صفحة وزارة الصحة  حة وزارة الصحة الجزائريةصف

 السعودية

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 %9.06 05 %1.72 95 التعاطف والتشجيع

النصائح 

 والتوجيهات

53 92.99% 39 96.70% 

 %30.96 24 %33.26 73 تخفيض الغموض

 ترويج 

 السلوكيات الفعالة

52 55.02% 49 34.24% 

 %99.67 55 %99.29 92 يراستراتيجية التحذ

 استراتيجية 

 بعث الاطمئنان

06 7.45% 06 3.94% 

 %022 022 %022 009 املجموع

تشير معطيات الجدول إلى أن صفحة وزارة الصحة الجزائرية تتبع 

بكثافة مقارنة مع باقي الاستراتيجيات إذ قدرت  تخفيض الغموضاستراتيجية 

حاالت املسجلة يوميا سواء املتعلقة بحاالت (، من خالل نشر ال%33.26نسبتها ب  )

 ترويج السلوكيات الفعالةإلاصابة أو الشفاء أو حتى الوفاة، ثم نجد استراتيجية 

( واملركز ألاول لصفحة %55.02في املركز الثاني لوزارة الّصحة الجزائرية بنسبة )

ن إلى ا( والتي هدفت من خاللها الصفحت%34.24وزارة الّصحة السعودية بنسبة )

ي يجب أن يحرص على اتباعها لتقليل م الجمهور إلاجراءات الشخصية التتعلي

مخاطر إلاصابة أو نقل العدوى، إضافة إلى إجراءات املسؤولية الاجتماعية تجاه 

املجتمع، ومن أمثلتها املمارسات التي نشرتها وزارة الصحة السعودية للتمتع بلياقة 

صدقاء افتراضيا، صنع روتين صحي، التقليل نفسية عالية منها: التواصل مع ألا 

من العادات الضارة كالتدخين، متابعة املصادر املوثوقة، ممارسة الهواية 

 املفضلة،..
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بنسبة النصائح والتوجيهات ثّم نجد أن الصفحتين قد استخدمتا استراتيجية 

من ( لكل من وزارة الصحة الجزائرية والسعودية على الترتيب 96.70%، 92.99%)

خالل تقديم نصائح الوقاية والحمالت التحسيسية التي من شأنها تعزيز التوعية 

 .فرادالصحية لأل 

وذلك استراتيجية التحذير ثّم نجد أّن الصفحتين قد اتبعتا          

(من خالل التحذير من أخطار الفيروس وتداعياته الّصحية، وننّوه %99.67بنسبة)

من  الاستراتيجيةعبر صفحتها أكثر اهتماما بهذه إلى أّن وزارة الصحة السعودية 

ق عرض وتنوع املنشورات املحذرة خاصة للفئات ألاكثر تضررا أو ائخالل طر 

 تعرضا لإلصابة بهذا الفيروس.

فقد استخدمتها صفحة وزارة الصحة  استراتيجية بعث الطمأنينةأّما         

من نفسه عث الطمأنينة ( من خالل تهدئة الجمهور وب%3.94السعودية بنسبة )

من خالل نشر ألاخبار إلايجابية على غرار تقريب الخدمات الصحية من املواطنين، 

وفتح العمرة حتى مع الفئات ألاكثر تضررا من الفيروس مع التقيد بمجموعة من 

ودية في التجارب السريرية لتوفير اللقاح عإلاجراءات، ونشر إسهامات اململكة الس

وتوفير تطبيق "صحة" عبر الصفحة والذي من خالله يستطيع أي ضد هذا الوباء، 

 شخص التواصل مع الطبيب عبر مكاملة فيديو.

ف استراتيجية فأّما صفحة وزارة الّصحة الجزائرية        
ّ
التعاطف توظ

( من خالل التعاطف مع الطاقم الطبي ألاحياء منهم أو %1.72) بنسبة والتشجيع

 شهداء الواجب.

 خاتمة: 

لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي من أكثر الوسائط التكنولوجية          

وهي وزارة  ا املؤسسة ألاولى على رأس القطاعجذبا للمؤسسات الصحية وعلى رأسه

الصحة من خالل استخدامها في تحقيق ألاهداف التوعوية وكشف الغموض 

مية الصحية من ومحاربة ألا  الجمهور حول هذا الفيروس املستجدالذي يكتنف 

خالل توظيف الوسائط وامليزات التفاعلية التي تتيحها هذه الوسائل ملستخدميها 

واتباع العديد من الاستراتيجيات الاتصالية في ظل هذه ألازمة، وكذا توظيف 

مجموعة من الاستماالت الواقعية والعاطفية وحتى التخويفية الّتي قد تكون سببا 
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إلاجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس والحّد من في عدم التهاون في اتباع 

 انتشاره.

 توصيات الّدراسة:

مع املنحى الّتصاعدي الذي تشهده الّدول العربية في عدد إلاصابات            

بفيروس كورونا املستجد على غرار الدول العظمى التي لم تعد تقوى على مواجهة 

يجب على  91 -كوفيد ّد ظل غياب اللقاح ضهذا الوباء بطواقمها الصحية وفي 

لوزارات الصحية أن تبني استراتيجية اتصالية تستغل فيها كل القنوات الاتصالية ا

املتاحة وعلى رأسها شبكات التواصل الاجتماعي)الفايسبوك( لتعزيز التوعية 

 روس من خالل مجموعة من التوصيات:الصحية من هذا الفي

بار املتعلقة بالفيروس وكل تطوراته ومستجداته على الاستمرارية في نشر ألاخ -

 الصفحات الرسمية للوزارات على الفايسبوك.

استغالل شعبية الفايسبوك للوصول ألكبر شريحة جماهيرية وإحداث إلاقناع  -

 بخطورة الفيروس وضرورة توخي الحذر والحيطة.

 ة ألامية الصحية.تنويع استخدام الوسائط التفاعلية في نشر املنشورات ملحارب -

تنويع املضامين الخاصة بالفيروس على الصفحات الرسمية وعدم الاقتصار على  -

 نشر ألارقام اليومية املسجلة على املستوى الوطني.

الاستعانة بخدمة البث املباشر التي يتيحها الفايسبوك في بث فيديوهات مباشرة  -

ت والاستفسارات لتساؤال مع أطباء مختصين من أجل تعميم الاستفادة وطرح ا

 أعراضه.و  حول هذا الفيروس

وبين كيفية التعامل مع  ،املوازنة بين املضامين الخاصة بسبل الوقاية واملخاطر -

 املصابين واملتعافين من الفيروس.

املوازنة بين املنشورات الخاصة باألخبار إلايجابية ألّن الّدراسات توصلت إلى أّن  -

بين املنشورات التحذيرية لتجنب الاستهانة باإلجراءات و  الخوف يضعف املناعة،

 الصحية للحّد من انتشار هذا الوباء.
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ية "دراسة إلاعالمضوء نظرية ثراء الوسيلة على مواقع التواصل الاجتماعي في 

 والاتصال. إلاعالماملجلة العربية لبحوث  .تحليلية"
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 دور الحمالت التحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي 

 في التوعية بفيروس كورونا

 لوالاتصا إلاعالمعينة من أساتذة  دراسة ميدانية على
 

 زعموش بلقيس -0قطش خديجة                  -0

khadidja.guetteche@univ-constantine3.dz30- جامعة قسنطينة 

 constantine3.dz-belkis.zamouche@univ 3جامعة قسنطينة -0

 

 ملخص الدراسة:

من الصعب تجاهل أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في نقل املعلومات 

من الجماهير في مختلف أنحاء العالم، ما دفع وضمان وصولها ألكبر عدد ممكن 

بالعديد من املؤسسات باختالف نشاطاتها التركيز على تواجدها في العالم 

الافتراي ي والاستفادة من مفرزاتها. ولعل هذا ما أتاح الفرصة أمام انتشار 

الحمالت التحسيسية عبر هذه املواقع خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي 

لعالم مع تفش ي فيروس كورونا، وفرض التباعد الاجتماعي مما جعل يعيشها ا

العديد يلجؤون ملواقع التواصل الاجتماعي من أجل التوعية بهذه الجائحة، وفي 

هذه الورقة البحثية سنسلط الضوء على دور هذه الحمالت التحسيسية في 

 المإلاعالتوعية بفيروس كورونا، معتمدين في ذلك على عينة من أساتذة 

، ملعرفة وجهة نظرهم في مدى فاعلية 3والاتصال بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة

 .فرادهذه الحمالت للتأثير على سلوك ألا 

: مواقع التواصل الاجتماعي، فيروس كورونا، الحمالت الكلمات املفتاحية

 التحسيسية، التوعية.

 :إلاشكالية

التكنولوجيات الجديدة لإلعالم والاتصال أحدث التطور املستمر في مجال 

ثورة معلوماتية في وقتنا الحالي، وتعددت بفضلها وسائط الاتصال والتواصل بين 

واملجتمعات التي تسعى في كل مرة إلى البحث عن وسائل أكثر مرونة من  فرادألا 

mailto:khadidja.guetteche@univ-constantine3.dz
mailto:belkis.zamouche@univ-constantine3.dz
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أجل خلق فضاء يسّهل عملية الاتصال وتبادل املعلومات في ظل تسارع وتيرة تدفق 

 املعارف عبر هذه الوسائط وتنوع مضامينها وأهدافها.

هذا التعدد الكبير في الوسائط الاتصالية خلق تنوعا على مستوى الشبكات          

املجتمع للتعبير عن أفكارهم،  أفرادالاجتماعية التي فتحت املجال أمام مختلف 

الفيس بوك، آرائهم، مشاعرهم وكذا مواقفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ك

تويتر، يوتيوب وغيرها، حيث أصبحت جزءا ال يتجزأ من الحياة اليومية، ولم تعد 

تقتصر وظائفها على التسلية والترفيه أو التغيير فحسب، بل تعدته إلى كونها قد 

واملجاالت، والتي يعد أهمها ما يتعلق  ت منبرا للتوعية بمختلف املواضيعأضح

ة تأتي بهدف إرشاد الفرد وتوجيهه نحو ما يحفظ بالتوعية الصحية، هذه ألاخير 

 صحته ويقيه من ألامراض.

ولعل ألاوضاع التي يعيشها العالم منذ قرابة السنة مع انتشار جائحة         

كورونا، قد غيرت مفاهيم كثيرة أهمها الاهتمام بمجال التوعية الصحية، ونظرا 

ل تطبيق الحظر والتباعد لفرض قيود معينة للحفاظ على الصحة العامة من خال

 إلاعالمالاجتماعي، فإن قيادة الحمالت التحسيسية قد برزت من خالل وسائل 

من جهة أخرى. هذه ألاخيرة، قد  الجماهيري من جهة، ومواقع التواصل الاجتماعي

همت في انتشار الحمالت التحسيسية للتوعية بفيروس كورونا املنظمة من عدة سأ

بخطورة املرض  فرادة والتي جاءت قصد تعريف ألا جهات رسمية وغير رسمي

وإرشادهم نحو كيفية الالتزام بتطبيق إجراءات التباعد والوقاية، إضافة إلى 

 تعميمها عبر الصفحات واملجموعات.ق العالج و ائطر 

وكما هو مألوف، فإن القيام بأي حملة تحسيسية توعوية يقتض ي الالتزام          

تي تضمن نجاحها من ناحية التصميم واملحتوى والجمهور بمجموعة من املبادئ ال

املستهدف، واحتوائها على عناصر الجذب واملعلومات الكافية التي تضمن تحقيق 

الهدف املرجو منها، فهناك العديد من الحمالت التحسيسية التي كانت عبارة عن 

تسعى  مبادرات فردية غير رسمية لم تتوفر فيها شروط الحملة التوعوية التي

على غرار املؤسسات  فرادبالدرجة ألاولى إلى تغيير معارف، اتجاهات، ثم سلوك ألا 

الرسمية التي سعت هي ألاخرى إلى استغالل جماهيرية مواقع التواصل الاجتماعي 

 ق الوقاية والسالمة.ائنحو طر  فرادفي التوعية بخطورة هذا الفيروس وتوجيه ألا 
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واسعا، تتعدد فيه طبيعة  ار مواقع التواصل الاجتماعي فضاءوباعتب         

الجماهير وبالتالي فإن طريقة عرض ونشر الحمالت التحسيسية للتوعية بفيروس 

ذة علوم تان الاستعانة بأهل الاختصاص من أسبد م كورونا تختلف أيضا، ال

ا والاتصال لتسليط الضوء على دور هذه الحمالت في التوعية بهذ إلاعالم

الفيروس الذي اجتاح العالم، من خالل التعرف على املبادئ التي تقوم عليها 

ستهدف في الحملة التوعوية، إضافة إلى شروط نجاحها وكيفية دراسة الجمهور امل

 هذه الحملة، وتسويقها.

حول دور  امتمحور من هذا املنطلق، فإن موضوع دراستنا سيكون           

ذة علوم تالتواصل الاجتماعي من وجهة نظر أساقع االحمالت التحسيسية عبر مو 

ما مدى فاعلية اؤلنا الرئيس على النحو التالي: والاتصال، وعليه جاء تس إلاعالم

التحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التوعية بفيروس الحمالت 

 كورونا؟

 :تسعى الدراسة إلى إلاجابة على ألاسئلة التاليةفرعية: التساؤلت ال

الاتصال في الحمالت التحسيسية عبر مواقع و إلاعالمذة تاما هي آراء أس -9

 ؟الاجتماعي للتوعية بفيروس كوروناالتواصل 

ية بفيروس كورونا ما هو الدور الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في التوع -5

 والاتصال؟ إلاعالمذة تامن وجهة نظر أس

ر السلوكي ر مواقع التواصل الاجتماعي التأثيهل تحقق الحمالت التحسيسية عب  -3

 والاتصال؟ إلاعالمذة تااملرجو من وجهة نظر أس

 أهداف الدراسة:

الاتصال في الحمالت التحسيسية عبر  إلاعالمذة تاالتعرف على وجهة نظر أس -9

 مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بفيروس كورونا.

 ماعي في التوعية بفيروس كورونا.التعرف على دور مواقع التواصل الاجت -5

ذة الاختصاص الحمالت التحسيسية للتوعية تاالتعرف على كيف يقيم أس -3

 بفيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محاولة معرفة دور الحمالت التحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في  -7

 والاتصال. المإلاعمن منظور أساتذة  فرادالتأثير السلوكي على ألا 
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 أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في تناولها ملوضوع مهم أال وهو التوعية الصحية من          

خالل الحمالت التحسيسية التي أصبحت تحتل حيزا كبيرا لضمان سالمة الفرد 

واملجتمع، خاصة في ظل ألاوضاع الراهنة التي يعيشها العالم أجمع وسط إجراءات 

الش يء الذي جعل  .تجوال املؤقت والتباعد الاجتماعيظر الحتمت فرض ح

على الوصول لجمهور واسع،  الاجتماعي وقدرتهااستغالل شعبية مواقع التواصل 

 ضرورة حتمية من أجل التوعية بهذا الفيروس ومواجهته.

ى معرفة آراء أهل كما تظهر أهمية الدراسة في تسليطها الضوء عل         

والاتصال الذين يستطيعون تقييم فاعلية هذا  إلاعالمذة تاالاختصاص من أس

 النوع من الحمالت في تحقيق التأثير السلوكي املطلوب.

 تحديد املفاهيم:

 مفهوم الحملة التحسيسية: -0

 مفهوم الحملة:  -0-0

نشاطات مقصودة للتأثير في معتقدات واتجاهات وسلوك آلاخرين، عن  تعد         

ليب استمالة إعالمية تؤثر في الجمهور، وإن مفهوم إعادة طريق استخدام أسا

التشكيل يعد من أهم السمات التي تميزها كنشاط اتصالي سواء كان ذلك على 

 مستوى البناء الاجتماعي أو على مستوى أنماط الحياة الفردية

.topic-.net/t272https://student.alafdal 

 مفهوم الحملة التحسيسية:  -0-0

يمكن تعريف الحملة التحسيسية إجرائيا على أنها حمالت أو نشاطات يكون         

الغرض منها هو تحسيس الرأي العام أي إثارة انتباهه وجعله يحس بمخاطر ش يء 

لتعريف ما، وهنا يكون القصد منها لفت الانتباه لخطر فيروس كورونا من خالل ا

ق الوقاية والعالج، وذلك بهدف الحد من ائبه والتوعية بمخاطره، إضافة إلى طر 

 املعرضين لخطر إلاصابة. فرادانتشاره والتأثير على سلوك ألا 

 مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي:  -0

بتقديم ملحة عن حياتهم  فرادمواقع تتشكل من خالل الانترنت، تسمح لأل           

 فراداحة الفرصة لالتصال بقائمة املسجلين، والتعبير عن وجهة نظر ألا العامة وإت

https://student.alafdal.net/t272-topic
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أو الجماعات من خالل عملية الاتصال، وتختلف طبيعة التواصل من موقع إلى 

آخر. ولعل من أبرز هذه املواقع: فيس بوك، تويتر، جوجل بالس، ليكند إن، 

، 5092، خليفة إيهاب )وغيرها من املواقع املتخصصة مثل يوتيوب وانستغرام.

 (75ص

 مفهوم التوعية: -3

والجماعات لحملهم على الاقتناع بفكرة  فراديجاد الوعي وإكسابه لأل إ         

معينة أو رأي معين واتخاذ منهج سلوكي معين بقصد تحقيق نتائج القائم 

 (26، ص 5095)كيحل فتيحة،  بالتوعية.

 فيروس كورونا:  -4

فيروسات كورونا هي ساللة صحة العاملية، فإن منظمة ال اكما عرفته         

. ومن املعروف أن إلانسانواسعة من الفيروسات التي قد تسبب املرض للحيوان و

 من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض
ً
تنفسية تتراوح حدتها من  اعددا

نزالت البرد الشائعة إلى ألامراض ألاشد وخامة مثل متالزمة الشرق ألاوسط 

سية )ميرس( واملتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )سارس(. ويسبب فيروس التنف

 مرض كوفيد
ً
كتشف مؤخرا

 
. والذي تم اكتشافه بعد تفشيه في مدينة 91-كورونا امل

ووهان الصينية، ليصبح اليوم جائحة 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-)عاملية.

coronaviruses-a-public/q-for-2019/advice-coronavirus) 

 منهج الدراسة: 

عتبر  "لدراسات الوصفية التحليلية والتيتندرج ورقة بحثنا هذه ضمن ا         
 
ت

لمي الذي يدرس الواقع أو الظاهرة موضوع البحث كما هي أحد مناهج البحث الع

في واقعها، ويهتم الباحث فيها بوصفها وصفا دقيقا من أجل الوصول إلى 

، سماعيل العمرانيإعبد الغني محمد )استنتاجات تسهم في التطوير والتغيير"

، ويتجلى هذا املنهج من خالل محاولة التعرف على دور الحمالت (66، ص 5093

تحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التوعية بوباء كورونا من وجهة نظر ال

والاتصال وتسليط الضوء على أدوات وميكانيزمات  إلاعالمأخصائيين في تخصص 

الحمالت التحسيسية كما هي موجودة في الواقع الافتراي ي، معتمدين في ذلك على 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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عرف على أنها" طريقة بحث  أحد أهم أدوات جمع البيانات أال وهي املقابلة
 
والتي ت

ستخدم فيها عملية اتصالية شفوية لجمع معلومات تخدم هدفا 
 
علمية ت

من خالل إجراء مجموعة من املقابالت مع . (590، 5097)فضيل دليو، محددا"

للوقوف على دور  3والاتصال بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة إلاعالمأساتذة 

لم الافتراي ي في التوعية بفيروس كورونا من وجهة الحمالت التحسيسية عبر العا

 نظرهم.

 : مجتمع الدراسة وعينته

والاتصال في كل  إلاعالميتمثل مجتمع الدراسة في مجموع أساتذة         

الجامعات الجزائرية، ونظرا لتباعدها وصعوبة الوصول إلى كل مفرداتها، ارتأينا 

 04يار عينة قصدية تكونت من الاعتماد على أسلوب املعاينة من خالل اخت

، وذلك 03 والاتصال بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة إلاعالمأساتذة بتخصص 

راجع إلى قصر فترة البحث وكذا قرب الجامعة من سكن الباحثتين. وجاءت 

 إجابات العينة املختارة على النحو آلاتي:

 ألاستاذ د.ف: -0-9

الافتقار إلى الوعي واملعرفة .خالل هذه ألازمة الصحية الخطيرة، فإن 0ج

والاستعداد الفردي والجماعي واملجتمعي سيعرض الجميع للخطر. وفي تقديري، 

فإن تقييم مستوى الحمالت التحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 

تية والدولية ومراحلها االتوعية بفيروس كورونا يختلف باختالف مصادرها املؤسس

احل تطور الوباء وفي دول مختلفة. وعلى العموم، فهي تبدو لي املختلفة املالزمة ملر 

الوقائي والتحذيري من املخاطر  إلاعالمغير كافية وغير متوازنة من حيث محطات 

)أحيانا( في تقدير أهمية بعض وسائل الوقاية ومن حيث التردد والتناقض ،والنتائج

الحمالت بتأنيب بعض بين صفتي ألافضلية وإلاجبارية مثال... كما تميزت بعض 

، اتالفئات املجتمعية وتحميلها ذنب انتشار الوباء بغرض ثنيها عن بعض السلوك

هم في انتشار قدر هائل من التحسيسية عكسية... فهي قد تس مما قد تكون نتائجه

املعلومات الخاطئة التي تهدد الصحة بمعدل أسرع من املرض نفسه. كما أنها على 

وى معالجة انتشار الجزء ألاكبر من إلاشاعات الكاذبة في العموم لم تكن في مست

 عبر وسائل التواصل الاجتماعي.  5عصر الويب 
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في هذا السياق الاستثنائي املتميز بالتهديد الجسدي والتباعد الاجتماعي  .0ج

والانهيار الاقتصادي، ال يمكن الاستهانة بدور وسائل التواصل الاجتماعي في 

ونا على املستويات الفردية والاجتماعية واملجتمعية. وتتمثل التوعية بفيروس كور 

املعضلة الرئيسة في كيفية نقل املعرفة بإحصاءات املرض الحالية والوقاية منها 

، فإن تقديم وبالتالي .وتيرة انتشار الوباء.. إلى عامة السكان بما يعادل أو يفوق 

ة ملكافحة العدوى له معلومات سريعة ودقيقة وموثوقة تعالج املشاكل الحرج

أهمية رئيسة. لكن، يجب ألاخذ بعين الاعتبار التأثير إلايجابي والسلبي لوسائل 

عموم  التواصل الاجتماعي في هذا الزمن املوبوء على مهنيي الرعاية الصحية وعلى

، وجب مستعملي الانترنتية. لذلككونهم من أكثر السكان وخاصة الشباب منهم 

ة، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تعمل كأداة قوية استخدامها بحذر وحكم

 لتغيير سلوك الناس وتعزيز رفاهية الفرد والصحة العامة.

فإذا كانت التوعية ، فرادأما بالنسبة لتأثير هذه الحمالت على سلوك ألا  .3ج

انظر إلاجابة في السؤالين السابقين( فإن ذلك ينعكس في الغالب  )مناسبة وفعالة

 على السلوك.

ها في تمقناعية املستخدمة في الحمالت ومساهبالحديث عن ألاساليب إلا .4ج

التوعية بالفيروس، لم أقم بدراسة لقياس ذلك ولم أقرأ دراسات حول هذا ألامر، 

أو عودة( انتشار الوباء  )ورة في إلاجابات السابقة استمرارلكن السلبيات املذك

للقرارات الصحية الرسمية توحي  ووجود مقاومة شعبية معتبرة وفي دول مختلفة

 بأن مساهمتها متواضعة.

تباع ألاساليب العلمية املناسبة، من إحاطة علمية ابالنسبة للحلول املقترحة:  .5ج

الخصائص  )تحسيسية في املجال الصحي، وبواقعباملقتضيات النظرية للحمالت ال

ظري مع لتكييف الن )تلف الفئات الجماهيرية املستهدفةوالظروف...( مخ

 . باإلضافة طبعا إلى التعاون الوطني وإلاقليمي والدولي في هذا املجال...الواقعي(

 ألاستاذة ع.س: -0-9

برأيي أن الحمالت التحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التوعية  .0ج

بفيروس كورونا، ضعيفة ومتناقضة خصوصا في بداياتها ألاولى، حيث انتشرت 
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وأيضا أساليب التهويل، لكن ال يمكن التعميم فهناك بعض  ألاخبار الكاذبة

 الصفحات قامت بدور إيجابي.

ي تلعبه الحمالت التحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ذالدور ال .0ج

التوعية بفيروس كورونا: هو التعريف باملرض وشرح أعراضه، نشر إلاحصاءات 

ات، التعريف بالبرتوكوالت الصحية املحلية والعاملية، نشر ألاخبار واملستجد

 والوقائية والتحفيز عليها.

نظرا لالستخدام الواسع لشبكات التواصل الاجتماعي فإن التأثير سيكون  .3ج

 وهذا ما تثبته دوما بحوث التأثير. فرادكبيرا في سلوك ألا 

لم أعتمد على الشبكات في  قناعية املستخدمة،فيما يتعلق باألساليب إلا .4ج

لكن على  ،ا ال تعتمد املصادر املؤهلة لذلكول إلى معلومات ألني أعرف أنهالوص

 ألاقل عرفت بالوباء ومخاطره بأساليب إقناعية وتخويفية.

بد وأن تكون أحسن عبر صفحات  بالنسبة للحلول، فأعتقد أن الحمالت ال .5ج

خاصة طبية وصحية لضمان نجاح الحمالت التحسيسية وأيضا التأكد من صحة 

 ملصادر واملعلومات.ا

 ألاستاذة ف.ب: -3-9

أن تسمى حملة عن كونه أنشطة اتصالية ال ترقى  أغلب ما الحظته ال يعدو  .0ج

بشكل فردي وتطوعي. وهي لم تن ح في التوعية بخطر  أفرادة، قام بها يتحسيس

الجائحة والدليل ارتفاع أعداد املصابين عبر العالم بسبب التراخي في إجراءات 

 ة.الوقاي

الدور التي تلعبه الحمالت التحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في  .0ج

التوعية بفيروس كورونا، هو نفس الدور الذي تلعبه كل الحمالت التحسيسية 

التي نعرفها، وهو يختلف حسب املرحلة التي تمر بها الجائحة، ومستوى املعلومات 

ملستقبل، ففي البداية مثال كان ومنه مستوى الوعي الذي يتشكل لدى الجمهور ا

هذا الفيروس وألاعراض  ل توفير أكبر عدد من املعلومات حو  الهدف ألاساس ي هو 

مستجد واملعلومات املتوفرة  همل الفيروس، خاصة وأنالتي يمكن أن تظهر على حا

حوله كانت ضئيلة جدا، ثم ظهر خطر الفيروس مع ارتفاع نسبة العدوى وارتفاع 
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نا كان ال بد من رفع درجة الخوف والعمل على عامل التخويف، عدد الوفيات وه

 .همنوأهمّية الوقاية نشر وشرح سبل  لنصل إلى

ومنه نتصور أن دور الحمالت التحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتمثل 

في تعبئة أكبر عدد من مستخدمي هذه الشبكات ملواجهة هذه الجائحة بمشاركة 

 في كل التدابير التي تتخذها الحكومات وألانظمة.جميع فئات املجتمع 

نعلم جيدا أن الحملة الناجحة هي الحملة التي تحقق أهدافها، وذلك بالتأثير  .3ج

على مستوى الوعي والفهم والتذكر وإلادراك ومن ثم اتخاذ القرارات املتعلقة 

 بالسلوك.

ة مبنية على تقديم املستخدمة بين أساليب عقلي قناعيةإلااختلفت ألاساليب  .4ج

حقائق علمية ونتائج بحوث ودراسات ونشر مقاالت علمية بهذا الخصوص، 

وأساليب عاطفية تتحدث عن ضرورة الحفاظ على حياة أحبائنا، وأساليب 

ية جراء هذا الفيروس، وخطر انهيار ألانظمة اإلنسانتخويف تبين الخطر املحدق ب

الخ. لكنها لم  ...ومات، وفقد ألاحبةلحكالصحية وألانظمة الاقتصادية وانهيار ا

تستطع مواجهة الحمالت املضادة التي تتحدث عن نظرية املؤامرة التي تقدم 

مقنعة وجد منطقية من جهة، وكذلك خطر إلاكثار من التخويف الذي  احجج

ن يسخرون من يائج سلبية حيث أصبح أغلب املواطنعاد بالعكس وأعطى نت

ا الحكومات وألانظمة التي ات الوقائية التي اتخذتهالفيروس ويسخرون من إلاجراء

 أكلها وكانت نتيجتها انهيار القدرة الشرائية للفئات الهشة...الخ. لم تؤتِّ 

وجب أوال أن تنظم هذه الحمالت جهات مسؤولة وصوال إلى الحلول املقترحة،  .5ج

لمية وتكون مبنية على دراسات ع املدنيينداخل ألانظمة أو تنظيمات املجتمع 

للواقع الذي تعيشه فئات الجمهور التي ستخاطبها هذه الحمالت، وأن تكون على 

عالقة مباشرة بخاليا ألازمة التي نصبتها الحكومات عبر العالم، وتقدم الحقيقة 

توعية الكاملة للجماهير دون تزييف وال تحريف، وإشراك هذه الفئات في عمليات ال

 .رثوالتحسيس، لكسب ثقتهم أك

 ألاستاذة ق.إ: -4-9

مواقع التواصل الاجتماعي في مجتمعنا الجزائري تحديدا،  أن استخدام أظن .0ج

فاستخداماتها البناءة بعيدة املنال،  ،غالبا ما يكون مقتصرا على الترفيه والتسلية



                    أعمال مؤتمروالاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة                             إلاعالمعلوم 
 

195 

وكثرت الحمالت  ،91 لكن في وقت أوج ألازمة زاد الحديث عن ضائقة الكوفيد

الصفحات ذات املحتوى املقبول والقاعدة التحسيسية حوله خصوصا بعض 

 البيانية الواسعة.

تلعب شبكات التواصل اليوم دورا مفصليا في تعريف الناس بما يدور حولهم  .0ج

وتنوير عقولهم فهي فضاء خصب للمعرفة ملن يريد أن يتعلم وهي وسيلة جد 

 ناجعة للتوعية إذا ما استغلت لذلك.

فقط بل يرتبط بالفرد املتأثر، فسيكولوجية الفرد التأثير ال يرتبط بالوسيلة . 3ج

من عائلته جراء الجائحة وال يزال اللحظة  اأفراداملتلقي تختلف، فهناك من فقد 

واضح كونها أكثر  دور مواقع التواصل في التأثير  يظن بأنها لعبة سياسية، لكن

 على إيصال املعلومة مقارنة بعدد ساعات استخدامها امل
ً
درة

 
 تزايد.الوسائل ق

كانت في  يقناعية التي مّرت علألاساليب إلااملالحظ لي كمستخدمة أن  4ج.

إحصائية حول مدى انتشار الكورونا بين ألاوساط، أو  امجملها، إما أرقام

تصريحات شخصية للمري ى حول ما حل بهم جراء الفيروس، وهي أساليب 

ملجتمع وثقافته تخويفية مجدية في العديد من ألاحيان، لكن تبقى تركيبة ا

 .ومستوى وعيه بخطورة الوضع عنصرا مهما في تحديد مدى اقتناعه

أظن أن التذكير املستمر بأن الضائقة لم تمر بعد والاستشهاد بدول الجوار  .5ج

اة الطبيعة، وما حل بهم جراء فتحهم للحدود واستعجالهم للعودة للحي

 تكراره هو أنسب حل.فالتحسيس املتكرر و 

 اذ ج.ي: ألاست -5-9

أعتقد أن مستوى الحمالت التحسيسية متباين، كلما كان متخصصا كان من .0ج

الناحية املعرفية أحسن، لكن من الناحية إلاخراجية ومن ناحية ألادوات يتفوق 

 في هذه الجوانب على ألاطباء والهيئات الصحية. فرادألا 

املعلومات عن في التوعية بكورونا من ناحية  اكبير  اتلعب الحمالت دور  .0ج

ق الوقاية منه، ومن ناحية خاصة إلاجراءات ائطر كذا ق انتقاله و ائالفيروس وطر 

 والتدابير الصحية التي تجنب املواطنين إلاصابة به.

الالتزام بتدابير الوقاية والاستجابة  فيما يخص تأثير الحمالت على السلوك: .3ج

على دفع تكاليف بعض  فرادمثال قدرة ألا  ،ا متعلق بكثير من املتغيرات منهاله
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ألادوات الوقاية مثل الكمامة واملعقم، فضعف القدرة الشرائية خاصة مع توقف 

 ألانشطة الاقتصادية قد يضعف من فعالية تأثير الحمالت على السلوك.

بين العاطفية والعقلية، لكن  قناعية املستخدمة كانت متنوعة ماألاساليب إلا .4ج

يط من ظروف، مثل ما راج من شائعات عنه أنه فيروس إذا عدنا إلى ما كان يح

مصنوع وأن العالم يتعرض ملؤامرة جعل الاقتناع بالفيروس يتأخر إلى غاية بداية 

ارتفاع نسب إلاصابة به وسط العائالت، وهذا ما حدث بوالية جيجل مثال عندما 

ية، مثل ئاأصبحت كل عائلة لديها مصاب بدأ املواطنون بااللتزام بالتدابير الوق

 .لبس الكمامة

 بالنسبة للحلول املقترحة: .5ج

 مرافقة الحمالت بتوفير أدوات الوقاية مجانا أو بأسعار رمزية. -

نحن مجتمع تقليدي يتأثر ف ،املزاوجة بين الاتصال الرقمي والاتصال الشخص ي -

 باالتصال الشخص ي أكثر من الاتصال الجماهيري.

ألاهداف وصوال إلى  از الحمالت انطالقا بتحديدنجإتتبع الخطوات العلمية في  -

 .هاتقييم

 ألاستاذة م.م: -6-9

ن الحمالت التحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية إبرأيي  .0ج

لم تكن بالشكل الكافي والفعال، وذلك راجع لحجم إلاشاعات  رونا،و بفيروس ك

 ر.التي تخللت مواقع التواصل وزيادة تهويل بعض ألاخبا

مالت هو دور فعال، وله نتائج جد في الحقيقة الدور الذي تلعبه هذه الح .0ج

يجابية في حال ما تم استغاللها بالشكل الصحيح نظرا لعدد مستخدمي هذه إ

 بليون مستخدم حول العالم. 3.727املواقع الذي وصل إلى حدود 

أساس ي بشكل  مرتبط فراددور الحمالت التحسيسية في التأثير على سلوك ألا  .3ج

للبروتوكوالت الصحية املعتمدة، ومدى التزامهم بالتباعد الاجتماعي  تهمباستجاب

والحجر الصحي، وهو ألامر الذي شهد عدة تجاوزات مما جعل تأثير الحمالت 

 إلى حد كبير. االتحسيسية نسبي

هم ألاساليب املستخدمة بالشكل الذي كان من املفروض أن تؤديه في م تسل .4ج

، نظرا لكونها فعالة في أغلب الحاالت إال أن فرادق السلوك املرجو من ألا تحقي
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ومحيطهم الاجتماعي باإلضافة لالتصال الشخص ي أثر بشكل كبير  فرادثقافة ألا 

 على فعاليتها.

جعلها تحاكي الواقع، إضافة إلى بد من  بالنسبة للحلول املقترحة فال .5ج

ات الرسمية بشكل أكبر، الدمج بين استخدام أكثر من وسيلة واعتماد القنو 

الحمالت التحسيسية الافتراضية وفي أرض الواقع إلضفاء املصداقية أكثر، الدمج 

 بين عدة أساليب إقناعية حسب الحاجة مع مراعاة الثقافة املجتمعية.

 ألاستاذة ح.م: -9-9

الكثير من الحمالت كانت في املستوى سواء من ناحية التخطيط، إلاعداد .0ج

ولفئات جماهيرية  التنفيذ أين كانت وفق استراتيجيات مضبوطة ومدروسةو 

مختلفة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. خاصة منها ما اعتمد تعددية 

من  إلانسانالوسائط في نشر التوعية والتعريف بمخاطر الفيروس على حياة 

 خالل توظيف النص املكتوب الصور والفيديوهات املصورة.

من مختلف الشرائح  فرادلعب الحمالت التحسيسية دورا هاما في توعية ألا ت .0ج

ونشر الثقافة الصحية السليمة وسط املجتمع من خالل نقل املعلومة الصحيحة 

 واملوثوقة خاصة عند توظيف آلاراء والشواهد املنطقية التي تدعم هذا الدور.

يجابي نحو الالتزام إلا  فرادهم الحمالت التحسيسية في تدعيم سلوك ألا تس .3ج

بإجراءات الوقاية واحترام قواعد الصحة والسالمة من جهة، ومن جهة أخرى 

هناك تهاون في التطبيق في الكثير من الحاالت خاصة بعد الفترة الطويلة من 

مع الفيروس، فنالحظ التفاعل مع هذه الحمالت في الفضاء  فرادتعايش ألا 

 يق على أرض الواقع.الافتراي ي مع وجود تقصير في التطب

املوظفة  قناعيةإلاحسب املحتوى املوظف في كثير من الحمالت وألاساليب  .4ج

تظهر مدى فعاليتها لكن بمالحظة التهاون في السلوك الفردي تجاه هذه الحمالت 

تنقص فعاليتها وتبقى حصرا عبر شاشات الحواسيب أو الهواتف النقالة من خالل 

 تتداولها، فقياس الفعالية عادة يكون بمشاهدة أرضالصفحات الاجتماعية التي 

 املشاركات التي تنالها الحمالت.الواقع بدال من عدد إلاعجابات و 

عادة ليست هناك معايير محددة لتحديد نجاح الحمالت التحسيسية وضمان  .5ج

لكن هناك بعض ألابجديات التي يجب  ،نجاحها وتأثيرها على الجمهور املستهدف
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ويمكن  ،ألاقلصياغة الرسالة حتى تكون فعاليتها مضمونة على توفرها في 

 تلخيصها فيما يلي:

 دراسة الجمهور املستهدف من الحملة بدقة. -

 .استراتيجيةتحديد أهداف الحملة وتقسيمها ألهداف تكتيكية وأخرى  -

 قناعية املناسبة.سالة بوضوح وتوظيف الاستماالت إلاصياغة الر  -

 واضحة للحملة واختيار الشعار املناسب لها.  استراتيجيةتحديد  -

 ،الجمهور املستهدف ،اختيار الوسيلة الاتصالية املناسبة حسب طبيعة املوضوع -

 والهدف الرئيس من الحملة لتحقيق السلوك املرغوب. ،وموضوع الحملة

 إلاعالمذة كلية علوم تاالعينة من أس أفرادمن خالل إلاجابات التي أدلى بها 

، نجد أن أغلبهم يرون أن 3ال والسمعي البصري بجامعة قسنطينةوالاتص

الحمالت التحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بفيروس كورونا لم 

تكن في املستوى املطلوب، وذلك يرجع إلى اختالف الجهة املنظمة أو القائدة لها 

عاديون،  أفرادبين مؤسسات رسمية وأخرى غير رسمية تعتمد على ما يتناوله 

تداول معلومات مغلوطة. في حين أكد في  -في أحيان كثيرة -الش يء الذي قد يتسبب

جميع ألاساتذة على الدور الفعال الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في 

التوعية بفيروس كورونا في حال ما استغلت بطريقة صحيحة وممنهجة، كونها 

كبر عدد من الجماهير، حيث ينقل لهم آخر يستطيع الوصول إلى أ افضاء افتراضي

بد من تضافر  ق الوقاية والعالج، فالائاملستجدات املتعلقة به، إضافة إلى طر 

الجهود واستغالل شعبية هذه املواقع لرسم خارطة لحمالت توعوية سليمة 

 خاصة في ظل تزايد عدد إلاصابات.

ه الحمالت على سلوك فقد أكد جميع املبحوثين أيضا على أن تأثير هذ ،وعليه

بما يقودهم إلى تغيير سلوكهم،  فرادمرتبط بمدى نجاعتها ومخاطبتها لأل  فرادألا 

فيبقى هذا الش يء نسبيا باختالف ما تقدمه من إقناعات تتجاوب مع 

العينة أن  أفرادالتي تختلف من شخص إلى آخر، كما يرى  فرادسيكولوجيات ألا 

حمالت تتراوح بين العاطفية والعقالنية معظم ألاساليب املستخدمة في هذه ال

فية، ولكن إسهاماتها تبقى متواضعة في ظل اختالف التأثير الحاصل بين يوالتخو 

من التزموا بإجراءات الوقاية، وبين من سخروا منه واعتبروه لعبة  فرادألا 
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سياسية. وفيما يتعلق بالحلول املقترحة فأكدت أغلب إلاجابات على ضرورة تنظيم 

لحمالت من جهات رسمية تعمل بفريق مختص يسعى نحو تطبيق الخطوات هذه ا

هور وتحديد أهداف إلى غاية تقييم الحمالت، مالعلمية املعترف بها من دراسة ج

واستغالل الجماهير وإشراكهم في هذه الحمالت كداعم البد منه لضمان نجاحها، 

 ى التعاون إلاقليمي والدولي.إضافة إل

 :نتائج الدراسة

تلعب مواقع التواصل الاجتماعي دورا فعاال في التوعية بفيروس كورونا إذا ما تم  -

 استغاللها بالشكل الصحيح.

تعتبر الحمالت التحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعية غير كافية للتوعية  -

 بفيروس كورونا.

ية يختلف تأثير الحمالت التحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التوع -

بفيروس كورونا باختالف الجهة املنظمة لها، ومدى امتالكها القدرة على تنظيم 

وثقافتهم ووعيهم املجتمعي الذي  فرادحمالت ناجعة من جهة، وباختالف طبيعة ألا 

 يتحكم في مدى التزامه بالتعليمات املوجهة والاقتداء بها.

لحمالت التحسيسية ضرورة الالتزام بالخطوات العلمية املنتهجة في تنظيم ا -

لضمان نجاح التأثير املرجو منها من خالل تنظيمها من طرف هيئات رسمية تملك 

فريقا محترفا في التعامل مع هذا النوع من الحمالت، في ظل مراعاة الاختالفات 

 الاجتماعية.

 :املراجع

، 9رة، ط، العربي للنشر والتوزيع، القاهحروب مواقع التواصل الاجتماعيإيهاب خليفة،  -9

5096. 

،دار هومه ية والاجتماعيةإلانسانمدخل إلى منهجية البحث في العلوم فضيل دليو،  -5

 .5097للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر

، صنعاء، الطبعة الثانية، مناهج البحث العلميسماعيل العمراني، إعبد الغني محمد  -3

 .5093جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 ية:الرسائل الجامع -ب

، رسالة ماجستير، قسم إعالم الجديد ونشر الوعي البيئي إلاعالمكيحل فتيحة،  -7

 .5095.5099وتكنولوجيا الاتصال الحديثة، جامعة باتنة، 
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 ة: إلالكترونياملواقع  -ج

5- https://student.alafdal.net/t272-topic. 
6- -https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses. 

  

https://student.alafdal.net/t272-topic
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
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 جزائريةالسمعية البصرية ال إلاعالمدور وسائل 

 في التوعية بمخاطر فيروس كورونا وآليات الوقاية منه 
 

 خوثير عبد الرحمن -0سماري سعد الدين                 -0

جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي/ مخبر علم اجتماع الاتصال للبحث  -0

 oeb.dz-@univSmari.Saadوالترجمة /

/ مخبر املجتمع الجزائري املعاصر 0سطيف جامعة محمد ملين دباغين، -0

setif2.dz-a.koutir@univ 

 

 :ملخص الدراسة

السمعية  إلاعالمدور وسائل  تهدف هذه الورقة البحثية املوسومة ب "

خاطر فيروس كورونا وآليات الوقاية منه" إلى البصرية الجزائرية في التوعية بم

الجزائرية السمعية البصرية للجماهير  إلاعالمتسليط الضوء على خدمة وسائل 

ف ألاخطر من بين ألاوبئة املعاصرة  ّ
الجزائرية، من باب توعيتهم تجاه فيروس صنِّ

ية إلى جانب عرض أهم -وقد تم الاستناد في دراستنا هذهالتي عايشتها البشرية، 

إلى نماذج من  -والكوارث وخاصة الصحية منها نظريا ألازماتفي مجابهة  إلاعالم

ي تمثلت في برامج تلفزيونية، وأخرى إذاعية، وومضات إعالنية إلاعالماملشهد 

تحسيسية وتثقيفية توعوية، إضافة إلى الشعارات والوسوم التي تهدف إلى نشر 

تلقين الجماهير  مة من خالل محاولةالوعي الصحي العام، وتعزيز الثقافة السلي

 السلوكيات واملمارسات التي تجنب من إلاصابة بالوباء فرديا ومجتمعيا.
 

 : الكلمات املفتاحية

التوعوي،  إلاعالمالجزائرية، التوعية الصحية، التثقيف الصحي،  إلاعالموسائل 

 فيروس كورونا.

 

 

  

mailto:والترجمة%20/Smari.Saad@univ-oeb.dz
mailto:a.koutir@univ-setif2.dz
mailto:a.koutir@univ-setif2.dz
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 :مقدمة

ن بأخطار إلاصابة بأمراض في كل زمان ومكا تحاط املجتمعات والشعوب

في دوامة من الخوف والترقب، والتوعية والتثقيف،  ها وأنظمتهاتدخل وأوبئة

والتحسيس بمخاطر الوباء، وتجنيد وتسخير املخابر ومراكز البحوث إليجاد 

العقارات القاتلة لتلك ألامراض واملوقفة لزحفها، فكانت إلانفلونزا إلاسبانية في 

ن العشرين شاهدة على أكبر الكوارث الصحية في تاريخ النصف ألاول من القر 

 5001البشرية بحصيلة ضحايا المست عتبة الخمسين مليون قتيل، وفي عام 

انتشر فيروس إنفلونزا الخنازير في كل أقطار العالم ليقض ي على ثمانية عشر ألف 

وخمسمئة من سكانه حسب إحصائيات رسمية، وخالل أربعة عقود من الزمن 

إبوال بإفريقيا بحياة نحو خمسة عشر ألف شخص، فيروس  ودى وباءمضت أ

إلايدز الذي يضرب جهاز املناعة يعد ألاكثر تسببا في الوفاة من بين ألاوبئة 

)العربي.الجديد، املعاصرة بإصابته لثالث وثالثين مليون شخص حول العالم

رية هذه ألايام شاهد على واحد من أخطر ألاوبئة عبر ، وما تعيشه البش(5050

التاريخ، فيروس كورونا حتى كتابة هذه ألاسطر والكلمات يحصد أرواح مليون 

 وأربع مئة ألف ممن أصيبوا به حول العالم في حصيلة مرشحة لالرتفاع.

تعامل ألانظمة والحكومات مع الجائحة منذ تفشيها كان بتجنيد كل            

بمختلف مخرجاتها لرفع مستوى  إلاعالماعلين في كل مجتمع بما فيها وسائل الف

الوعي بخطورة الجائحة وتفادي السلوكيات التي تتسبب في تناقل الفيروس، 

محليا؛ سعت الجزائر منذ ظهور الوباء لبناء استراتيجية ملواجهة ألازمة تمثلت في 

 تيجية التأهب واليقظة"،استرا "التحسيس بخطورة الوباء على الصحة العامة

ي دور إلاعالموآليات الوقاية منه والسلوكيات التي تحد من انتشاره، وكان للوسيط 

ه الاستراتيجية التي ال تزال ممارساتها مستمرة ما لم يزل الوباء، في تجسيد هذ

 إلاعالمدور وسائل  وهذا ما نسعى للبحث فيه من خالل دراستنا هذه املوسومة ب "

لبصرية الجزائرية في التوعية بمخاطر فيروس كورونا وآليات الوقاية السمعية ا

الجزائرية  إلاعالممنه" لكشف البرامج التي تبثها والسياسات التي تنتهجها وسائل 

ق السلوك السليم لنشر الوعي الصحي والثقافة الوقائية من وباء كورونا، وتسوي

 ر الوباء.الذي بتوخيه ينحس
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  :صحية. مفهوم التوعية ال0

من أبرز املشكالت املعيقة للتنمية في الدول النامية تلك املتعلقة بالصحة          

العمومية فأغلب تلك الدول تعاني من الوضع املتردي للمستشفيات الحكومية 

واملتمثل في عدم قدرتها على استيعاب املري ى وسوء إلادارة وإلاهمال والنقص 

ية ألاساسية، وسوء حالة املباني والتجهيزات الشديد لألدوية واملستلزمات الطب

الداخلية والافتقار لألطباء املتخصصين، وغيرها دفعت باملواطن إلى اللجوء إلى 

قاعات العالج الخاصة التي ترهق جيوب ذوي الدخل املتوسط والضعيف الرتفاع 

تكاليفها، هذا إضافة إلى نقص الوعي الصحي وانعدامه لدى قطاع كبير من 

 (25، صفحة 5092)عابدي، مع خصوصا إذا ربطناه بالفئة غير املتعلمة منهاملجت

والتوعية الصحية هي إدراك للمعارف والحقائق الصحية وألاهداف الصحية 

للسلوك الصحي، أي أنها عملية إدراك الفرد لذاته، وإدراك الظروف الصحية 

، 5091)حدادي، لي نحو الصحة العامة للمجتمع.املحيطة، وتكوين اتجاه عق

، غير أن هذا التعريف أقرب لشرح مفهوم الوعي الصحي من تحليله (49صفحة 

ملفهوم التوعية الصحية، فالتوعية الصحية هي محاولة لخلق ذلك إلادراك لتلك 

أي التوعية  -لسليم. أو هياملعارف والحقائق الصحية تجاه السلوك الصحي ا

، اجديد اصحي اعملية تعليم الناس عادات صحية سليمة، وسلوك -الصحية

ومساعدتهم على نبذ ألافكار والاتجاهات الصحية الخاطئة واستبدالها بسلوك 

املجتمع وتحذيرهم من مخاطر ألاوبئة  أفرادصحي سليم، وخلق وعي صحي لدى 

ربيتهم على القيم الصحية والوقاية املنبثقة من ية، وتإلانسانوألامراض التي تهدد 

 (2، صفحة 5097)املعايطة، عقيدة املجتمع وطبيعة ثقافته

قدم املعايطة تعريفا شامال ملفهوم التوعية الصحية بوصفه للعملية بأنها 

 ، ومحاولة زرعفكار الخاطئةتعليم الناس لعادات سليمة، ومساعدتهم على نبذ ألا 

 فراد. أما التثقيف الصحي فيهدف إلى تغيير سلوكيات ألا فيهم السلوكيات القويمة

الصحية والتأثير فيها من خالل مساعدة الناس على تحسين سلوكهم بما يحفظ 

صحتهم من خالل السعي املتواصل لتعزيز صحة الفرد واملجتمع ومحاولة منع أو 

ن خالل التأثير على املعتقدات والسلوك فرديا التقليل من حدوث ألامراض وذلك م

وهدف  ى واحد نسبيلمفهومين معن. إذن ل(29، صفحة 5092)عابدي، ومجتمعيا
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واحد وهو التربية الصحية السليمة، ونشر الوعي الصحي السوي، فقط يكمن 

حضيرية نفسية وتعليمية توطب الاختالف بينهما في السبق الزمني للتوعية كمرحلة ت

أي أنها تسعى  ؛وتعبد الطريق لعملية التثقيف التي تستهدف بدرجة أكبر السلوك

 إلى إحداث التغيير في السلوك الصحي العام والفردي. 

في مستويين اثنين؛ أولهما: املستوى التعاوني؛  اإلعالموترتبط التوعية الصحية ب

 إلاعالمية للثقافة الصحية، والتعريف ببرامج بغية تحقيق تنم إلاعالمأي بتوظيف 

الصحي الوقائي، أما املستوى الثاني فهو املستوى الوظيفي؛ والذي يعني تبني 

سياسة إعالمية تواصلية تحترم عقيدة املجتمع وثقافته من خالل معرفة الخبر 

 أفرادالصادق وإلاحاطة بالقضايا الصحية، ونشر القيم الصحية بين 

 . (31، صفحة 5097)املعايطة، املجتمع

 في التوعية والتثقيف الصحيين: إلاعالم. أهمية وسائل 0

تكمن في تأثيرها الفردي على جماهير معينة  إلاعالمأهمية وسائل  إّن          

ين وتأثيرها على تنظيم الحياة الاجتماعية، فالثقافة واملجتمع في تطور وتغير دائم

بسبب ألاحداث املتالحقة للتاريخ كالحروب والكساد الاقتصادي والتقدم 

التكنولوجي وألاوبئة وألامراض، كل ذلك ينعكس على التغييرات في التعقيدات التي 

، لذا يعد إلاسهام (907، صفحة 5094)حافظي، املجتمع في سلوكهم أفراديحدثها 

لوعي الصحي لدى الناس من القضايا الهامة، ذلك ألن الصحة من أهم في زرع ا

ارتفاع مستوى الوعي  املجتمع مع أفرادالقضايا التي تشكل أولوية بالنسبة لجميع 

، وإن الوعي الصحي يعد حجر ألاساس في ألانماط السلوكية اليومية الصحي لديهم

مصدرا  إلاعالمتعد وسائل ، و فرادالتي تؤثر بشكل كبير على الحالة الصحية لأل 

رئيسيا للمعلومات، وتؤدي دورا حيويا في التكوين املعرفي والوجداني والسلوكي 

للفرد، وذلك عبر زيادة رصيده من املعلومات والخبرات التي تكّون مواقفه وآراءه 

أصبحت ألاخيرة  إلاعالموسلوكياته فيما بعد، ومن خالل اعتماد الفرد على وسائل 

، صفحة 5097)املعايطة، في استحداث وتغيير السلوكيات واملمارسات أداة مؤثرة

70) . 

ية شعبية وتأثيرا على إلاعالمكأكثر الوسائل -وفي ظل تعاظم دور التلفزيون         

الذي تتنوع فيه القنوات والبرامج بما يجعلها  -الرأي العام وتشكيال للوعي والثقافة
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تشكل حضورا فعاال داخل التيارات الاجتماعية وتحدث تأثيرها إلايجابي أو السلبي 

فيها بدءا بالفرد، مرورا باألسرة وانتهاء باملجتمع. ومما يميز التلفزيون كوسيلة 

تثقيفية جمعه بين الصوت والصورة والحركة مما يزيد من حدة التأثير، إضافة 

فئاته ومستوياته التعليمية والثقافية إلى احتوائه لكل شرائح املجتمع بكل 

ية التي يقدمها التلفزيون كوسيلة إلاعالمواملعيشية وغيرها...، ومن الخدمات 

 :(71-72، الصفحات 5097)املعايطة، للتثقيف الصحي نذكر ما يلي

عن الصحة هو أهم : فنشر املعلومات السليمة نشر املعلومات العامة الصحية -

عنصر يجب أخذه بعين الاعتبار عند وضع برامج التثقيف الصحي، ألن خلق 

قاعدة واسعة من املفاهيم الصحية السليمة هو سر نجاح آلية التثقيف الصحي 

 لفئات محددة. 

غرس السلوكيات الصحية: من املسلم به أن هناك سلوكيات صحية يجب أن  -

ونقصد بذلك كيفية تعامله باألسلوب  ّصة بالفرد،رب الناس عليها، وتتعلق خاند

 السليم املبني على القواعد الصحية السليمة.

تغيير السلوكيات غير الصحيحة: تنتشر في بعض املجتمعات سلوكيات غير  -

صحية كالتدخين واملخدرات، ألامر الذي يعرض املجتمع إلى أمراض خطرة تحرمه 

كلف النظام خسائر كبرى. مثل هذا ألامر من عطاء تلك الفئات املصابة، بل وي

يحتاج برامج متخصصة ذات خطاب محدد الختيار أساليب فعالة تصل إلى تلك 

 الفئات لتغير من سلوكهم الخاطب.

خلق قيادات للتثقيف الصحي: إن أهم عنصر في عمليات التثقيف عبر وسائل  -

ي تحقيق الغايات السمعي البصري هو العنصر البشري، فله دور فعال ف إلاعالم

املنشودة من الخطاب الصحي، وهذا يتطلب جهدا من مراكز التكوين والتدريب 

إلعداد قيادات صحية، كما يجب تهيئة كافة املناهج التعليمية لتحقيق تواصل 

بين القيادات املتخصصة في املهنة، وبين القيادات القائمة على تعليم ألاجيال، 

ألاجيال صحيا، إضافة إلى العاملين في مجال  والفئات التي تقوم برعاية هذه

 بوسائلها املختلفة. إلاعالم
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في  إلاعالمية للتثقيف والتوعية الصحيين نشير إلى أن خطة إلاعالموبذكر ألاهمية 

والكوارث والتوعية والتحسيس بخطورتها تتضمن ألاسس  ألازماتمجابهة 

 :(94، صفحة 5093)عبد الظاهر، التالية

يجب أن تتسم البرامج  إلاعالماملصداقية: في إطار حقوق املجتمع والحق في  -

ية باملصداقية، وبالتعقل وعدم املبالغة واملوضوعية والحياد في تغطية إلاعالم

 ألاحداث وسردها.

، والعلم التوازن: حيث تتم تغطية ألاحداث بتوازن غير مخل بعيدا عن إلاثارة -

بأن التجاهل التام أو التعتيم املتعمد ليس أمرا عمليا وال مرغوبا فيه، فالحل هو 

 التغطية املوضوعية املتوازنة.

ية لوسائل إلاعالمنحو املجتمع: فإن أحد أهداف الخدمة  إلاعالممسؤولية  -

اس صحة، والتي يتداولها النمن الهو مواجهة الشائعات التي ال أساس لها  إلاعالم

، وتكون هناك أهمية بالغة بتنسيق املشاركة في إعداد خطط ألازماتفي أثناء 

التي تخدم هذا  إلاعالمية، وتفعيل هذه املشاركة من خالل آليات إلاعالماملواجهة 

 التنسيق. 

الجزائرية السمعية البصرية في التوعية بمخاطر فيروس  إلاعالم. دور وسائل 3

 لوقاية منه:  ( وآليات اcovid 19كورونا )

سعت الحكومة الجزائرية منذ تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا شهر فيفري 

إلى تشكيل خلية أزمة ملراقبة تطور الوباء، وإقرار  5050الفائت من عام 

استراتيجية اليقظة والتأهب بتجنيد ألاطباء وكل الفاعلين للتصدي ألي تطور 

رصد وإلانذار لالستجابة ألي حالة وبائي في املنطقة، إضافة إلى وضع نظام ال

كانت جزءا من نظام اليقظة الذي أقرته  إلاعالموبائية مستجدة، بدورها وسائل 

ية وإلاعالنية حرصا على توصيل إلاعالمالوزارة الوصية، بتوظيف كافة البرامج 

معلومة صادقة وهادفة في ظل ظروف سادها تفش ي ألاخبار املغلوطة والشائعات، 

أمين الجزائرية قال الكاتب والصحفي  Beur tvحفي جمعه بقناة ففي لقاء ص

التحول نحو إعالم أزماتي ملواجهة ما  إلاعالمنه كان لزاما على وسائل إ بلعمري 

ينشر من أخبار كاذبة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبما أننا نواجه أزمة 

صعدة؛ السياسية، بال مخرج فوجب على الدولة إدارة ألازمة على جميع ألا 
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الاقتصادية، الصحية، والاتصالية فخالل هذه ألاوضاع الاستثنائية يزداد العمل 

الصحفي وبالتالي تزداد أهمية التأكد من مصادر املعلومات وتحري صدقها قبل 

املؤسساتي كأحد أوجه إعالم  إلاعالمبثها للجمهور املتلقي، هذا وتزداد أهمية 

ديم املعلومات الدقيقة والصادقة واملدعمة باإلحصائيات تق الذا كان واجب ألازمات

كان أمرا إلزاميا في زمن ال يمكن فيه حجب  .وألارقام لتجنب أي مضاربات إعالمية

 .(5050)بلعمري، املعلومة أو إخفاء ألازمة

الثقافية إلى بث ومنذ اكتشاف أولى الحاالت الوبائية التجأت إذاعة الجزائر        

، وهو برنامج تفاعلي وعينا يحمينا؛ وعينا يقض ي على كورونا" "برنامج بعنوان

يرمي إلى املساهمة في رفع درجة الوعي لدى املجتمع الجزائري بخطورة وباء كورونا، 

وكذا ضرورة الالتزام والتقيد بإجراءات الوقاية واحترام معايير السالمة، يبث 

يام ألاسبوع السبعة، ابتداء من الساعة الرابعة مساء وملدة البرنامج على مدار أ

، ويحتاج املواطن لوعي ويقظة صحيين (5050)إلاذاعة الثقافية، ساعة من الزمن

لتجنب إلاصابة بالوباء لذا أوجد البرنامج ليفتح حلقة نقاشية تفاعلية باستضافة 

ق السالمة ائشطاء سعيا للرفع من مستوى الوعي بالوباء وطر أساتذة وأطباء ون

 الصحية منه.

الجزائرية في صورة املؤسسة العمومية  إلاعالمكما استنجدت وسائل         

للتلفزيون والجزائري والشروق نيوز بمشاهير الكرة والرياضة في الجزائر أمثال 

ئل توعوية للجمهور توفيق مخلوفي، رياض محرز وسفيان فغولي، لتمرير رسا

الجزائري تهدف إلى نشر ثقافة غسل ألايدي باستمرار وتجنب املصافحة واحترام 

ارفع تحدي حملة غسل  "جتماعي، ففي مقطع فيديو بعنوانقواعد التباعد الا 

ألايادي للمنظمة العاملية للصحة" يظهر رياض محرز قائال: إخوتي أخواتي، نعيش 

املصالح الصحية، ابقوا في منازلكم، اغسلوا  ساعات عصيبة، احترموا توصيات

أيديكم بانتظام، وتجنبوا الاتصال املباشر مع ألاشخاص آلاخرين، هذا هو الحل 

 إلاعالم. في خطوة ذكية لوسائل (5050)الشروق أونالين، لتجنب إلاصابة بالوباء

واملعجبين بهؤالء املشاهير يتقمصون  كون الجمهور كهذه، لفعالية خطوات 

 شخصياتهم ويقلدون السلوكيات التي يمارسونها كنوع من الانبهار وإلاعجاب. 
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 "وعينا يحمينا"وابتكر التلفزيون العمومي الجزائري شعارا توعويا مفاده        

منذ البدايات ألاولى لظهور الوباء للفت انتباه املشاهد أن الوعي بمخاطر الوباء 

واحترام مبادئ السالمة تجنبه ومقربيه إلاصابة بالوباء القاتل، وهو شعار يظهر 

في أعلى يسار شاشات القنوات العمومية الست، ثم تم تغيير  هاشتاغعلى شكل 

حتى تبين للجمهور أن مفتاح سالمة الفرد "سالمتك بيدك" ذلك الشعار ليصبح 

لوقاية، هذا بمعية تنظيم أيام الفرد نفسه إذا ما التزم بقواعد السالمة وا هو 

السليم، إلى جانب  قيفية تسوق للفعل القويم والسلوكمفتوحة تضامنية وتث

عديد الومضات إلاعالنية التوعوية في صورة الحمالت ذات املنفعة العامة على 

غرار حملة: فيروس كورونا، وعينا يحمينا، كلنا نشارك ونطبق التعليمات للقضاء 

هي ومضة تستغرق ثمان وسبعين ثانية تكشف عن خطورة الوباء على هذا الوباء، 

مقارنة باألنفلونزا العادية، وأعراض الفيروس من دوار، وصداع في الرأس، وغثيان 

وآالم حادة، كما تروج لسلوكيات تحد من انتشار الوباء كارتداء قناع واق وغسل 

داء مسؤولية تشاركية اليدين جيدا وباستمرار، وتبيان أن مسؤولية الوقاية من ال

بالقول كلنا نشارك ونطبق التعليمات للقضاء على الوباء، هذا بمعية استظهار 

 (5050)التلفزيون الجزائري، بيانات الاتصال باملصالح املختصة

"خليك كما تبنت وسائل إعالم عربية وصحفيون وشخصيات عامة هاشتاغ        

، الوسم كان قد ظهر أول مرة في لبنان، أطلقه مغردون على تويتر بهدف البيت"ب

توعية املستخدمين ونشر فيهم ثقافة البقاء بالبيت طيلة فترة الحجر املنزلي 

املفروض في عدد من الدول، شارك الوسم صحفيون جزائريون على رأسهم 

ديوهات توعوية بفي -صحفي بشبكة سكاي نيوز عربية -سامي قاسمي يإلاعالم

يخاطب فيها من يمارس سلوكيات منافية ألبجديات الوقاية من الوباء ويثير فيهم 

مشاعر الوحدة والقرابة محذرا كل من يكسر الحجر املنزلي من عواقب عدم التقيد 

يين الجزائريين مساهمة في إلاعالمبذلك، كما كان لالتحاد الوطني للصحفيين و

بنشر مقاطع تثقيفية تستهدف تغيير السلوك الس يء الحملة الوطنية والعاملية 

وتعويضه بسلوكيات سوية تمنع الوباء من الوصول إلى من هم في دائرة الخطر. 

هذا إلى جانب تنظيم الاتحاد لخرجات ترفيهية، وأخرى تكريمية تتخللها نصائح 
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. وإرشادات تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة بتوخي سلوكيات معينة

 (https://www.facebook.com/unjia.bn/?ti=asت أكثر اطلع على: معلوما)

ي حضور قوي طيلة الفترة املاضية منذ أن أعلنت إلاعالمفكان للمشهد          

تصالية ية في مقدمة ألانشطة الاإلاعالمأول حالة وبائية بالجزائر، فكانت البرامج 

الداعية إلى التقيد بمعايير السالمة وتثقيف املواطن وتوعيته صحيا بغية إزاحته 

ية الجزائرية كافة البرامج إلاعالنية إلاعالمعن دائرة الخطر، كما اعتمدت الوسائل 

من حمالت توعوية وإعالنات تثقيفية تروج لسلك السلوك الصحي القويم الذي 

إلى جانب تبنيها لعبارات وأوسمة تخاطب الوجدان  به ينحصر ويزول الوباء، هذا

في املتلقي وتثير مشاعر املسؤولية في نفسه تجاه ذاته وتجاه املحيطين به واملجتمع 

 ككل. 

 خاتمة:

في ألاخير، وبعد إتمامنا لعرض هذه الورقة البحثية والتي كانت بعنوان           

ة في التوعية بمخاطر فيروس السمعية البصرية الجزائري إلاعالم"دور وسائل 

ية إلاعالمكورونا وآليات الوقاية منه" وكذا من خالل عرضنا لنماذج من املساهمة 

في نشر الوعي تجاه وباء كورونا وتشجيع سلوكيات وممارسات راقية تضاهي حياة 

فرد أو مواطن أو عائلة بأكملها، وخرجنا بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات، 

 لنقاط التالية:لخصناها في ا

، فهو ضرورة ال مفر منها بالنسبة لألنظمة ألازماتدورا مهما أوقات  إلاعالميلعب  -

والحكومات، وسبيل لتحقيق اكتفاء معرفي ووعي معلوماتي وثقافة سلوكية راقية 

 تجاه ألازمة أو القضية.

التأثير في عقول  غرضهاالتوعوي معلومات تثقيفية هادفة،  إلاعالمينشر  -

وتغيير سلوكياتهم إيجابا بما  ملستهدفين منها وإثارة مشاعر املسؤولية والالتزام فيهما

 يحفظ الصحة العامة.

الجزائرية دورها التوعوي كفاية، حيث جندت كافة  إلاعالممارست وسائل  -

ية وإلاعالنية والتظاهرات الاتصالية إليصال رسالة إلاعالمالبرامج إلاخبارية 

 مفادها: "باليقظة يزول الوباء". للمتلقي الجزائري 

https://www.facebook.com/unjia.bn/?ti=as
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السمعية البصرية الجزائرية بمشاهير الرياضة والفن  إلاعالماستنجدت وسائل  -

باالستناد إلى فرضية ميل تلك  -في الجزائر كونهم أقرب إلى التأثير في الجماهير

، وألاقرب لتغيير د أولئك املشاهير وتقمص شخصياتهمإلى تقلي الجماهير

نافية ألبجديات السالمة واستبدالها بأخرى تضمن الوقاية من الداء سلوكياتهم امل

 بالنسبة للفرد ولعائلته ومحيطه.

دقة والصحة في كل معايير الصدق وال إلاعالمأن يتوخى الصحفيون ومؤسسات  -

لغلق الباب أمام الشائعات التي  ألازماتخبار أوقات الكوارث ونقل املعلومات وألا 

ة وتفاقمها، فما تثيره ألادبيات في هذا الصدد هو أن تتعامل تزيد من حدة ألازم

واملؤسسات مع ألازمة بحذر شديد وأن تعزز ألاخبار باإلحصائيات  إلاعالموسائل 

 وألارقام لتجنب أي مضاربة من أطراف مغرضة. 

كل إمكانياتها البشرية واملادية والتكنولوجية لدراسة  إلاعالمأن تسخر وسائل  -

توجهاته وآرائه، ومعرفة خصائصه وسلوكياته، فهي تساعد في وضع املتلقي و 

الناجعة والفعالة في التوعية والتثقيف، واملناسبة لكل فئة جماهيرية وفقا  البرامج

 للمعطيات املحصل عليها وبناء على ما أسفرت عنه نتائج دراسات الجمهور.

ء سياسة التنويع في الجزائرية في مواجهة هذا الوبا إلاعالمأن تنتهج وسائل -

ية وإلاعالنية لتصيب أكبر فئة من الجمهور املستهدف، مع استهداف إلاعالمالبرامج 

تغيير السلوك املنحرف واستبداله بممارسات صحية قويمة، على أن تحمل تلك 

واستماالت  ية في طياتها كل الاستماالت العقلية والعاطفيةإلاعالمالرسائل 

 طلوب وبفعالية أكبر.التخويف لتحقق ألاثر امل

السمعي البصري هو  إلاعالمإن أهم عنصر في عمليات التثقيف عبر وسائل  -

العنصر البشري، فله دور فعال في تحقيق الغايات املنشودة من الخطاب الصحي، 

وهذا يتطلب جهدا من مراكز التكوين والتدريب إلعداد قيادات صحية، كما يجب 

لتحقيق تواصل بين القيادات املتخصصة في املهنة،  تهيئة كافة املناهج التعليمية

وبين القيادات القائمة على تعليم ألاجيال، والفئات التي تقوم برعاية هذه ألاجيال 

 بوسائلها املختلفة. إلاعالمصحيا، إضافة إلى العاملين في مجال 
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 قائمة املراجع:

 Récupéréالثقافية،ائر إذاعة الجز  .(2020) .ذاعة الثقافيةإلا . 9

surhttps://www.radioalgerie.dz/culture/ar/%D9%88%D8%B

9%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AD%D9%

85%D9%8A%D9%86%D8%A7 

 Récupéréالجزائري، التلفزيون  .(20 03 ,2020) .التلفزيون الجزائري . 5

sur:

https://www.entv.dz/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A

9%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%8

1%D8%B9%D%A9%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A

9/ 
 Récupéré sur :الشروق أون الين .(30 04 ,2020) .الشروق أونالين. 3

https://www.echoroukonline.com/%D9%85%D8%AD%D8

%B1%D8%B2%D9%88%D8%B9%D9%86%D8%AA%D8

%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9

%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9

%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9

%88%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD-%D9%88/ 

كورونا ليس أكثر ألاوبئة فتكا رغم تجاوز ضحاياه  .(28 09 ,2020) .الجديد .العربي. 4

 alaraby.co.ukالجديد العربي: Récupéré surاملليون 

البتراء، جامعة  .زيون ألاردني في التثقيف الصحيفتلدور ال .(2014) ..عاملعايطة، م -

 .ألاردن

في مواجهة  إلاعالمدور املؤسسة العسكرية ووسائل  .(13 04 ,2020) .أ ،بلعمري . 2

 Récupéré sur .فيروس كورونا بالجزائر

https://www.youtube.com/watch?v=fJnhj9jukR4 
 .والاتصال على املجتمع إلاعالميا مدى تأثير وسائل تكنولوج .(2017) .حافظي، س. 6

 .(6) والاجتماعيةمجلة الباحث للعلوم الرياضية 

املحلي في التوعية الصحية بمرض سرطان  إلاعالمدور  (06 ,2019) حدادي،. 4

مجلة املواقف للبحوث والدراسات في املجتمع  .الثدي لدى النساء املاكثات بالبيت

 والتاريخ.
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 الجزائرية. مجلةاملحلي في التثقيف الصحي للمرأة  إلاعالم دور  .(2018) .عابدي، ل. 2

 والاتصالية.ية إلاعالمالحكمة للدراسات 

 ألازماتفي التوعية ومواجهة  إلاعالمدور وسائل  .(2013) ..حالظاهر، وعبد . 1

 القرى، السعودية.جامعة أم  .ألامنية

الجزائريين على  يينإلاعالمالصفحة الرسمية لالتحاد الوطني للصحفيين و. 90

 https://www.facebook.com/unjia.bn/?ti=asالفايسبوك: 
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 وفعاليتها في تنمية طنيةية الو إلاعالمملنظور ألاكاديمي للتغطية ا

 الوعي الصحي لدى الفرد الجزائري خالل جائحة كورونا

بجامعة  والاتصال إلاعالمساتذة أاستطالعية على عينة من  دراسة

 23الجزائر
 

 صدام رايس-0                                              أمال رقيبة        -0

 alger3.dz-rguiba.amel@univ/ 23جامعة الجزائر  -0

 alger3.dz-vrais.sadam@uni/23جامعة الجزائر  -0

 

 :ملخص الدراسة

ومدى  ،ية الوطنيةإلاعالمحاولت هذه الدراسة التعرف على واقع التغطية         

فعاليتها في تنمية الوعي الصحي لدى الفرد الجزائري خالل جائحة كورونا من 

 وقد تألفت عينة ،03والاتصال بجامعة الجزائر  إلاعالموجهة نظر أساتذة 

طور خاللها الباحثان استمارة الكترونية  ،مفردة (50 )ة منالدراسة العشوائي

وأكدت النتائج املتوصل إليها  تضمنت محورين رئيسيين لقياس متغيرات الدراسة،

يجية وخطة إعالمية ي الوطني خالل الجائحة بغياب استراتإلاعالمتميز املشهد 

ت وقناعات أنتجت أدوارا عكسية لإلعالم الوطني على تصورا ،واضحة املعالم

 تجاه جائحة كورونا وقضاياها. فرادوسلوكيات ألا 
 

 : الكلمات املفتاحية

جائحة  الفرد الجزائري، الوعي الصحي، ية،إلاعالمالتغطية  املنظور ألاكاديمي،

 .كورونا

  

mailto:rguiba.amel@univ-alger3.dz
mailto:03/rais.sadam@univ-alger3.dz
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 :مقدمة

والتوعية الصحية تمثل القاعدة التي يتأسس عليها  إلاعالمن ثنائية وسائل إ

فكمال الصحة مطلب أساس ي ال يتوقف على توفير  نا هذه،املناخ الصحي في أيام

لكنه يتجاوز ذلك للشروط  الشروط املادية والبيولوجية فقط لتحقيقه،

وهنا يمكن لإلعالم  الاتصالية في سبيل التوعية والتثقيف وخلق املعرفة الصحية،

بمختلف أصنافه املرئي واملسموع واملقروء ونظيره الرقمي مدعما بخاصية 

مستعينا في ذلك  أن يبرز كشريك فعال في عملية التنمية الصحية، فاعلية،الت

أثر كبير في ا والتي تجعله يتمتع بنفوذ قوي و بخاصية الانتشار الواسع التي يتميز به

العديد  خاصة في ظل وتنمية اتجاهاتهم الصحية، فرادتغيير سلوك وممارسات ألا 

المي، من ضمنها توسع خريطة من التحديات التي تواجه النظام الصحي الع

ألامراض وظهور أوبئة جديدة غير قابلة لالحتواء بسهولة كوباء كورونا 

(covid19.) 

 مشكلة الدراسة: 

 شهدت الجزائر على غرار دول العالم انتشار جائحة كورونا على أراضيها،

صاحب  تاريخ تسجيل أول حالة رسمية في البالد، 5050مارس  03وذلك منذ 

وشهدت تحديات غير  رات عميقة على مختلف البنى املشكلة للمجتمع،ذلك تغي

ما خلق حالة من الارتباك  مسبوقة شملت آثارها مختلف مجاالت الحياة،

خاصة في ظل انتشار  والفوي ى والحاجة للمعرفة لفهم مستجدات الوضع،

ما يحتم ضرورة السيطرة على  الشائعات وعدم دقة املعلومات وتضارب آلاراء،

مهمتها مواكبة  لوضع وتبني منظومة اتصال فعالة تتوافق والوضع القائم،ا

وتغطية التطورات وتوصيل املعلومات الدقيقة لكل فئات املجتمع في وقتها 

الوطنية بمختلف أنواعها  إلاعالمهنا يبرز دور وسائل  وبالصورة املطلوبة،

بر املضامين والبرامج ع فرادالتقليدية والرقمية لتعزيز املعرفة الصحية لدى ألا 

غير أن هذا ألامر يشكل تحديا أمامها كونها غير  الصحية املعدة لهذا الغرض،

التي تتطلب استراتيجية  ألازماتية في مثل هذا النوع من إلاعالممهيأة للممارسة 

وخطة إعالمية محددة مبنية على الشراكة مع كل املؤسسات الاتصالية وفواعل 

وعلى هذا ألاساس تحاول هذه الدراسة الوقوف على  ر،املجتمع وأصحاب القرا
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ودورها في تنمية  ية الوطنية خالل أزمة جائحة كورونا،إلاعالمطبيعة التغطية 

املعارف الصحية وتكوين الاتجاهات نحو هذه ألازمة من وجهة نظر أصحاب 

شكالية إلا  ناطرحوانطالقا مما سبق  والاتصال، إلاعالمالاختصاص من أساتذة 

للتغطية  23والاتصال بجامعة الجزائر  إلاعالمينظر أساتذة  كيف ية:تآلا

ية الوطنية وأدوارها في تنمية الوعي الصحي للفرد الجزائري خالل إلاعالم

 جائحة كورونا؟ 

باإلضافة ومن أجل أن نصل إلى تصور أكثر تكامال عن هذه املشكلة نطرح           

 ية:تإلى ذلك التساؤالت آلا

 نظر  ية الوطنية خالل جائحة كورونا من وجهةإلاعالمو واقع التغطية ما ه -

 ؟03والاتصال بجامعة الجزائر  إلاعالمساتذة أ

 هذه التغطية في تنمية الوعي الصحي للفرد الجزائري خالل ماهسإمدى  ما -

 ؟03والاتصال بجامعة الجزائر  إلاعالمجائحة كورونا من منظور أساتذة 

 :يةته الدراسة إلى تحقيق النقاط آلانهدف في هذ .أهداف الدراسة:3

 ية الوطنية خالل جائحة كورونا.إلاعالممعرفة خصوصية التغطية  -

ية الوطنية في تنمية الوعي املجتمعي بمخاطر الوباء إلاعالممدى مساهمة املرافقة  -

 وسبل الوقاية منه. 

ار جهوده للتوعية خالل الوطني في إط إلاعالمحاطة باألدوار التي اضطلع بها إلا  -

 أزمة كورونا.

 .أهمية الدراسة:4

تنبع أهمية هذه الدراسة في كونها تسعى إلى رصد أولويات القضايا املختزنة 

 إلاعالمساتذة ألدى ألاسرة ألاكاديمية ممثلة في في الذهنية الفردية والجماعية 

حة كورونا جائ ي الوطني خاللإلاعالمحول ألاداء  ،03والاتصال بجامعة الجزائر 

فرؤية املختص تختلف تماما عن رؤية  يجابي على املتلقي،وقدرته على التأثير إلا 

فهو يمتلك نظرة تمحيصية نقدية بناء على مدركات فكرية  العادي، إلانسان

ومن  فتكون له القدرة على تحليل الظاهرة وتفسيرها واقتراح حلول لها، يمتلكها،

 هنا تظهر قوة هذه الدراسة.
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 .تحديد مفاهيم الدراسة:5

 :املنظور ألاكاديمي0.5

 نظر وتوجهات الاختصاصيين في مجال تخصصهم وميدان بحثهم، ةهي وجه

لهم للبث في القضايا املختلفة في نطاق هوهي تلك الجهود املنظمة املتراكمة التي تؤ 

 تخصصهم.

 :جرائياإ

حول طبيعة  03والاتصال بجامعة الجزائر  إلاعالموجهة نظر أساتذة  يه

ودورها في خلق املعرفة الصحية  ية الوطنية خالل جائحة كورونا،إلاعالمالتغطية 

 للجزائريين خاللها.

 :يةإلاعالمالتغطية  0.5

ي ملختلف املؤسسات إلاعالمهي العملية التي يقوم بموجبها الصحفي أو 

جوانب ية للحصول على املعلومات عن التطورات والتفاصيل املتعلقة بالإلاعالم

لتلبية حاجة املتلقي للمعلومات  املختلفة لألحداث والوقائع والتصريحات،

 (926ص. ،5095 )الحتو،. والحقائق حول القضايا املختلفة التي تصنع الحدث

 :جرائياإ

ية وإلاخبارية التي قدمتها إلاعالمهي كافة املضامين واملواد بمختلف ألاشكال 

 أزمة جائحة كورونا في الجزائر. الوطنية خالل  إلاعالمكافة وسائل 

 : الوعي الصحي 3.5

اسبة هو املعرفة وتكوين امليول والاتجاهات لبعض القضايا الصحية املن

ويبدأ الوعي  يجابا على السلوك الصحي اليومي،إللمرحلة العمرية بما ينعكس 

وجداني من الحقائق الصحية والتي تتحول إلى شعور  فرادالصحي باكتساب ألا 

ة تتكون لديه وتؤثر في النهاية على ممارساته وعاداته يناتجاهات صحية مع خالل

 (941، ص.5093)القص،. والتي تظهر على هيئة سلوكيات صحية وسليمة

 :جرائياإ 

هو إملام الفرد الجزائري بالحقائق واملعلومات حول جائحة كورونا 

تعرضه لرسائل  في حياته اليومية نتيجة وممارستها وتطبيقها قصدا وقضاياها،

 ية الوطنية.إلاعالمالتغطية 
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 :الفرد الجزائري  4.5

 هو كل شخص يحمل جنسية الدولة الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

تجاه كل قوانين الدولة ويؤدي واجباته ويخضع ل يتمتع بكل حقوقه في املواطنة،

 الوطن.

 :جرائياإ

 السياق الوبائي،الشعب الجزائري الذين يعيشون ضمن هذا  أفرادهم كل 

والاتصال الوطنية لتلبية حاجاتهم ورغباتهم  إلاعالمويتعرضون ملختلف وسائل 

 من املعلومات حول جائحة كورونا.

 :جائحة كورونا 5.5

سببها فيروس كورونا املتعلق باملتالزمة  هي جائحة عاملية مستمرة حاليا،

في ديسمبر  " الصينية نووها "ظهر الوباء ألول مرة في مدينة التنفسية الحادة،

ال يتحول بذلك إلى جائحة و لينتشر في سائر أنحاء العالم  ،5091
ّ
حالة طوارئ  مشك

راح ضحيتها املاليين من املصابين  يتميز بسرعة الانتشار وصعوبة الاحتواء،. عامة

 وال تزال ألارقام مرشحة لالرتفاع في ظل غياب دواء فعال. بالعدوى واملوتى،

 :جرائياإ

تاريخ تسجيل أول  5050مارس  03ذ جائحة التي أملت بالجزائر منهي ال

وهي امتداد للسياق الوبائي العالمي وما صاحبه من تغييرات في  صابة رسمية،إ

 مناحي الحياة. 

 .منهجية الدراسة وأدواتها:6

 حدود الدراسة: 0.6

بوالية والاتصال  إلاعالمتقتصر الدراسة على عينة من أساتذة الحدود البشرية: -

 الجزائر العاصمة.

تم تطبيق البحث في مرحلة املداوالت املتأخرة للعام الجامعي  الحدود الزمنية:-

5091-5050. 

والاتصال مكانا  إلاعالمكلية علوم  03تم اختيار جامعة الجزائر  الحدود املكانية:-

 لتطبيق البحث.
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 وأدواته: منهج الدراسة0.6

لتوافقه وطبيعة البحث لى املنهج املسحي يعتمد البحث بالدرجة ألاولى ع

وأهدافه، حيث يسعى هذا املنهج إلى وصف الظاهرة املراد دراستها من حيث 

مجتمع  أفرادطبيعتها ودرجة وجودها، ويكون ذلك من خالل استجواب جميع 

 (، وقد لجأنا في هذه الدراسة إلى23ص. ،5092 انصورة، البحث أو عينة منهم)

والاتصال  إلاعالمساتذة أمن خالل اختيار عينة من ينة أسلوب املسح بالع

، وقد اكتفينا بالجداول التكرارية والنسب املئوية لوصف 03بجامعة الجزائر 

الظاهرة كما هي وقمنا بتحليل البيانات، واستكماال ملنهج البحث استخدمنا أداة 

 بحثية لجمع وتحليل املعلومات واملتمثلة في الاستمارة.

 الدراسة وعينته: مجتمع 3.6

يعرف مجتمع البحث على أنه جميع املفردات ذات العالقة باملشكلة 

املدروسة، فهو جمع محدود أو غير محدود من املفردات التي تنتمي إلى الظاهرة 

وفي بحثنا هذا يتمثل مجتمع البحث في ، (979،ص.5093بن مرسلي، املبحوثة)

 إلاعالم دة التحليل في أساتذةوتمثلت وحألاساتذة الجامعيين الجزائريين، 

 والتي تزاول نشاطها ألاكاديمي للسنة الجامعية 03والاتصال بجامعة الجزائر 

بالجزائر العاصمة، وتتكون مفردات  اوكان املجال املكاني محدد ،5050/5059

 والاتصال بالعاصمة، إلاعالموالاتصال بكلية علوم  إلاعالمالدراسة من أساتذة 

 من حيث الدرجة العلمية: العينة أفراديمثل صفات والجدول أدناه 

 وضح خصائص العينة من حيث الدرجات العلمية: ي(20) جدول رقم
 النسبة التكرار املتغيرات

 %50 07 أستاذ مؤقت/متعاقد

 %92 03 أستاذ مساعد)ب(

 %90 05 أستاذ مساعد)أ(

 %50 07 أستاذ محاضر)ب(

 %52 02 أستاذ محاضر)أ(

 %90 05 ر أستاذ دكتو 

 %900 50 املجموع

 إلاعالموأستاذة من كلية علوم  ا(أستاذ50عينة عشوائية قوامها ) اخترنا

، وتم توزيع استمارة استبيانيه عليهم بطريقة 03والاتصال بجامعة الجزائر 
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( أسئلة حول 02حيث تضمنت ) ؛تتضمن أسئلة مغلقة وأخرى مفتوحة لكترونيةإ

طنية خالل جائحة كورونا من وجهة نظر أساتذة ية الو إلاعالمواقع التغطية 

( أسئلة 02والاتصال، و) إلاعالمكلية علوم  03والاتصال بجامعة الجزائر  إلاعالم

مدى فعالية هذه التغطية في تنمية الوعي الصحي للفرد الجزائري أخرى حول 

 .خالل الجائحة من نفس املنظور دائما

 .تحليل بيانات الدراسة امليدانية:9

 ية الوطنية خالل أزمة جائحة كوروناإلاعالمواقع التغطية  املحور ألاول:0.9

ي الوطني خالل جائحة كورونا من إلاعالميمثل مميزات املشهد : 20 جدول رقم

 :منظور مفردات العينة
 النسبة التكرار ي الوطنيإلاعالممميزات املشهد 

 %00 00 تبني استراتيجية وخطة إعالمية واضحة

 %2.33 03 تغطية طابع إعالم ألازمةاتخذت ال

 %5.44 09 الصحي العلمي املتخصص إلاعالمتفعيل أدوار 

 %30.22 99 جعل الجائحة في صدارة ألاجندة وتغييرات في البرمجة

 %99.99 07 شراكة إعالمية مؤسساتية وتبني خطاب موحد

 %55.55 02 طغت عليها الحسابات وإلايديولوجيات السياسية

 %52 01 يإلاعالمك والتخبط الارتبا

 %900 36 املجموع

 ي الوطني خالل جائحة كورونا،إلاعالميركز الجدول أعاله على واقع املشهد 

نه تميز بتغييرات كبيرة على مستوى أالعينة  أفرادمن  (% 30.22حيث يرى )

من  (%52ويرى ) ية،إلاعالمالبرمجة وجعل من الجائحة في صدارة ألاجندة 

ي خيم على املشهد بصفة عامة، بينما إلاعالمن الارتباك والتخبط أ املبحوثين

( إلى طغيان الحسابات وإلايديولوجيات السياسية على العمل % 55.55يذهب) 

عالمية مؤسساتية إإلى القول بوجود شراكة  (% 99.99في حين يذهب ) ي،إلاعالم

عالم إتغطية طابع لى اتخاذ الإ( 2.33بينما يشير )% وخطاب موحد خالل الوباء،

(من مجمل  % 5.44)  الصحي املتخصص بالنسبة ل إلاعالمدوار أوتفعيل  زمة،ألا 

 إلاعالمالوطني على غرار  إلاعالمالعينة. من خالل مساءلة أرقام الجدول يظهر أن 

مع وضع العالمي اهتم بإدارة جائحة كورونا اتصاليا غير أن ذلك لم يتصاحب 

عالمية واضحة تستجيب للمعايير العلمية وألاكاديمية إوتبني استراتيجية وخطة 
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زمة ما نتج عنه الارتباك والتخبط لم تكن مهيأة إلدارة مثل هذه ألا  حيث؛ املعروفة

 ،يإلاعالميديولوجيات السياسية على املشهد ي خاصة في ظل سيطرة إلا إلاعالم

فى بدور نقل دارة ألازمة بل اكتإاتيجي في كشريك استر  إلاعالمفلم يعتمد على 

 .ألاخبار واملعلومات

ية الوطنية خالل جائحة كورونا حسب إلاعالميمثل التغطية : 23 جدول رقم

 ألاداء العام
 النسبة التكرار الاحتماالت

 %90 05 الالتزام باملوضوعية وتقديم الواقع كما هو

 %90 05 الدقة والشمولية في تغطيتها لألحداث

 %2 09 الصحفية في معالجة ألازمة وقضاياهاالالتزام بأخالقيات املهنة 

 %42 92 ألازمة إلدارةتغطية غير مؤسسة بحيث لم تكن مهيأة 

 %900 50 املجموع

( إلى تقييم ألاسرة ألاكاديمية لألداء العام للتغطية 3يتطرق الجدول رقم )

غلبية املبحوثين بنسبة أ حيث يذهب؛ ية الوطنية خالل جائحة كوروناإلاعالم

( % 90و) كونها تغطية غير مؤسسة بحيث لم تكن مهيأة إلدارة ألازمة، ( إلى42%)

للذين قالوا  ذاتها النسبةو  يقولون بالتزامها باملوضوعية وتقديم الواقع كما هو،

( يرون بأنها التزمت % 2و) نها التزمت بالدقة والشمولية في تغطيتها لألحداث،إ

 زمة وقضاياها.بأخالقيات املهنة الصحفية في معالجة ألا 

غلبية مفردات العينة أن أنستنتجه من تحليل بيانات الجدول ما يمكن أن 

ن مهيأة كما ية الوطنية العمومية والخاصة لم تكإلاعالممتفقون على أن املنظومة 

ية في جميع إلاعالمزمة وهذا راجع لغياب الصناعة ينبغي إلدارة هذه ألا 

الصحية في حجم جائحة  ألازماتة وبصفة عام ألازماتفتغطية  التخصصات،

كورونا يتطلب وضع استراتيجية تواصلية متعددة ألابعاد وبمشاركة العديد من 

 إلاعالموهذا غير متوفر على مستوى  ،التخصصات تحت مظلة ألابحاث العلمية

 الوطني.
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 ي الوطني خالل جائحة كوروناإلاعالميمثل خصائص املنتج : 24 جدول رقم

 النسبة التكرار ي الوطنيإلاعالم خصائص املنتج

 %99.75 07 تنوع في ألاشكال البرامجية والقوالب الصحفية

 %5.22 09 الاستناد على طاقم صحفي كفء ومتخصص

 %94.97 06 الاعتماد على أصحاب الاختصاص من مختلف املجاالت

 %99.75 07 تنوع البرامج بين التثقيف والتوعية والترفيه

 %2.49 05 قت وطريقة ومستويات ارسال ألاخبار وأهميتهاالضبط الجيد لو 

 %37.52 95 معالجة القضايا بطريقة سطحية

 %94.97 06 آنية املعلومات ومن مصادرها الرسمية

 %900 32 املجموع

ي خالل جائحة إلاعالمن في تقييمهم لخصائص املنتج و يذهب املبحوث

 ،%37.52ة بطريقة سطحية بنسبة القضايا املرتبطة بالجائح عالجكونه  كورونا،

 بآنية تقديم املعلومات ومن مصادرها الرسمية، ( أنه التزم% 94.94بينما يرى )

 ،ذاتها النسبةالاختصاص من مختلف املجاالت بعلى أصحاب  وكذا اعتمد

ي تميز بتنوع ألاشكال إلاعالمن املنتج أيرون ( من مفردات العينة 99.75%)

والضبط الجيد لطريقة ومستويات  والتوعية والترفيه،البرامجية بين التثقيف 

على  نه اعتمدألى إ( % 5.22بينما يذهب ) (،% 2.49رسال املعلومات بنسبة )إ

 طاقم صحفي كفء.

ية الوطنية إلاعالمن مخرجات التغطية أبناء على ما سبق ذكره يتضح جليا 

التوعية  فالتواصل لغرض لقضايا جائحة كورونا لم تكن بالعمق املطلوب،

الصحية ال يقتصر على شرح مسببات ألامراض واملخاطر فقط بل يتعدى ذلك إلى 

بالرغم من الجهود  تقديم املساعدة والحلول حول كيفية التصرف خالل ألازمة،

الوطنية من مختلف ألانحاء إال أنها لم تحقق تطلعات  إلاعالمالتي  بذلتها وسائل 

ادر أخرى لتلبية حاجياته ورغباته وربما املتلقي الذي وجد نفسه يبحث عن مص

وهذا راجع للعديد من التراكمات في عالقة الفرد  في الغالب، موثوقةتكون غير 

 ية الوطنية.إلاعالمالجزائري مع منظومته 
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ي الوطني إلاعالميمثل أساليب الاتصال الطاغية على الخطاب : 25 جدول رقم

 خالل جائحة كورونا

 النسبة التكرار الاقتراحات

أسلوب الخطاب الشامل املراعي ملختلف الفئات 

 واملستويات

07 95.2% 

 %6.52 05 التواصل والتفاعل الدائم مع املواطن والجهات املعنية

 %39.52 90 ثارة العاطفية والوطنيةأسلوب إلا

 %59.24 04 املعالجة بالدعاية والبرمجة الفكرية

 %52.95 01 ضافةإلا املعالجة بالتهوين أو التهويل أو 

 %900 35 املجموع

يركز هذا الجدول على أهم ألاساليب الاتصالية التي طغت على الخطاب 

أنها إلى العينة  أفرادمن  (% 39.52 )يذهب ي الوطني خالل جائحة كورونا،إلاعالم

ن أ( ب% 52.95 بينما يرى) ثارة العاطفية والاستماالت الوطنية،اعتمدت أسلوب إلا

من  (% 59.24في حين يركز ) ضافة،حرفة بالتهوين أو التهويل أو إلا ماملعالجة 

 العينة على تبني أسلوب املعالجة بالدعاية والبرمجة الفكرية، أفرادمجموع 

للتواصل والتفاعل  (6.52(،و)%95.2)%  الخطاب الشامل بالنسبة ل وأسلوب

 الدائم مع املواطن والجهات املختصة.

( هو أن أسلوب الخطاب 2حليل بيانات الجدول رقم )ما يمكن أن نستخلصه من ت

لى إى ضرورة استمالة الفرد الجزائري حيث تركز عل ؛ي تنوع وتعددإلاعالم

ن هذا لم ين ح أعلى وتر الوطنية غير  ساليب واللعبألا الاستجابة لإلجراءات بكل 

ق التضليل وتشويه الحقائ من انوعكما شهد الخطاب العام  قناع املتلقي،إفي 

جندات السياسية والتستر على عيوب حاولة استغالل الجائحة لتمرير ألا وم

ما يتنافى مع  الرسمي، إلاعالموهذا موجود خاصة في  ،املنظومة الوطنية للصحة

 .ألازماتاملسؤولية الاجتماعية لإلعالم خالل 
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بعاد واملتغيرات التي أثرت على مسار التغطية الوطنية أهم ألا: 26 جدول رقم

 ساتذةالل جائحة كورونا من وجهة نظر ألا خ

 النسبة التكرار الاقتراحات

 %97.29 07 لم تكن مهيأة إلدارة أزمة مثل هذا النوع

الصحي املتخصص وتغييب أصحاب  إلاعالمتطبق مفهوم  ال 

 الاختصاص

04 52.15% 

 %34.03 90 ي خالل ألازمةإلاعالمسيطرة النفوذ السياس ي على املشهد 

 %99.99 03 والاتصال إلاعالمية وضعف قطاع إلاعالمصناعة غياب ال

 %99.99 03 ضبابية املشهد من حيث املعلومات

 %900 54 املجموع

وجهة نظر مفردات العينة حول أهم ألابعاد  (6)يمثل الجدول رقم

 ية الوطنية خالل جائحة كورونا،إلاعالمواملتغيرات التي تدخلت في عملية التغطية 

هم هذه املتغيرات هو سيطرة النفوذ السياس ي أن أمنهم إلى  (% 34.03)ويذهب 

الصحي  إلاعالموكونها ال تطبق مفهوم  ي خالل ألازمة،إلاعالمعلى املشهد 

( كونها لم تكن مهيأة إلدارة % 97.29بينما يرجح ) (،% 52.15املتخصص بنسبة )

اب الصناعة وضبابية املشهد من حيث املعلومات وغي أزمة مثل هذا النوع،

 ( لكليهما.% 99.99بنسبة ) إلاعالمية والاتصال وضعف قطاع إلاعالم

ية الوطنية خالل جائحة كورونا اصطدمت إلاعالمن التغطية أنستنتج 

ي واتباع سياسة الغلق على مصادر إلاعالمبهيمنة السلطة السياسية على املشهد 

 ة وهو نقل ألاخبار والتوعية،املعلومات ما جعلها تكتفي باملستوى الثاني من التغطي

الصحي املختص الذي قوض جهودها في التوعية  إلاعالمناهيك عن عدم توفر 

ية ألاكاديمية وتقديم إلاعالموكل هذا في ظل غياب الصناعة  والتأثير على املتلقي،

والاتصال وقابليته  إلاعالمقطاع  أضعفما  شهار وألارباح على املضمون،إلا 

 وبالتالي الفشل في احتواء الوضع. ،الطارئة اتألازمللتعاطي مع 
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ية الوطنية في تنمية الوعي الصحي إلاعالمفعالية التغطية  املحور الثاني: 0.9

 للفرد الجزائري خالل جائحة كورونا

ية الوطنية للفرد خالل جائحة إلاعالماملرافقة  إسهاممدى : 29 جدول رقم

 كورونا في تنمية وعيه الصحي بقضاياها

 النسبة التكرار ملتغيراتا

 %60 95 نعم

 %70 02 ال

 %900 50 املجموع

ية خالل جائحة كورونا إلاعالمالعينة أن التغطية  أفراد( من % 60يرى )

نها أ( % 70يرى )بينما  همت في تنمية الوعي الصحي لدى الفرد الجزائري،سأ

املدركات حول ل رفع الوطني بذل مجهودات في سبي إلاعالمألن  فشلت في ذلك،

ن الجهود لم تكن كافية وال بالدقة املطلوبة مما جعل تأثيرها أالجائحة غير 

 نوعا ما. امحدود

ية في نشر الوعي إلاعالممبررات املبحوثين حول فعالية التغطية : 22م جدول رق

 :الصحي خالل جائحة كورونا من عدمه

 النسبة التكرار الاقتراحات املتغير

 

 نعم

 %53.25 07 ت والبرامج املهتمة بتنمية املعارف حول الجائحةتوفر الحمال 

 %79.94 04 بث كم هائل من املعلومات

 %32.51 06 متابعة ألاحداث وألاخذ باالحتياطات

 %900 94 املجموع

 

 ال

 %32.76 02 ال تمتلك املصداقية واكتفت بنقل ألاخبار

 %53.04 03 عدم ثقة الفرد الجزائري فيها

 32.76 02 القنوات ألاجنبية ومواقع التواصل كمصدر للمعلومة تفضيل

 %900 93 املجموع

( من املبحوثين والذين قالوا بمساهمة التغطية الوطنية في  % 60يرجع )

من املعلومات  هائال  اأنها بثت كّم لصحي خالل جائحة كورونا ذلك إلى تنمية الوعي ا

وأسهمت في اتخاذهم  ،عة ألاحداثمن متاب فرادومكنت ألا  (،% 79.94بنسبة )

وكونها توفر الحمالت التوعوية والبرامج املهتمة  (،% 32.51بنسبة ) لالحتياطات

 أفراد(من  % 70بينما يرجع ) (،% 53.25بتنمية املعارف حول الجائحة بنسبة)
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ها في الوعي الصحي حول قضايا كورونا ذلك إلى امهسإبعدم  العينة والذين قالوا

للقنوات  فرادوكذا تفضيل ألا  تمتلك املصداقية واكتفت بنقل ألاخبار،كونها ال 

 (،%32.76) ذاتها النسبةل الاجتماعي كمصدر للمعلومة بألاجنبية ومواقع التواص

 فيها ومضامينها. واطن الجزائري ( يقولون بعدم ثقة امل% 53.04و)

ها في ماسهإالوطنية و  ةيإلاعالمالعينة تقر بفعالية التغطية  أفرادالنسبة ألاكبر من 

حيث ن حت نوعا ما في ؛ عي حول الوقاية من مخاطر الجائحةرفع الوعي املجتم

غير أن هذه الجهود تصطدم بالواقع الذي يثبت  توفير سقف املعلومات املطلوب،

غياب الوعي الصحي وانتشار السلوكيات السلبية والتي مردها عقلية الفرد الذي 

 ات الصحية رغم علمه بعدم صواب ما يقوم به،يتعمد عدم تطبيق السلوكي

منها ما هو مرتبط ت فالوعي الصحي في الجزائر تتحكم فيه العديد من املتغيرا

بمصدر الرسالة ومنها ما هو متعلق بالفرد وبينهما سياقات تفرض نفسها هي 

 ألاخرى.

 إطار ي الوطني خالل جائحة كورونا في إلاعالممثل أدوار ألاداء : ي22 جدول رقم

 جهوده لتنمية الوعي الصحي للفرد
 النسبة التكرار الاحتماالت

 %3.95 09 تهيئة الجمهور لالستعداد للوباء قبل بدايته وخالله

 %95.2 07 زاء الجائحةإدائرة املدركات ورتبت ألاولويات وسعت 

 %59.24 04 طمأنة املواطن وإزالة كل ألافكار والتصرفات الخاطئة

 %1.34 03 ت بتقديم معلومات دقيقة وموثوقةالتصدي للشائعا

 %1.34 03 جراءات الرسمية ونقدهاحصائيات وتقييم إلا مساءلة إلا 

 %73.42 97 أدوار عكسية حيث زادت من حدة القلق والغموض

 %900 35 املجموع

الوطني خالل جائحة  إلاعالميجمل هذا الجدول أهم ألادوار التي اضطلع بها 

نه كان لها أدوار عكسية حيث أالعينة  أفرادمن  (% 73.42 حيث يرى) كورونا،

نها ن حت أ (% 59.24بينما في املقابل يرى ) زادت من التوتر والخوف وحدة القلق،

 (%95.2في طمأنة املواطن وإزالة كل ألافكار والتصرفات السلبية لديه، بينما) 

ت همسأو  اه الجائحة،تجولويات ها وسعت دائرة املدركات ورتبت ألا أن يذهبون إلى

 (%1.34حصائيات وإلاجراءات الرسمية بنسبة )في التصدي للشائعات ومساءلة إلا 
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نها عملت على تهيئة الجمهور أالعينة  أفرادمن  (% 3.95 )بينما يرى  لكليهما،

 لالستعداد للوباء.

ية الوطنية خالل جائحة كورونا إلاعالمن املمارسة أيتضح جليا  ،مما سبق

حيث ؛ وقناعات وسلوكيات الفرد الجزائري أدوار عكسية على تصورات لها  تكان

ملية تلقي املعلومات حول لم تن ح في تهيئة الجو الاتصالي املناسب لتسهيل ع

حيث تركت املجال واسعا  وبالتالي محدودية اكتساب املعارف الصحية، ،الجائحة

الصحية وتخلق  فرادأمام الشائعات وألافكار املغلوطة التي تؤثر على توجهات ألا 

ية من إلاعالموهذا ألامر نتج عن عدم كفاءة التغطية  مظاهر الخوف والقلق،

ما دفعه للبحث عن جهات أخرى  وعدم ثقة املواطن الجزائري في ما تقدمه، جهة،

 لتلبية رغباته التي وجدها في منصات التواصل الرقمي. 

 فرادعلى واقع وتصورات ألا ية الوطنية إلاعالممظاهر التغطية : 02 جدول رقم

 خالل جائحة كورونا
 النسبة التكرار الاحتماالت

 %1.30 07 نماء املدركات حول الجائحة والالتزام باإلجراءات الوقائية

 %53.52 90 انتشار الشائعات و ألاخبار املضللة

 %50.13 01 الاستهتار بالوباء وخطورته والتهاون في الوقاية

التقليدي مكانتها كمصدر رئيس ي  المإلاعاستعادة وسائل 

 للمعلومات

04 96.54% 

 %30.53 93 أصبح الفضاء الرقمي فاعل رئيس في ألازمة

 %900 73 املجموع

ية الوطنية خالل إلاعالمعاله انعكاسات التغطية أيوضح لنا الجدول 

 (%30.53ما نسبته )إّن حيث  جائحة كورونا على واقع وسلوكيات الفرد الجزائري،

الرقمي كمصدر فاعل للمعلومات  إلاعالمالعينة يتحدثون على سيطرة  أفرادمن 

العينة إلى انتشار الشائعات وألاخبار  أفرادمن  (% 53.52 )ويذهب الصحية،

ية الوطنية خالل كورونا الاستهتار إلاعالممن مظاهر التغطية أّن كما  املضللة،

( % 96.54بينما يركز ) (،% 50.13بالوباء وخطورته والتهاون في الوقاية حسب )

التقليدي مكانتها كمصدر رئيس ي  إلاعالمعلى استعادة وسائل ذاتها العينة من 

في نماء املدركات حول الجائحة  إسهامها( يذكرون % 1.30) أّما للمعلومات،

 والالتزام باإلجراءات الوقائية.
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ع التواصل ما يمكن قوله بعد الاطالع على بيانات الجدول أعاله أن مواق

ية بما يصاحب ذلك من مخاطر نظرا لغياب إلاعالمالرقمي سيطرت على الساحة 

 همت في نشر الشائعات وألاخبار املضللة،سأحيث  ؛الرقابة والضوابط التي تحكمها

زاد من ضبابية الوضع ناهيك عن انتشار خلطات وعقاقير لعالج الكورونا وهذا 

ليدي الساحة التق إلاعالما نتيجة ترك وهذ ه،التحكم في وبةصعمن و  ،الوبائي

 .ن جماهيره الباحثين عن املصداقيةم انه استعاد جزءأفارغة بالرغم من 

ية الوطنية في مهمة إلاعالمهم في فشل التغطية سأي إلاعالمهذا الفراغ الاتصالي و

وزاد من ال مسؤولية  رفع الوعي الصحي ونماء املدركات حول الكورونا وقضاياها،

 .في التهاون بسبل الوقاية ادفر ألا 

أهم العناصر الكفيلة بتحسين فعالية التغطية الوطنية خالل : 00 جدول رقم

 جائحة كورونا حسب املبحوثين
 النسبة التكرار اقتراحات

 %57.57 02 عالميا وأكاديمياإالصحي املتخصص  إلاعالمتفعيل أدوار 

 %33.33 99 لوماتكسب ثقة الجمهور بالدقة واملوضوعية في نقل املع

 %92.92 02 الاستناد على أصحاب الاختصاص

 %95.95 07 الوطني إلاعالمتطوير وتحسين مستوى 

 %92.92 02 دارة ألازمةإعالمية شفافة تتوافق ومتطلبات إاعتماد سياسة 

 %900 33 املجموع

العينة في سبيل  أفراديمثل الجدول أعاله أهم الاقتراحات التي قدمها 

واطن ية الوطنية في تنمية الوعي الصحي للمإلاعالمفعالية التغطية تحسين 

منهم ضرورة كسب ثقة  (% 33.33 )حيث يقترح؛ الجزائري خالل جائحة كورونا

على ضرورة  ( % 57.57بينما يركز)  الجمهور بدقة وموضوعية نقل املعلومات،

مية اعتماد ( إلى حت% 92.92ويذهب ) العلمي املتخصص، إلاعالمتفعيل أدوار 

وكذا ضرورة  دارة ألازمة الحالية،إتتوافق ومتطلبات عالمية شفافة إسياسة 

(من  % 95.95 )بينما يدعو ،ذاتها النسبةلى أصحاب الاختصاص بإالاستناد 

 الوطني. إلاعالمرة تطوير وتحسين املبحوثين إلى ضرو 

فع من قدرة دون شك في الر تفعيلها هم سيس ن اقتراحات جيدة جدا،و قدم املبحوث

الوطني في التأثير على الوعي الصحي لدى الفرد الجزائري خالل جائحة  إلاعالم



                    أعمال مؤتمروالاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة                             إلاعالمعلوم 
 

228 

والذي يمكن أن يتحسن من خالل العمل على مصداقية ما تقدمه من  كورونا،

باإلضافة إلى تطوير أساليبها ووسائلها الاتصالية من خالل تطبيق  معارف وجهود،

لى أصحاب الاختصاص لضمان إستناد الصحي املتخصص، والا  إلاعالمأبجديات 

 وتفضيالتدقة ما تقدمه وفعاليته باالستعانة بالبحث العلمي في دراسة سلوكيات 

عالمية وطنية وإلارادة القوية إوكل هذا في ظل توفر سياسة  الفرد الجزائري،

 لتفعيل جهود التثقيف والتوعية الصحية.

 ية:تآلا توصلت الدراسة إلى النتائج .نتائج الدراسة:2

 إلاعالمحسب أساتذة ي الوطني خالل جائحة الكورونا إلاعالمتميز املشهد  -

سيطر حيث  ؛عالمية واضحة إلدارة ألازمةإبغياب استراتيجية وخطة والاتصال 

 .على مخرجات هذه التغطية يإلاعالمالارتباك والتخبط 

خالل جائحة  ية الوطنيةإلاعالميدولوجيا السياسية على املمارسة سطوة إلا   -

كشريك استراتيجي، واقتصر  إلاعالمئل ا، حيث لم يتم الاعتماد على وسكورونا

دوره على نقل املعلومات، ما تسبب في ارتفاع نبرة التشكيك لدى الفرد الجزائري 

 .رات الرسميةادأنه ال يثق في كل ما يصدر من إلا  بحكم

زمة مثل هذا أمهيأة إلدارة لم تكن حسب املبحوثين ية الوطنية إلاعالماملنظومة -

ية حول جائحة كورونا إلاعالم، ما جعل مخرجات التغطية ألازماتالنوع من 

 .سطحية وبعيدة عن العمق املطلوب

 أفرادي الوطني حسب إلاعالممن أهم أساليب الاتصال الطاغية على الخطاب  -

ثارة العاطفية، ، الاعتماد على إلاضافةعالجة بالتهوين أو التهويل أو إلا املالعينة، 

واللعب على وتر الوطنية، باإلضافة إلى املعالجة بالدعاية والبرمجة الفكرية، 

 .خاصة بالنسبة لإلعالم الرسمي العمومي

ي الوطني خالل جائحة كورونا حسب مفردات إلاعالممن خصائص املنتج  -

جية، العينة، أنه لم يكن بالدقة املطلوبة من حيث التنوع في ألاشكال البرام

 والقوالب الصحفية، واملورد البشري املتخصص.

ية حسب أساتذة إلاعالممن أهم ألابعاد واملتغيرات التي أثرت على مسار التغطية - 

 شهدعلى امل هيمنة السلطة السياسية، 03والاتصال بجامعة الجزائر  إلاعالم
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ة إلى ، باإلضافالعلمي املتخصصالصحي  إلاعالموغياب أسس  ي الوطني،إلاعالم

 .عدم توفر صناعة إعالمية وطنية قوية

لفرد في توعية اية الوطنية إلاعالم لتغطيةا إسهاميقرون بمن املبحوثين  (60%) -

 في تنمية وعيه الصحي. وكذا إسهامها ،خالل جائحة كوروناالجزائري 

العينة يقولون بعدم فعاليتها في التوعية ويرجعون ذلك  أفراد ( من% 70)نسبة  -

وكذا تعويضها بمصادر أخرى  وعدم الثقة فيما تقدمه، قارها للمصداقية،الفت

بحيث لم تن ح بما يكفي في  أدوار عكسيةدى إلى قيامها بما أ للمعلومة الصحية

 طمأنة املواطن وتوسيع مدركاته الفكرية حول الوضع الوبائي.

ئيس خالل ية الوطنية، بروز الفضاء الرقمي كفاعل ر إلاعالممن مظاهر التغطية -

الشائعات والسلوكيات السلبية والتهاون في سبل في زيادة من صاحبه  ماو ألازمة، 

 الوقاية.

 العلمي املتخصص، إلاعالموتطبيق أسس  ،إلاعالموسائل على مصداقية  العمل -

وفي ظل سياسة إعالمية واضحة وشاملة  ،لى أصحاب الاختصاصإوالاستناد 

ية الوطنية في مجال التوعية إلاعالمالتغطية كفيل باملساهمة في تفعيل أدوار 

 الصحية خالل جائحة كورونا حسب املبحوثين.

 خاتمة: 

العديد من النتائج التي توحي بمحدودية ألاداء عن هذه الدراسة أسفرت 

وهذا راجع للعديد من ألاسباب التي أثرت  ي الوطني خالل جائحة كورونا،إلاعالم

منها ما هو مرتبط باملؤسسات  خالل هذه ألازمة،ية إلاعالمعلى مسار املمارسة 

قيود النظام السياس ي على حرية ومنها ما يرجع لسطوة و  الصحفية في حد ذاتها،

وبناءاتهم الذهنية والسلوكية وعاداتهم  فرادومنها ما يتعلق باأل  الصحافة والرأي،

أدوار كل هذه املتغيرات رهنت . الاتصالية ومستويات التعرض لوسائل الاتصال

 إلاعالموفتحت املجال لسيطرة  يجابي على املتلقي،ية في التأثير إلا إلاعالمالتغطية 

مما  الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي على املشهد الاتصالي خالل هذه الجائحة،

هائل من املعلومات وإلاحصائيات غير الدقيقة ما زاد من حدة  هم في نشر كّم سأ

وكل هذا راجع  ابية املشهد وشح مصادر املعرفة،الشائعات والفوي ى في ظل ضب
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خاصة الصحية  ألازماتلكون منظومة الاتصال في الجزائر لم تكن مهيأة إلدارة 

وعليه  منها، مع تغييب كلي لإلعالم العلمي املتخصص الذي صعب مهمة التغطية،

 عالمإلا عادة النظر في هيكلة وبناء ألاطر التي تحدد كيفيات عمل وسائل إيستلزم 

 .ألازماتخالل 

التحديات الصحية الخطيرة التي تعاني منها الشعوب  يمكن القول إّن 

صارت توضح أن الطريق نحو النهوض بالرعاية الصحية لم يعد مسؤولية الجهاز 

املؤسسات التي بقدرتها تقديم  بل يتطلب تضافر جهود جميع الصحي وحده،

عادة إوالاتصال الذي ينبغي  عالمإلا وفي مقدمتها قطاع  ضافة في هذا املجال،إلا 

التي تدعم أسس الثقافة الصحية لدى  بعثه من جديد وتفعيل أدواره التوعوية

 املجتمع. أفراد

يمكن من  هناك عالقة وطيدة بين وسائل الاتصال والوعي الصحي للمواطن،

دة عبر املضامين والبرامج الصحية املع ،فرادخاللها تعزيز املعرفة الصحية لدى ألا 

ر وهذه ألاخيرة ينبغي لها  لهذا الغرض،
 
ومنهجية دقيقة ألجل إعدادها  شروطتوف

 بحس من املسؤولية الاجتماعية، مدعومة بالنهج العلمي وتحت وصاية الخبراء،

وبصورة تكاملية بين املؤسسات الصحية ونظيرتها  وبجهد منسق ومنظم ومخطط،

 على املتلقي وتفي بالغرض املرجو منها.للخروج ببرامج دقيقة ذات تأثير  ية،إلاعالم

 

 املراجع:

ية وتحريرها،عمان،دار أسامة إلاعالمألاخبار  (. كتابة5095).سلمانمحمد  .الحتو،9

 للنشر والتوزيع.

برنامج تربية صحية في تغيير سلوكيات الخطر وتنمية  (. فعالية5093)صليحة.  القص،.5

ية إلانسانالعلوم  علوم. كليةاه دكتور  املراهقين. أطروحةالوعي الصحي لدى 

 .خيضر، الجزائرمحمد  والاجتماعية، جامعة

 وأصول علم النفس القاهرة:كنوز للنشر. (. أساسيات5092نجاة.) .انصورة،3

والاتصال.الجزائر:الورسم  إلاعالم(.ألاسس العلمية لبحوث 5093)أحمد.  .بن مرسلي،7

 يع.للنشر والتوز 
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 ـــــــــومي لألزمـــــــــــــــــــات الصحية العمــــــ إلاعالمإدارة 

 "جــــــــــــــــائحة كورونا نموذجا"

نشرات إلاخبارية لقناة ألارضية العينة من لدراسة تحليلية 

 الجزائرية
 

ط.د عبيد  -0                                         د. بودربالـة عبد القـادر  -0

 بالل
 

 .abdelkaderbouderbala@yahoo.fr/ ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح-0

ورقلــة /مخبر جودة البرامج في التربية الخاصة جامعة قاصدي مرباح، -0

 ouargla.dz-bilel@univوالتعليم املكيف/
 

 

 :ملخص الدراسة

د إعالمي يطرح أصال وباء كورونا تحديا غير مسبوق بالنسبة ملشه يعّد         

املهنية  شكاليات التنظيمية والهيكلية والتساؤالت الوظيفيةالعديد من إلا 

غالق بعد إجراءات إلا  الجمهور فرصة استرجاع غير أنها أتاحت وألاخالقية، 

حاجة الجمهور للخبر  تكما أنها حفز ، التي تبعت انتشار الفيروس الطوعي

الصادق واملعلومة النافعة واملعالجة املعمقة ألفق جديد الستعادة الثقة في 

وخصوصا العمومي منه كان له امتياز القدرة  التلفزيوني إلاعالم، ذلك أن إلاعالم

جدر باملتابعة امليدانية للحدث ألا  باإلضافة إلى كونه ،التنافسية التي طاملا خسرها

أبعاده املحلية والوطنية، كما مثل مصدرا أساسيا للمعلومة الصحيحة  والبحث في

 "التي رافقت الجائحة مشكلة ظاهرة الكم الهائل من ألاخبار الكاذبة وسط

الانفوديميا" التي دعت منظمة الصحة العاملية إلى مجابهتها بإعالم موضوعي يوازي 

 حجم التحديات التي مثلتها جائحة كورونا.

ية إلاعالماملعالجة  الوقوف على أساليبتهدف هذه الدراسة إلى ليه وع         

القناة ألارضية الجزائرية إلدارة أزمة كورونا، من خالل دراسة املستخدمة من قبل 

 .تحليلية للنشرات الرئيسية )الثامنة مساء(

mailto:abdelkaderbouderbala@yahoo.fr
mailto:bilel@univ-ouargla.dz
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 ألازماتالعمومي،  إلاعالم، جائحة كورونا، ألازماتإدارة : الكلمات املفتاحية

 .يةالصح

 :مقدمة

شهد العالم مع نهاية السنة املاضية ظهور فيروس مستجد في مدينة          

 اوعرف هذ ،بسرعة رهيبة في جميع أرجاء العالملينتشر "ووهان" الصينية، 

وصنف ضمن عائلة الفيروسات التاجية الخطيرة ، "91كوفيد  "سماالفيروس ب

ن انتشاره إاعة الضعيفة، حيث شخاص ذوي املنالتي يمكن أن تتسبب في وفاة ألا

القوي بين شعوب املعمورة جعل منظمة الصحة العاملية تسارع إلى تصنيفه 

 .(davidson.weizmann, 25) 5050 كجائحة في شهر مارس

التواصل الاجتماعي أخبار الفيروس  مواقعاملختلفة و  إلاعالمتناقلت وسائل         

الكم  مالمحهاية منذ بداية انتشاره، ما شكل ظاهرة عاملية إلاعالمملواكبة بدافع ا

زمة بين ما هو حقيقي على قلته، الصور والفيديوهات حول ألا  ،خبارالهائل من ألا 

وما هو مغلوط لدوافع مختلفة، ضمن هذه املتاهة إلاخبارية وجب جرد حصيلة 

جاهات العامة التي طبعت ية من أجل فرز بعض الاتإلاعالمنقدية للمعالجة 

ن إي في زمن ألازمة وإدارة أزمة بحجم جائحة كورونا، وينبغي القول إلاعالمالتناول 

الجمهور الجزائري املتعطش للمعلومة حول يوميات الفيروس املجهول عاش 

ظروفا صعبة في ألايام وألاسابيع ألاولى من انتشار الفيروس، حيث ميز الارتباك 

، بينما يضاهي تناول الجماهيريةية إلاعالمالوسائل  ة التي قدمتهاة التغطيوالضبابي

التواصل الاجتماعي ألخبار الفيروس سرعة انتشار الفيروس نفسه من  مواقع

خالل ما نشر من فيديوهات ومقاطع صوتية مضللة ومفبركة، والبالغات 

ت نفي الحكومية املزيفة واملفبركة التي استدعت في بعض ألاحيان إصدار بالغا

الغموض ضمن فوي ى الضبابية و ي الكثير من إلاعالماملشهد  اكتنفو  ،رسمية

خبارية املستنسخة التي وجدت انتشارا في اقتناص هذا النوع من املواد املواقع إلا 

التي تنتشر بسرعة وفي هذا الظرف في أوساط الجمهور، بل وعبر فبركة الكثير منها 

ا تخلقه من ذعر ملزمة ما عمق حجم ألا راض أخرى حصد نسب تصفح أعلى أو أغل

 وهلع لدى الجمهور.
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ية خفت نسبيا مع استعادة زمام املبادرة من إلاعالميبدو أن هذه الفوي ى         

العمومي الذي وجد نفسه ملزما على هندسة جديدة لتغطيته  إلاعالمطرف 

د إخبارية ية بآليات مبتكرة تري ي الجماهير املتنوعة التي تصبو إلى مواإلاعالم

واضحة ومعلومات إرشادية معمقة حول تحديات العيش في ظل الجائحة والوقاية 

من الفيروس، أو املواد الحوارية النقدية التي تحلل ألابعاد والرهانات الاقتصادية 

 والاجتماعية والنفسية النتشار جائحة كورونا التي طال أمدها.

كورونا  ناولت املستجدات املتعلقة بأزمةية التي تإلاعالماختلفت املضامين          

أزمة  على خلفية كل قناة رغم ما مثلته بناءية إلاعالمبين مختلف املؤسسات 

زالت تتبعا كبيرا لدى الجماهير، ومنه  كورونا من مادة إعالمية دسمة القت وال

 ق وأنواع صحفيةائركز التلفزيون العمومي الجزائري على تغطية هذه الجائحة بطر 

 خبارية التي كان لها القسطوالنشرات إلا  ،رشاديةإلا  تلفة، بين البرامج الحواريةمخ

الكبير في إعالم الجمهور بآخر مستجدات تفش ي الوباء، وتعد النشرة الرئيسية 

محطة مهمة في  بث بداية من الساعة الثامنة مساءً ألارضية الجزائرية التي ت للقناة

ت الوطنية والدولية حول تفش ي وباء كورونا والتعرف على آخر املستجدا الاطالع

في إطار السعي واليات الوطن حصائيات التي تتعلق بكل ألارقام وإلا  والتعرف على

 الصحية، وعليه نطرح التساؤل التالي:  زمةإلى إدارة ألا 

ية لإلعالم العمومي في إدارة ألازمة الصحية إلاعالمهمت التغطية سأهل         

 ن خالل نموذج القناة ألارضية الجزائرية؟لجائحة كورونا م

 : ةالتالي فرعيةالتساؤالت ال مجموعندرج تحت هذا التساؤل ي

القناة  عبر موضوع جائحة كورونا جوانب ما هو الحجم الزمني املخصص ملعالجة -

 رضية الجزائرية؟ألا 

موضوع ة في معالجة ما هي القوالب الفنية التي اعتمدتها القناة ألارضية الجزائري-

 جائحة كورونا؟

ة الجزائرية التي تعالجها القناة ألارضي 91هي طبيعة املضامين املتعلقة بكوفيد  ما-

 في نشرتها الرئيسية؟

 ما هي املصادر التي اعتمدتها القناة ألارضية الجزائرية لعرض مواضيع كورونا؟-

 ورونا؟ نحو معالجة أزمة جائحة ك ما هي اتجاهات القناة ألارضية الجزائرية-
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 ؟     91معالجتها لجائحة كوفيد  ما هي أهداف القناة ألارضية الجزائرية من-

العمومي مستجدات جائحة كورونا ضمن الاستراتيجية العامة  إلاعالمكيف تناول -

 إلدارة ألازمة؟

تهدف الدراسة إلى الوصول ملجموعة من ألاهداف والتي . أهداف الدراسة: 0

 نحددها كالتالي:

الجزائرية في  القناة ألارضيةف على طبيعة القوالب الصحفية املعتمدة من التعر -

 كورونا.معالجتها ملوضوع جائحة 

الكشف عن طبيعة املصادر الصحفية التي اعتمدتها القناة ألارضية الوطنية -

 كورونا.الجزائرية في تناول مواضيع 

 .امعرفة اتجاهات القناة ألارضية الجزائرية نحو جائحة كورون-

 .معرفة أهداف القناة ألارضية الجزائرية من معالجتها ملواضيع كورونا-

 العمومي ملستجدات ومواضيع الجائحة. إلاعالمالكشف عن كيفية تناول -

خبارية الرئيسية الصحية من خالل النشرات إلا  ألازماتالتعرف على طريقة إدارة -

 للقناة ألارضية الجزائرية.

 من املفاهيم البارزة في متن الدراسة نستعرض ما يلي: ضبط مفاهيم الدراسة:. 0

ى هو مصطلح مستجد في العالقات والدبلوماسية الدولية، ويعن :ألازماتدارة إ 0.0

واملؤسسات املعنية باتخاذ القرارات السريعة والعقالنية، بمجموع ألاساليب وألاطر 

اع نطاق النزاعات ملواجهة التحديات والتطورات والطوارئ بقصد منع امتداد اتس

ين القوى لتجنب احتماالت املجابهة بين از خالل الكبير في مو والصدمات ومنع إلا 

 .(5093)جوادي و بوسكرة ،  الدول الكبرى في العالم.

: هي مختلف الخطط والبرامج والسياسات املتبعة من قبل الهيئات جرائياإ

 .ألازماتواملنظمات ملواجهة مختلف 

تعيش البشرية هلعا كبيرا بسبب فيروس كورونا املستجد جائحة كورونا: 0.0

جائحة يختلف نمط انتشارها عن سابقاتها من الفايروسات ا ( كونه 91)كوفيد 

التاجية التي تصيب الجهاز التنفس ي، كما تمثل  فيروسات كورونا فصيلة كبيرة 

نسان كالزكام، نزالت البرد العادية، متنوعة لإل امن الفيروسات التي تسبب أمراض

ومتالزمة كورونا الشرق ألاوسط التنفس ي، ومتالزمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم 
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ويعد فيروس كورونا املستجد ساللة جديدة لم يسبق تحديدها وإصابتها  ) )سارس

 .(5050)ملكاوي،  .للبشر من قبل

 ة الجزائرية:القناة ألارضي 3.0

للمؤسسة العمومية للتلفزيون  تابعة حكومية جزائرية تلفزيونية قناة هي       

وهي من  ،الجزائر أثناء الفترة الاستعمارية الفرنسية في 9126ت عام ئأنش

تقوم بإنتاج برامج ترفيهّية ومنوعة باإلضافة إلى  الجزائر التلفزيونية في القنوات أهم

 .الجزائرية وألافالمالعديد من املسلسالت 

هو: "عبارة عن  9125لسنة  إلاعالم: حسب ما جاء به قانون العمومي إلاعالم 4.0

لكافة الناس  امرفق عام وظيفته ألاساسية الخدمة العمومية، كونه أوال موجه

دون التساوي، كما يقدم خدمات مجانية دون استثناء ويستفيد منه الجميع ب

من قانون  04جاء في املادة و ، 25-09أقرها قانون غرض ربحي وهي الخصائص التي 

هي نشاط  حول الخدمة العمومية للسمعي البصري: " 5097-07السمعي البصري 

لالتصال السمعي البصري ذات املنفعة العامة التي يضمنها كل شخص معنوي 

يستغل خدمة لالتصال السمعي البصري في ظل احترام مبادئ املساواة 

 .(5092)دوحاجي، تمرارية والتكيف".واملوضوعية والاس

عة للدولة الجزائرية، بمختلف أشكالها وأنماطها التاب إلاعالمهي وسائل  "جرائيا:إ

التي تخدم مصالح وأهداف  سياساتالعالمية للجمهور باتباع إتقدم خدمة 

 التنمية العامة."

" أو حالة من الخوف حية للسكانتهديد للحالة الص "الصحية: ألازمات 5.0

والتوتر والقلق تصيب املواطنين نتيجة انتشار أوبئة وأمراض خطيرة في ظل 

 استجابة ضعيفة ورعاية صحية غير كافية من أجهزة ومؤسسات الدولة املعنية.

قليمية ثم إمراض سرعان ما تتحول إلى أزمة ألازمة الصحية الناتجة من انتشار ألا 

ضافة إلى ما تعاني إر أنفلونزا الطيور ثم الخنازير، ث في انتشادولية وهو ما حد

منه دول العالم من انتشار لألمراض مثل املالريا، الكوليرا والتيفوئيد وكورونا التي 

تحولت إلى أزمات صحية عاملية وضعت لها منظمة الصحة العاملية الخطط 

طريق مساعدة وتوعية تلك  الاستراتيجية ملجابهتها والتعامل معها للقضاء عليها عن

 الدول بإعداد تدابير الوقاية والحد من تفاقم ألازمة الصحية والتقليل من آثارها.
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فهي أزمات  ؛الصحية وفق معايير عدة منها املضمون واملجال ألازماتتصنف و 

اجتماعية نفسية بيئية ووفق النطاق الجغرافي لها فهي وطنية ومحلية 

 .(5092)صالحي ، وعاملية.

 :. منهج البحث3

يتماش ى وطبيعة ألاسئلة  إذيعتبر منهج تحليل املحتوى ألانسب لدراستنا          

املطروحة وألاهداف املراد الوصول إليها، ونسعى في دراستنا هذه باستخدام منهج 

ألارضية خبارية الرئيسية للقناة وى إلى تحليل عينة من النشرات إلا تحليل املحت

الجزائرية ملعرفة الدور الذي توليه القناة في معالجتها ملواضيع جائحة كورونا التي 

العمومي في  إلاعالماجتاحت العالم عموما والجزائر خصوصا ضمن استراتيجية 

 الصحية. ألازماتإدارة 

وانطالقا مما سبق، فإن منهج تحليل املحتوى يضم العديد من الوحدات        

عان بها في وصف عناصر املحتوى وصفا كميا وكيفيا، كما يعتمد على التي يست

فئات التحليل لدراسة كل فئة وحساب التكرار الخاص بها، وبناء على ما تقدم 

فأهم فئات التحليل املستخدمة في هذه الدراسة هي: فئات الشكل، واملضمون 

 البحث وطبيعة العينة املختارة.  ألنها ألانسب ملجتمع

ية وهي ألاخبار إلاعالمرسالة الويتعلق منهج تحليل املحتوى بمحتوى           

الخاصة بجائحة كورونا عبر القناة ألارضية الجزائرية، وكذا الطابع الكمي الذي 

الوصول إليه أخيرا، إلظهار التفاضل الكمي بين تغطية هذه إلى تسعى الدراسة 

، 5050)سعو و بطاهر، ية لها. عالمإلا ألانواع والتمايز الكيفي في طريقة املعالجة 

 .(993صفحة 

 مجتمع الدراسة والعينة: . 6

النشرات الرئيسية من مجموع شكل مجتمع البحث في دراستنا هذه تي         

تحديد هذه الفترة الزمنية بال .5050للقناة ألارضية الجزائرية خالل شهر أكتوبر 

صابة بكورونا في الجزائر أو ما أطلق عليه علميا ة ارتفاع حاالت إلا شهدت عود

مجتمع الدراسة كبير ويصعب القيام بالحصر ّن " وأل 91كوفيد  املوجة الثانية ل "

عينة تمثل هذا املجتمع بما يتماش ى وإمكانات  ناالشامل لكل مفرداته أخذ

 اتنشر  01اختيار  ، وذلك باالعتماد على العينة القصدية، حيث تمينالباحث
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والتي تناولت مواضيع صحفية  ؛القناة ألارضية الجزائرية عبر خبارية رئيسية تبث إ

 .(376، صفحة 5091)حمدي ،  لها عالقة بموضوع  جائحة كورونا

 .أدوات جمع البيانات:9

املناسبة التي تمكننا من داة ليل املحتوى أو تحليل املضمون ألا يعد تح          

جمع البيانات الخاصة ببحثنا هذا، وهي أداة رئيسة لجمع البيانات الخاصة 

ساليب البحثية التي تستخدم ية، ويعتبر تحليل املضمون أحد ألا بالدراسة امليدان

ية وصفا موضوعيا إلاعالمفي وصف املحتوى الظاهر واملضمون الصريح للمادة 

ملية التحليل الكمي والكيفي استمارة تحليل املضمون وكميا، وقد استخدمنا لع

القناة الجزائرية ألارضية ملعالجة  عبر ية التي جاءت إلاعالمكأداة لتوصيف املادة 

 مواضيع كورونا.

هذا وقد اعتمدنا في دراستنا على فئات الشكل واملضمون لتحليل الظاهرة         

املخصص ملعالجة موضوع جائحة  املدروسة، أين ركزنا على وحدة الحجم الزمني

ساب الفئات املختلفة تحاوحدة العبارة في ، و القناة ألارضية الجزائرية عبر كورونا 

التي تمثلت في القوالب الفنية املعتمدة في املعالجة الصحفية ملوضوع الجائحة، 

وفئة املضامين املتعلقة بموضوع الجائحة وفئة املصادر والاتجاهات واللغة 

وأخيرا أهداف القناة ألارضية الجزائرية من خالل معالجتها ملوضوع  ،ةاملستخدم

 جائحة كورونا.

 . املقاربة النظرية للدراسة:2

يعد مفهوم ألاطر الخبرية أحد املفاهيم الجوهرية الذي يتفاعل في تكوينه         

وهي  وتأثيراتها، إلاعالمالعديد من املداخل النظرية التي تسعى لتناول دور وسائل 

في تشكيل معارف  إلاعالممن أبرز املفاهيم الحديثة، التي توضح دور وسائل 

 .(937، صفحة 5001)سالم ،  الجمهور واتجاهاته حول القضايا املختلفة.

ويوجد خلط في مجال دراسات ألاطر الخبرية أساسه عدم اتفاق الباحثين         

مصطلح علمي موحد للداللة على التأطير، فهناك ثالثة مصطلحات  على استخدام

صريحة تدل على التأطير هي: "التأطير" الذي يشير إلى عملية التأطير كعملية 

اتصال جماهيري متعدد ألاطراف، ومصطلح "ألاطر" الذي يشير إلى الزوايا 

ت والجوانب التي يتم من خاللها تغطية ألاحداث واملوضوعات والشخصيا
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بينما يشير مصطلح إطار إلى "إطار عمل"  ،والقضايا املختلفة وتأثيرها على الجمهور 

 ويعتبر هذا ألاخير غير معبر بدقة عن املقصود بعملية التأطير.

ي هو عملية تفاعلية تتم بين مكونات إلاعالمن إلاطار إويمكن القول           

ز جوانب محددة من القضية العملية الاتصالية وإغفال جوانب أخرى بهدف إبرا

بهدف تفسير ألاحداث وتحديد املشكالت  املطروحة وإيديولوجية القائم باالتصال

وتشخيص ألاسباب والبحث عن حلول وتأطيرها بما يتوافق والسياسة التحريرية 

 .(59، صفحة 5092)حسونة،  ية.إلاعالمللمؤسسة 

ية القدرة على قياس محتوى الرسالة ويفسر إلاعالمتأطير الرسالة  يوفر            

حادث معين قد ال تكون له  وعقو  ندع، فدورها في التأثير على آلاراء والاتجاهات

عالمي من حيث اللغة إ إطارتصفه في  إلاعالمداللة كبرى عند الناس ولكن وسائل 

، الاجتماعي كله إلاطار قلب  والصياغة والتركيز على عنصر معين حتى يصبح هاما في

يكفل تفادي الفزع والهلع الذي وفي حالة فيروس كورونا إلاطار الحقيقي واملنهي هو 

الناتج عن كم ألاخبار الكاذبة التي روجت حول الفيروس وانتشاره منذ بداية 

 ألازمة.

 فئات الشكل )كيف قيل؟( :أول

 : فئة القوالب الفنية20الجدول رقم 

 %النسبة التكرار يةالقوالب الفن

 55 5 الخبر التلفزيوني

 64 6 خباري التقرير  إلا 

 99 9 الربورتاج

 0 0 التحقيق

 0 0 الاستطالع الصحفي

 900 1 املجموع

القوالب الصحفية املعتمدة في معالجة  من % 64خباري مثل التقرير إلا       

والربورتاج  % 55 جائحة كورونا، فيما تم الاعتماد على الخبر الصحفي بنسبة

خبارية للقناة ألارضية ، فيما لم تعتمد النشرات إلا % 99الذي جاء ثالثا بنسبة 

 الجزائرية على قالبي التحقيق واستطالعات الرأي.
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ذاعتها ألخبار إها القناة ألارضية الجزائرية في ويعود ذلك إلى الطريقة التي تعتمد

ع الخبرية وهي التقرير الصحفي والخبر، الجائحة واملتمثلة في توظيفها بكثرة لألنوا

خبارية رئيسية فيما لم تعتمد على ألانواع إخباري كونها نشرة ونظرا لطابعها إلا 

 الاستقصائية املتمثلة في التحقيق والاستطالع الصحفي.

سماعيل شرقي وجاب هللا رمزي ما ذهبت إليه إوقد أكدت دراسة الباحثين         

الخبرية التي تضمنتها الصفحات الرئيسية لكل من موقع  دراستنا في أن املواد

مادة خبرية جاءت منوعة بين  % 94" و "العربية نت" بلغت نسبة 57"فرانس 

الخبر والتقرير، غير أن باقي ألانواع الصحفية تم توزيعها على باقي الصفحات 

، 5091)شرقي و جاب هللا ،  الخاصة باملوقع حسب ألابواب والصفحات املعتمدة.

 .(79صفحة 

 : فئة اللغة املستخدمة20الجدول 

 %النسبة التكرار اللغة املستخدمة

 900 1 العربية

 0 0 الفرنسية

 900 1 املجموع

ة اللغة املستخدمة في النشرات من فئ % 900تمثل اللغة العربية ما نسبته 

ثين على عينة وذلك العتماد الباح ،ة الجزائريةخبارية الرئيسية للقناة ألارضيإلا 

 خبارية التي تذاع باللغة العربية.الدراسة للنشرات إلا 

 : فئة الظهور في العناوين23الجدول رقم 

 %النسبة التكرار الظهور  في العناوين

 33 3 نعم

 64 6 ال

 900 1 املجموع
 

 % 33 ، بينما ظهرتاوينالعن من خاللمن مواضيع الكوفيد  % 64لم تظهر        

مع فترة اقتراب موعد  املختارةذلك إلى تزامن فترة العينة يعود العناوين، و عبر  هامن

الاستفتاء حول الدستور، حيث أدرجت القناة ألارضية الجزائرية مواضيع تتعلق 

 باالستفتاء في شريط عناوينها أكثر من املواضيع املتعلقة بكورونا.
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في تكوين  إلاعالم وسائل على الاعتماد نظرية حسب زيون التلف قدرة تبرز ومنه

أو مشكلة إعالمية معينة، كما  الاتجاهات لدى الجمهور املستهدف حيال قضية

، أو على تبني هذه ألافكار أو آلاراء املتكونة حيالها اهم في جعل الجمهور قادر تس

عملية ترتيب ألاحداث أو ألافكار أو  فيتأثيرها حسب نظرية ترتيب ألاولويات 

القضايا املطروحة، بحيث تركز على ألاهداف التي تسعى إليها، ومن ثم تسعى إلى 

 .ترتيب هذه القضايا حسب الاهتمامات والرغبات الجماهيرية

 : فئة الترتيب في العناوين24الجدول رقم 

 %النسبة التكرار الترتيب في العناوين

 64 5 أوال

 33 9 ثانيا

 0 0 ثالثا

 0 0 رابعا

 0 0 خامسا

 0 0 سادسا

 900 3 املجموع

في العنوان  خباريةعبر النشرات إلا  من مواضيع جائحة الكوفيد % 64وردت      

في العنوان الثاني، ويعود ذلك إلى ألاهمية التي توليها القناة ألارضية  % 33ألاول، و

 امنه مع فترة الاستفتاء على الدستور. بالرغم من تز  91الجزائرية ملواضيع كوفيد 

 02 كوفيدوباء : فئة مدة املواضيع التي تعالج 25الجدول رقم 

 مدة مواضيع التي 

 غطت أخبار الجائحة

 املدة

 )بالثواني( 

 مدة

 النشرة 

 

 %النسبة

 5.73 ثا 5243 ثا 40 النشرة ألاولى

 6.74 ثا 7326 ثا 525 النشرة الثانية

 5.16 ثا 7260 ثا 932 النشرة الثالثة

 2.30 ثا 5670 ثا 970 النشرة الرابعة

 7.37 ثا 3604 ثا 255 املعدل

بالنسبة لتوقيت النشرة ب    91 نسبة تغطية مواضيع جائحة كوفيدقدرت       

 بمواضيع الاستفتاء والدخول املدرس ي الذي الاهتمام، ويعود ذلك إلى % 7.37

إلاخبارية بدراسة عينات من النشرات  انباحثحيث قام ال ؛الدراسة فترةتزامن مع 

https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%8a-%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%88%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85/
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 نظرا لتزامنه مع شهرا حافال باألحداث واملستجدات والذي كان 5050لشهر أكتوبر 

املدرس ي في الاجتماعي و  العديد مع الاستحقاقات الاجتماعية على غرار الدخول 

تمنح  والاستفتاء على الدستور الذي جعل القناة ألارضية الجزائرية، جميع ألاطوار

ص املدة الزمنية املتعلقة بمواضيع يقلت قابلماملوضوع  في  توقيتا كبيرا لهذا

 كورونا.

 ماذا قيل؟( )فئة املضمون  :ثانيا

 : فئة املصادر26الجدول رقم 

 %النسبة التكرار املصادر

 0 0 وزارة الصحة

 33 3 اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة تفش ي فيروس كورونا

 0 0 يةمنظمة الصحة العامل

 0 0 ألاطباء

 64 6 السلطات

 0 0 مراسلون صحفيون 

 900 1 املجموع

لنشرة لمن مصادر أخبار الكوفيد  % 64السلطات السياسية الجزائرية  تمثل       

ألاطباء، ، وزارة الصحة يعتبر مسؤولوفيما  ة للقناة ألارضية الجزائرية،يالرئيس

تلفزيون الخبار أل  ثانوية ملية مصادر املراسلون الصحفيون ومنظمة الصحة العا

الجزائري، بينما تمثل اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة تفش ي فيروس كورونا ما 

ويعود هذا إلى الاستراتيجية  باملائة من املعلومات التي تقدمها القناة، 33نسبته 

ية الصحية التي اتخذتها السلطات العليا في البالد، من خالل إصدار إلاعالم

مات صارمة جدا في هذا السياق بمنع كل من وزارة الصحة واملديريات تعلي

تقديم أي معلومة بشأن الوضع الصحي املرتبط بجائحة  الفرعية للصحة من

الوطنية لرصد ومتابعة تفش ي فيروس كورونا باعتبارها  كورونا واستحداث اللجنة

لف التصريحات مختبدالء لإل طرف رئيس الجمهورية  الهيئة الوحيدة املخولة من

 دوري. ألارقام والنسب بشكلتقديم و 
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 ني: فئة الفاعل29الجدول رقم 

 %النسبة التكرار الفاعلون 

 0 0 عالميون إ

 33 3 مختصون في الصحة

 64 6 سياسيون 

 0 0 عامة الناس

 0 0 مصابون بالفيروس

 900 1 املجموع

، كورونائحة من الفاعلين في مواضيع جا % 64ن و ن السياسيو الفاعلشكل 

لم تبرز فئة من فئة الفاعلين، في حين  % 33املختصون في الصحة احتل بينما 

ضمن الفاعلين في موضوع كورونا  ن بالفيروس وعامة الناسين واملصابييإلاعالم

إلى أهمية املوضوع بحد ذاته والذي له ثقل ، ويعود ذلك خالل هذه الفترة

حيث يتم  ؛واملختصين لين في البالدوحساسية كبيرة تتطلب تدخل كبار املسؤو 

وضرورة  هالحظر ورفعإقرار اتخاذ كافة القرارات املتعلقة بهذه الجائحة واملتعلقة ب

ولذلك تم التركيز عليهم  ،احترام البروتوكول الصحي من طرف الفاعلين السياسيين

 نشرة الرئيسية للقناة الوطنية ألارضية.ال عبركثيرا 

 تجاهات: فئة الا22الجدول رقم 
 %النسبة التكرار الاتجاهات

 0 0 سلبي

 0 0 إيجابي

 900 1 محايد

 900 1 املجموع

حيادية، حيث تعكس باتجاه القناة ألارضية حيال مواضيع الكوفيد برز 

السياسة التحريرية للقناة، والتزامها باملوضوعية في طرح املواضيع املتعلقة 

لقيم إلاخبارية الهامة في كتابة وعرض ، ويعد التزام املوضوعية من ا91بكوفيد

 مختلف املضامين إلاخبارية.
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 : فئة ألاهداف22الجدول رقم 

 %النسبة التكرار ألاهداف

 55 5 إلارشاد والتوجيه

 72 7 خبار إلا 

 33 3 التوعية والتحسيس

 900 1 املجموع

من أهداف معالجة أخبار الكوفيد باإلخبار، بينما  %72تتعلق نسبة 

، وذلك يعكس طبيعة % 55اف إلارشاد والتوجيه احتلت املرتبة ألاخيرة بنسبة أهد

خبار والذي يعد من أهم وظائف اإل بلتي تتميز بالدرجة ألاولى خبارية االنشرات إلا 

 .إلاعالم

 : فئة الضيوف02الجدول رقم 

 %النسبة التكرار الضيوف

 0 0 نعم

 900 4 ال

 900 4 املجموع

رضية خالل معالجتها ملواضيع الكوفيد أي ضيف في لم تدرج القناة ألا 

عداد نشرات إادها على الطريقة الكالسيكية في بالطوهاتها، ويعود ذلك العتم

 سيما فيما يتعلق ببث مواضيع كورونا.ال خباري، ألاخبار وطابعها إلا 

 :الدراسة نتائج

ئة التقرير جائحة كورونا من ف من القوالب الصحفية املعتمدة في معالجة 64% -

 خباري.إلا 

الكوفيد بالنشرة  من مصادر أخبار %64الجزائرية تمثل السلطات السياسية  -

 الرئيسة للقناة ألارضية الجزائرية.

من الفاعلين في مواضيع جائحة الكوفيد من فئة الفاعلين السياسيين  64% -

 من فئة الفاعلين. % 33بينما املختصون في الصحة يحتلون 

 جاهات القناة ألارضية حيال مواضيع الكوفيد كانت حيادية.من ات 900% -

 متعلقة باإلخبار. أخبار الكوفيدمن أهداف معالجة  72% -
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ضيف في  الكوفيد أيمعالجتها ملواضيع  ألارضية خالللم تدرج القناة  -

 بالطوهاتها.

من العناوين ظهرت في  % 33العناوين، و تظهر فيمن مواضيع الكوفيد لم  64% -

 لعناوين.ا

من مواضيع جائحة الكوفيد الواردة في العناوين وردت في العنوان ألاول،  64% -

 وردت في العنوان الثاني. % 33و

 .% 7.37نسبة تغطية مواضيع جائحة الكوفيد بالنسبة لتوقيت النشرة يقدر ب   -

د الاستراتيجية التي تبنتها الجزائر ملكافحة انتشار فيروس كورونا املستج مكنت

( من احتواء الوضع وتجنب سيناريوهات كارثية مثل التي شهدتها بعض 91-)كوفيد

بالرغم من  الجزائر اضطرت خصوصا خالل املوجة ألاولى من الانتشار، و  البلدان

-جل مكافحة انتشار فيروس كوفيدأمن  مبكرةاتخاذ تدابير  إلى وضعيتها الصعبة

منظمة الصحة العاملية وتم تكييفها توصيات  إطار هذه التدابير في ، واندرجت ”91

 الجزائر.مع الوضع الراهن في 

تجند كامل للحكومة وكل الفاعلين  من خاللمكافحة الوباء  تدابير ترجمت           

والحماية املدنية الصحة قطاعات  ول مواجهة الفيروس على رأسهم موظففي مجا

الذي  إلاعالممن قطاع  وأسالك ألامن املختلفة والجمعيات واملنظمات مع تأطير 

رافق كل تلك التدابير بتغطية آنية ومعمقة، وهو ما مكن الجمهور من الاطالع على 

كل القرارات والتطورات الخاصة بانتشار الفيروس في مواجهة الكم الهائل من 

 ألاخبار الكاذبة التي انتشرت خالل هذه الفترة.

 ارتكزتها الحكومة تاعتمد خطة التصدي التيوتجدر إلاشارة إلى أن         

والتكفل السريع  على الوقاية واملراقبة النشطة والتشخيص املبكر باألساس

الصحة في هذا وأكد وزير ، الصحي بالحاالت عن طريق بروتوكول العالج والحجر

نظمة أتجنب الضغط الذي عرفته بسمحت قد الاستراتيجية الوطنية  نالشأن أ

 في دول أخرى.الصحة 

العمومي الجزائري باعتماده على املعلومة الرسمية من  إلاعالمهم أس         

ثارة في بناء رابط الثقة مع الجمهور، ساس ي والابتعاد عن التهويل وإلامصدرها ألا 

وتقديم املعلومة الصحيحة حول انتشار الفيروس في وقتها، شأنه في ذلك شأن كل 
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حجم انفتاح الجمهور على خطورة دول العالم التي أكدت تقارير عديدة أن 

"نظريات املؤامرة والتضليل" يؤكد الحاجة إلى صحافة دقيقة وذات 

، وهو ما يفسر عودة وسط جائحة غير مسبوقة في العصر الحديث موثوقية

التقليدية والقنوات التلفزيونية ومنها العمومية على وجه  إلاعالمالجمهور لوسائل 

  التحديد.

 خــــــاتــمـــــــة:

تعد املواضيع املتعلقة بجائحة كورونا من بين القضايا التي أخذت حيزا         

، وأصبحت حدثا مهما  لدى إلاعالمية في مختلف وسائل إلاعالمكبيرا من املعالجة 

سيما القنوات ال ية بمختلف تنوعاتها إلاعالمالقائمين باالتصال في املؤسسات 

الجزائرية، وهو ما أبرزته الدراسة العمومية، ونخص بالذكر القناة ألارضية 

الجزائرية كانت أبرز مصادر ألاخبار الخاصة  الرسمية املصادرالتحليلية في أن 

بكورونا في نشرات الثامنة بالقناة الجزائرية ألارضية، وذلك بناء على ما جاء في 

تعليمات الهيئات العليا القاي ي بعدم منح معطيات وأرقام حول الفيروس إال من 

ف بعض الجهات املحددة من طرف الدولة، وذلك ما تم تأكيده في ظل هيمنه طر 

ية املتعلقة إلاعالمالفاعلين السياسيين الذين يقومون بأدوار محورية في املواضيع 

 نا.و بكور 

والتزمت القناة ألارضية الجزائرية في عرض موضوعاتها املتعلقة بالفيروس        

ظرا خبارية، وني عرض مختلف املضامين إلا أساسية فباملوضوعية كونها سمة 

خبارية الرئيسية فإن الهدف ألاساس ي الذي تحصلنا للطابع الذي يميز النشرات إلا 

 .رشاد ثانياخبار، فيما جاءت التوعية وإلا من دراستنا التحليلية تلخص في إلا عليه 

ار خصصت مدة زمنية قصيرة لتغطية أخب فإن القناة ألارضية الجزائرية ،وعليه

وأن توقيت دراسة العينة تزامن مع موعد الاستفتاء على الدستور خاّصة الجائحة 

املوافق ل لفاتح من نوفمبر، والذي جعل القائمين باالتصال بالقناة ألارضية يولون 

أهمية قصوى ملواضيع الاستفتاء التي خصصت لها حيزا كبيرا مقارنة بمواضيع 

جمالي صابات إلا ضا محسوسا في أعداد إلا نذاك انخفاالكوفيد التي كانت تشهد آ

 وهو ألامر الذي جعل القائمين على القناة ألارضية الجزائرية يمنحونه حيزا ضيقا.
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 العلمي في مواجهة الوباء املعلوماتي إلاعالم إسهامات

 جــــائحــــة كــــــورونا نمــــوذجــــا
 

 نزيهة وهابي

 blida2.dz-n.ouahabi@univ/   05جامعة البليدة 

 

 :ملخص الدراسة

العلمي في  إلاعالمإسهام تهدف هذه الورقة البحثية إلى الكشف عن         

، وقد تطرقت الذي ارتفعت وتيرته في ظل جائحة كورونا مواجهة الوباء املعلوماتي

، باإلضافة عالم العلمي وأهميته وأهدافه ووظائفهلإل نظري الدراسة إلى التأصيل ال

ود املبذولة هم الجهلوباء املعلوماتي في ظل جائحة كورونا وألديد الرؤى حإلى ت

 .العلمي في مواجهة وباء املعلومات إلاعالموصوال إلى رصد دور  هدي لصللت

نتائج أهمها أن  إلىدية التحليلية قالدراسة الن هذه خاللمن وقد توصلنا        

تتبناها ال العلمي يحتاج إلى رؤى جديدة ترفع من نوعيته وتأثيره وتميزه،  إلاعالم

املؤسسات العلمية ومراكز البحوث  بل حتى ،املؤسسات الصحافية فحسب

ية في املؤسسات والشركات البحثية وأقسام إلاعالموالجمعيات العلمية واملراكز 

 .في الجامعات إلاعالم

 ي.وباء املعلوماتالالعلمي، فيروس كورونا،  إلاعالم: املفتاحية الكلمات

 :مقدمة

تطغى على ألاخبار الصحية موضوعات التغذية واعتماد الحمية وكيفية         

تبييض لون البشرة، بينما يختفي القسم العلمي ومعه صحفيون متخصصون في 

القائم بذاته، فإذا كان أعادت جائحة كورونا الاعتبار لهذا التخصص د قو العلوم. 

العلماء يبتكرون حلوال متنوعة ملشكالت املجتمع، فمهمة الصحافة العلمية هي 

 الكشف عن هذه الحلول وتبسيطها للمجتمع وسردها في قصص مؤثرة.

العلمي حلقة الوصل بين فئتين: ألاولى هي فئة املتخصصين  إلاعالميمثل          

ثانية هي الجمهور املهتم بمعرفة آراء وأنشطة الفئة والعلماء والباحثين، والفئة ال

 .ألاولى وجهودها وما تنتجه من علم ومعرفة وحلول للمشكالت التي تواجه الناس

mailto:n.ouahabi@univ-blida2.dz
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والحاجة لإلعالم العلمي تزداد في مواجهة الحاالت الطارئة وما يصاحبها من هلع 

نا منذ وذعر، وانتشار واسع للشائعات بين الناس، وهو ما صاحب جائحة كورو 

بداية تفش ي الفيروس في الصين وانتشاره على نطاق واسع، واستحواذه على 

 .يإلانساناهتمام عالمي ربما يكون غير مسبوق في التاريخ 

الواسع لكورونا وتهديده لحياة ماليين البشر، كانت  في ظل الانتشارف       

 كورونا يروسالحاجة امللحة ملعرفة املعلومات العلمية الصحيحة املتعلقة بف

ق انتشاره ووسائل مواجهته ومقاومته، والحًقا املعلومات املتعلقة بإنتاج ائوطر 

لقاحات للفيروس والتجارب التي تجرى على بعض ألادوية ملعالجته أو الحد من 

 إلاعالمهم سأكيف : من خالل هذا الطرح انبثقت صياغة إلاشكالية التالية، آثاره

 نا؟في ظل جــــائحــــة كــــــورو  علوماتيالعلمي في مواجهة الوباء امل

 العلمي قراءة في املفهوم والدللة إلاعالماملحور ألاول: 

في نشر الثقافة العلمية وتبسيط العلوم،  لإلعالم العلمي دور مهم ومتميز        

نتيجة اهتمامها بالعلوم ونشرها على  هاوتطور  وحققت الدول املتقدمة نهضتها

دخال مفهوم العلم كثقافة من خالل إعالم علمي متميز يؤدي إلى نطاق واسع، وإ

التواصل املستمر بين الحركة العلمية والجمهور غير املتخصص، حتى بات الحديث 

لعامة الناس. لذا نرى الدول  ةاليومي الحياةفي الشأن العلمي يشمل مفردات 

 مستمرّ املتقدمة، املن
ً
املطبوعات والبرامج في نوعية  اتجة للعلم، تعيش ازدهارا

املجتمع، فاالعتناء بالبرامج  أفرادلى تنمية الوعي العلمي لدى إالعلمية التي تهدف 

 حيّ 
ً
املجتمع ومؤسساته، إلدراكهم دور  أفرادفي تفكير  اا كبيرً زً العلمية يشغل دوما

إلانجازات العلمية والتكنولوجية وأهميتها في حل مشاكل الفرد واملجتمع. وتسعى 

 إلى إعداد  الدول 
ً
ي العلمي املتميز الذي أضحى عملة نادرة إلاعالماملتقدمة دوما

آلان، وهو إما عالم أو صحافي كفء، يتمتع بالخلفية العلمية املالئمة التي تمكنه 

وبخاصة لغير املتخصصين، ويستطيع  فرادمن تقديم وتبسيط الحقائق العلمية لأل 

لوجيا والطب وجميع مجاالت وقضايا في الوقت نفسه الربط بين العلوم والتكنو 

 الحياة ألاخرى في املجتمع من اجتماعية وسياسية واقتصادية وأخالقية وغيرها.

 .مفهومه وأهميته العلمي: إلاعالم أول:
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 العلمي: إلاعالممفهوم  -0

 إلاعالمالعلمي إلى فرعين:  إلاعالمهناك من الباحثين من يقسم نشاطات          

العلمي الجماهيري. أما ألاول، فهو املادة العلمية من  إلاعالمص، والعلمي املتخصّ 

ها  د  عِّ
موضوعات وبحوث ودراسات أكاديمية تنشر في الدوريات املتخصصة ي 

ن بأسلوب يفهمه املتخّصصون.  باحثون علمّيون متخّصصون في مجال علمي معيَّ

وعات وبحوث العلمي الجماهيري، فهو املادة العلمية من موض إلاعالموأما 

ة  ودراسات ومقاالت وتقارير وكتابات في املجاالت العلمية النظرية والتطبيقية املعدَّ

م في وسائل  قدَّ
 
منها واملترجمة واملهيأة بصيغة من الصيغ أو فن من الفنون، التي ت

كتب بأسلوب بسيط، الهدف منه  املرئية أو املسموعة إلاعالم
 
أو املقروءة، وت

 .هور والتأثير فيهإيصالها إلى الجم

ستخدم اليوم في أدبيات         قصد به  إلاعالمإال أّن ما ي   إلاعالمالعلمي هو ما ي 

 إلاعالمالعلمي املوّجه للجمهور عبر وسائل  إلاعالم "لمي الجماهيري، وهوالع

املختلفة، بهدف نشر الثقافة والتوعية العلمية بصرف النظر عن املتلقين أو 

يعنى بنشر املبادئ  إلاعالمفرع من  "ة أو مجاالت دراستهم". وهواملهنيتخّصصاتهم 

العامة للعلم ابتداء من القوانين ألاساسية التي تحكم سلوك الطبيعة. ويتصل 

ي في هذا املجال، وأثر إلانسانأيًضا بتاريخ العلوم والتطور الذي صاحب النشاط 

مية والتقنية مقرونة كل ذلك في الحياة، ثم يتواصل للتعريف بالتطّورات العل

عرَّف كذلك بأنه  ."بنماذج من الحياة العملية إعالم يقّدم محتوى للجماهير،  "وي 

عبر الصحف واملجالت وبرامج الراديو والتلفاز، ومواقع إلانترنت، يتعلق بالقضايا 

تسهم في إعالء ثقافة العلم وقيمته داخل  االعلمية، ويتابع تطّوراتها، وينشر مواد

 (90، ص 5090)املنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم،  ."املجتمع

 العلمي وهذا التنوع جاء نتيجة ملرونة املصطلح إلاعالم اتريفتعددت تع         

العلمي هو إعالم متخصص،  إلاعالم " كما يلي: جاءهذه التعريفات وأبرز  ،يإلاعالم

صة للناس، وهي مسألة تزيد دقيق ألنه يقدم املعلومة املتخص فهو إعالم موضوعي

واملعرفة ونجاحه باملجتمعات النامية التي تحتاج شعوبها إلى  من درجة الوعي

على أسس علمية سليمة  ىالعلمي حينما يبن اإلعالمألافضل، ف وتحسين واقعها نح

فإنه يزيد من قوة املشاركة الجماهيرية في خدمة قضايا  ومدروسة وموظفة
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يؤدي دورا مهما في تقارب وجهات النظر  إلاعالم أن املجتمع، وذلك من منطلق

القضايا بما يدعم الجهود الرسمية الرامية  وبناء رأي عام موحد تجاه هذه

 (04، ص 5099املشاقبة،  )." ملواجهته

 العلمي تكمن فيما يلي: إلاعالمإن أهمية  العلمي: إلاعالمأهمية  -0

في  مع املتخصصين إلاعالموسائل  العلمي من خالل تعاون  إلاعالمتتضح أهمية  -

البشرية،  كافة املجاالت املختلفة من خالل تطويع مختلف العلوم واملعارف لخدمة

باستخدام العلوم  فاملجتمع البشري يزخر بمشكالت عدة تتطلب املواجهة والحل

دورهم لحل هذه  املجتمع من املتخصصين على أداء أفرادواملعارف وتعاون 

اس معرفتهم بها وسبيل الجمهور إلى هذه املعرفة هو وسائل املشكالت على أس

 .املختلفة إلاعالم

والصدق في  لترقية العقول وبقدر البساطة االعلمي مدخال مناسب إلاعالميشكل  -

القبول والتفاعل مع ما  العلمي يكون  إلاعالمأسلوب التناول وعرض موضوعات 

 .من موضوعات إلاعالمتطرحه وسائل 

 هم في صورة عامة بتضييق الفجوة ما بين الثقافة العامةالعلمي يس إلاعالم -

 واملعرفة العلمية املتخصصة التي ظلت مدة طويلة حكرا على املتخصصين من

 (92، ص 5090محمود،  ) .مجالها

 العلمـي وأهدافه إلاعالموظائف  ثانيا:

 يلي:العلمي فيما  إلاعالميمكن إيجاز وظائف  العلمي: إلاعالموظائف  -0

إلاسهام في بناء مجتمع املعرفة، عن طريق تزويد القارئ باملادة العلمية املبّسطة،  -

 نشر الثقافة العلمية. وبهدف

إلاخ بار ع ن الكشوف العلمية والتطّورات التقنية لوضع املتلّقي في موضع املتابعة  -

 العلوم والتقنية والطب في العالم. لحركة

، ووضع الجمهور العام في مشهد تلك الفعاليات تغطية الفعاليات العلمية -

 البحثية. والنشاطات العلمية

تكوين املواقف والاتجاهات، عن طريق التأثير إلايجابي في تعاطي الجمهور مع  -

العلم وتوظيفها بشكل صحيح ومفيد، وتقدير العلوم، وجهود العلماء  منتجات

 يز حضوره في الحياة العامة.العلمي، وتعز  ، واحترام املنهجألازماتخصوصا في 
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ال رقابة وامل تابعة والكشف، عن طريق متابعة القضايا ذات الصلة بالعلوم  -

 ودعم الرقابة الحكومية، والدفاع عن مصالح املجتمع. ) وكشف السلبيات

 (95، 99، ص ص 5090املنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم، 

 العلمي: إلاعالمأهداف  -0

ية العلمية إلاعالمالعلمي لتحقيق رسالته  إلاعالميسعى القائمون على            

وتصل إلى أكبر رقعة جغرافية ممكنة  ،ن لها أثرا في الجهد املستهدفإ حيث

التغيير والتوجيه والتثقيف املنشود لدى املوجودين فيها، كما يسعون  وتحدث

ثلى للوصول إلى ألاهداف ية ألاخرى ملعرفة السبل املإلانسانالعلوم  لإلفادة من

 إلاعالمالعلمي، ولتحقيق هذا الهدف يجري القائمون على  إلاعالم املنشودة من

ية وما يجب أن إلاعالمدقيقة ملعرفة املضمون املتميز للرسالة  العلمي دراسات

وأشكال ومعلومات ورموز ورسوم وما يجب أن تستخدمه  تحتوي عليه من بيانات

وخصائص فنية في سبيل ذلك، إضافة إلى إيالء شكل ة من أساليب علمية مهني

واهتماما بالغا ليتواكب مع املضمون املميز مع الشكل  هذه الرسالة عناية خاصة

 الرسالة باملتابعة والاهتمام وتحقق ألاهداف املنشودة منها. املالئم، ومن ثم تحظى

 ية املختلفة في إحداثتسهم عبر رسائلها العلم إلاعالمومن هنا فإن وسائل           

 تغييرات جوهرية في طريقة وفهم واستيعاب الجمهور للقضايا العلمية، ومن ثم

 توجيههم الوجهة السليمة للتعامل معها وإدراك مراميها ويبرز هذا التأثير في ألامور 

 آلاتية:

 نشر املعرفة: -أ

الجمهور من خالل  املقصود هنا باملعرفة العلمية تلك الثقافة التي يمتلكها         

من معلومات  عن كل ما يرتبط من قضايا وموضوعات علمية إلاعالموسائل 

الحياة  د من مجاالتيعدالوالعالقة الوثيقة لتلك املوضوعات والقضايا ب ،رئيسية

الجانب  في إلاعالموزيادة الوعي العلمي لديه، وتظهر التأثيرات ألاساس لوسائل 

      معلومات جديدة تختلف عن معلوماته السابقة املعرفي لدى الفرد عند تقديم

   وتغيير صور ذهنية عنده عن ألاحداث أو املواقف أو الدول  ،أو تعززها وتؤكدها

 .ألاشخاص أو
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 التأثير والاتجاهات: -ب

 نحو الحاجات الحياتية فرادالاتجاهات العلمية في املواقف التي يتخذها ألا           

القضايا واملعلومات العلمية واستشعارهم بارتباطها الوثيق ألاساسية املتعلقة ب

تمس حياتهم وتتعلق بمستقبلهم ومستقبل املجتمع الذي يعيشون فيه،  بأمور 

للتعامل معها وفق املنظور الذي ينظرون منه إلى هذه القضايا،  واستعدادهم

يتعلم  نإلانسافي الاتجاهات عن طريق الحوافز املشجعة ألن  ويمكن إحداث تغيير

ية أن ذلك لن يعود عليه بالنفع إلاعالمأوضحت الرسالة  السلوك املرغوب به إذا

 .اإيجابي فزامع ضرورة أن يكون الح

 :التأثير في السلوك -جـ

 ةنييجابية معإيتم التأثير في السلوك من خالل اكتساب الفرد سلوكيات            

 لرسائل العلمية ترمي إلى تعديلوإقناعه بترك اتجاهات وسلوكيات غير سليمة، وا

 أنماط السلوك وتغييرها في الاتجاه املستهدف بهدف إكساب الجمهور عادات

ن إإذ  ؛سلوكية جديدة، وتمثل هذه املرحلة أصعب مراحل العملية الاتصالية

تبدو حقيقية ألاثر في إحداث تغيير ما في املواقف  إلاعالمالاتصال و وسائل

ص ، 5099املشاقبة،  إذا كان هدفها تغيير السلوك.) وتكون أضعف والاتجاهات

 (94، 96ص 

 بين التهوين والتهويل ،املعلوماتي في ظل جائحة كورونا املحور الثاني: الوباء

 تعريف الوباء املعلوماتي: -أول

شار بالوباء املعلوماتي إلى السيل الجارف من املعلومات على شبكة إلانترنت  ي 

اوالت املتعمدة لنشر معلومات خاطئة بهدف تقويض وخارجها. ويتضمن املح

الاستجابة في مجال الصحة العامة وخدمة أهداف بديلة جماعية أو فردية. وهذه 

املعلومات الخاطئة واملضللة من شأنها أن تؤدي إللحاق الضرر بصحة الناس 

الجسدية والنفسية؛ واستفحال ممارسات الوصم؛ وتهديد املكاسب الصحية 

وتشجيع عدم التقيد بتدابير الصحة العامة، مما يحّد بالتالي من فعاليتها  الثمينة؛

، 5050 ،منظمة ألامم املتحدة ويهدد قدرة البلدان على وقف مسار الجائحة.)

https://bit.ly/2HUXwTw) 

https://bit.ly/2HUXwTw
https://bit.ly/2HUXwTw
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 Infodemicلغة إلانجليزية )للمصطلح بال رجمةوباء املعلومات" وهو ت يعّبر "         

(Information + Panademic ملعلومات حول مشكلة ا، عن الكمية الزائدة من

ها أكثر صعوبة. وعلى الرغم من أن فيروس كورونا ليس 
ّ
صبح حل معّينة بحيث ي 

 أنه أطلق أول وباء معلوماتي في الفضاء الرقمي، إذ لم 
ّ

أول وباء يجتاح العالم، إال

ي فيروس يشهد العالم ال
ّ

تّدفق الضخم والسريع للمعلومات الزائفة عند تفش 

، وتم رصد قرابة  5003سارس عام 
ً

لكتروني جديد عن فيروس إموقع  7000مثال

ل  ،كورونا
ّ
، )هواري  .منهم منّصات لألخبار الزائفة حول الفيروس %3في حين شك

5050 ،NtaRhttps://bit.ly/3oh) 

 :وباء املعلومات"لـ "كورونا املستجد بيئة خصبة -0

ولكن  ،حسب املراجع فإن جذور الوباء املعلوماتي تعود للعصور الوسطى          

في ذلك الزمن لم تكن الشبكة العنكبوتية لجعل العالم أكثر عوملة لذلك كان وباء 

خالل نشر  الناس من املعلومة ينتشر على نطاق أهل املجتمع أنفسهم ويؤثر على

 
 
الجسدية  إلانسانلقي بظاللها وتأثيرها على صحة معلومات طبية مغلوطة ت

والنفسية. وهنا نستطرد مثال أنغوال عندما تفشت فيها الحمى الصفراء خرجت 

إشاعات مفادها بأن ألاشخاص الذين يتم تطعيمهم ال يمكنهم شرب البيرة ملدة 

اض معدالت التطعيم التي أثرت على صحة انخف إلىوالذي أدى بدوره  ،أسبوع

رتفاع في درجة الحرارة اع وباء أيبوال أصبح أي شخص لديه هناك. أيضا م فرادألا 

أي ألم في أن زيكا على اعتبار فيروس وتكرر نفس ألامر مع  ،أنه مصاب فييشك 

 (https://bit.ly/36oIqze، 5050يوسف،  ).املفاصل هو زيكا القاتل

ستخدم 91-تعّد جائحة فيروس كورونا )كوفيد           
 
( أول جائحة في التاريخ ت

فيها التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي على مثل هذا النطاق الواسع 

إلحاطة الناس وإعالمهم والحفاظ على سالمتهم وإنتاجيتهم والتواصل فيما بينهم. 

الع تفسح وفي الوقت ذاته
ّ
، فإن التكنولوجيا التي نعتمد عليها للتواصل والاط

م ما فتئ يعرقل جهود الاستجابة العاملية ويهدد 
ّ
املجال لوباء معلوماتي مضخ

، 5050 ،منظمة ألامم املتحدة التدابير املتخذة ملكافحة الجائحة. )

https://bit.ly/2HUXwTw) 

https://bit.ly/3ohNtaR
https://bit.ly/36oIqze
https://bit.ly/2HUXwTw
https://bit.ly/2HUXwTw
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 لنشر أخبار كاذبة حملت كثيًرا            
ً
 خصبة

ً
وفر فيروس كورونا املستجد بيئة

ق الوقاية منه، مما ائمن املعلومات املفبركة حول الفيروس، أسباب تفشيه، وطر 

عرف ب "وباء 
 
دفع منظمة الصحة العاملية إلى التصدي لتلك الشائعات والتي باتت ت

جمعة املبأنه زخم هائل من املعلومات ف (، والذي يعر Infodemicاملعلومات" )

عند غزارتها تأثيرات بشكل غير رسمي ملشكلة ما تجعل الحل أكثر صعوبة ويرافقها 

وفي ظل انتشار جائحة كورونا انتشرت املعلومات وألافكار التي ، تلقيهانفسية على م

ألازمة هذه  تضلل الرأي العام بشكل منهجي وتقوده إلى اتخاذ خيارات خاطئة أثناء

 ( p 81 Nagi,Kuldeep ,2018).الصحية

فقد رصد موقع  ؛بسرعة الانتشار األامر في عصر العوملة مختلف تماًم و         

التغريدات املشهور تويتر تغريدة مفادها أن منظفات ألايدي املضادة للبكتيريا غير 

ت على ربع مجدية في الوقاية من فيروس "كورونا"، وهي املعلومة الخاطئة التي حاز 

مليون إعجاب ومائة ألف إعادة تغريد خالل وقت قصير قبل أن يتم حذفها من 

. )Kuldeep Nagi ,فريق إدارة مكافحة املعلومات املغلوطة في املوقع املذكور نفسه

2018, p80) 

 منظمة ألامم املتحدة في مواجهة وباء املعلومات: دور  -3

، اعتمدت الدول ألاعضاء في 5050اي في جمعية الصحة العاملية في م         

. ويعترف القرار 91-بشأن الاستجابة لجائحة كوفيد 9-43املنظمة القرار ج ص ع

بأهمية مواجهة الوباء املعلوماتي كجزء أساس ي في جهود السيطرة على جائحة 

 الدول ألاعضاء إلى إتاحة محتوى موثوق عن كوفيد91-كوفيد
ً
واتخاذ  91-، داعيا

املعلومات املضللة والخاطئة وتسخير التكنولوجيات الرقمية في شتى  تدابير لدحض

جوانب الاستجابة. كما يدعو القرار املنظمات الدولية إلى التصدي للمعلومات 

ة إلالكترونيالخاطئة واملضللة في الفضاء الرقمي والعمل على التصدي لألنشطة 

تاحة البيانات العلمية الضارة التي تقّوض الاستجابة الصحية للجائحة، ودعم إ

 الدقيقة للجمهور.

تعمل منظمة ألامم املتحدة ومنظمات املجتمع املدني على تسخير خبراتها          

ومعارفها الجماعية في سبيل التصدي لهذه ألاوبئة املعلوماتية. ففي حين تستمر 

ات أكثر الجائحة في إثارة القلق والشعور بعدم اليقين، تبرز حاجة ملّحة إلى إجراء
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 للتصدي للوباء املعلوماتي واعتماد نهج منسق في هذا الصدد بين الدول 
ً
متانة

واملنظمات املتعددة ألاطراف واملجتمع املدني وجميع الجهات ألاخرى الفاعلة التي 

لها دور واضح ومسؤولية راسخة عن مكافحة املعلومات الخاطئة واملضللة، كما 

للتصدي للوباء املعلوماتي عن طريق تعزيز تدعو إلى إعداد وتنفيذ خطط عمل 

إتاحة املعلومات الدقيقة القائمة على العلم والبّينة في الوقت املناسب، لجميع 

ومنع انتشار املعلومات الخاطئة  ،فئات املجتمع، وال سيما أكثرها عرضة للخطر

 واملضللة ومكافحتها مع الحرص على احترام حرية التعبير.

لدول ألاعضاء على إشراك مجتمعاتها والاستماع إليها في سياق حث اتو            

إعداد خطط عملها الوطنية، وعلى تمكين املجتمعات من أجل بلورة الحلول وبناء 

، 5050 ،منظمة ألامم املتحدة )ومة املعلومات الخاطئة واملضللة.القدرة على مقا

2HUXwTwhttps://bit.ly/) 

مّما دفع منظمة الصحة العاملية إلى التعاون مع شركات التواصل           

إذ قامت  ؛ين إلى مصادر املعلومات املوثوقةالاجتماعي لضمان وصول املستخدم

كورونا" إلى  "نستغرام بتوجيه الباحثين عن كلمةشبكات فيسبوك وتويتر وا

ضافة إلى املحلية في كل بلد، باإل  مضامين منظمة الصحة العاملية وهيئات الصحة

وإتاحة إعالنات مّجانية ملنظمة الصحة العاملية ومنظمات  حظر إلاعالنات الخاطئة

يوّجه إنذار استغاثة"  "ية أخرى، وقامت شركة غوغل بإطالقصحية غير ربح

املستخدمين إلى املعلومات املوثوقة والصادرة عن منظمة الصحة بخصوص 

در إلاشارة إلى الجهد الذي تبذله منظمة الصحة العاملية في فايروس كورونا، وتج

إذ تقوم برصد  ؛هذا الخصوص بناًء على ارتفاع الطلب للمعلومات املوثوقة

أو صفحاتها على  إلالكترونيالشائعات وتفنيدها باألدلة العلمية عن طريق موقعها 

ا  مواقع التواصل الاجتماعي، ودعت املنظمة إلى تأطير هذه الجهود ا ومحليًّ دوليًّ

تحت مسّمى التواصل الدولي للمخاطر الصحية وإشراك املجتمع، مّما يدفع 

للتواصل بشكل  سريع  ومنتظم  مع السكان ويفرض عليها إعداد شبكات  نالبلدا

 معلومات صحية ووسائل إعالم إلشراك املجتمعات في هذه العملية. 

عن طريق سن القوانين وألانظمة قامت عّدة دول بترجمة هذه الجهود           

ملعاقبة مرّوجي الشائعات أو عن طريق دعم منّصات التحقق من ألاخبار. على 

https://bit.ly/2HUXwTw
https://bit.ly/2HUXwTw
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جنيه إسترليني ملنّصة  200،000سبيل املثال، قّدمت الحكومة البريطانية حوالي 

H2H  والتي لديها خبرة سابقة في مكافحة ألاخبار الكاذبة عن ألاوبئة منذ انتشار

غ 5092ال عام فيروس إيبو 
ّ
، وفي سنغافورة اتخذ قرار إغالق مواقع الانترنت املبل

كاذبة ومعلومات مضللة، وفي ماليزيا وتايالند اعتقلت السلطات  اعنها لنشرها أخبار 

 (https://bit.ly/3ohNtaR، 5050، هواري  ) عدًدا من مرّوجي الشائعات.

غة في نظريات املؤامرة املتعلقة أو         
 
بال

 
دت  املعلومات الخاطئة عبر إلانترنت، وامل

شخص على ألاقل بسبب الفيروس التاجي، بحسب ما  200"، بحياة 91ب "كوفيد 

 نقلت "ذي إندبندنت" البريطانية عن دراسة حديثة.

والنظافة  ب الاستوائياملجلة ألامريكية للط وأشارت الدراسة املنشورة ب "        

 2200دخول حوالي إلى سمى ب "الوباء املعلوماتي" أدى نَّ ما ي  إلى أالشخصية"، 

شخص إلى املستشفى نتيجة متابعة معلومات كاذبة على وسائل التواصل 

الاجتماعي خالل ألاشهر الثالثة ألاولى من هذا العام. وأنَّ هذه الشائعات تتضمن 

مكن أن يعالج مزاعم بأنَّ تناول منتجات التنظيف و  معقم اليدين أو بول البقر ي 

 من الفيروس.

آخرون  520شخصا في إيران، وأصيب  720حوالي  ىلى سبيل املثال، توفع       

 جراءبالتسمم، نتيجة تناولهم امليثانول )كحول امليثيل( في مختلف أنحاء البالد، 

تناول الكحول انتشار معلومات خاطئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم أن 

يقي من إلاصابة بالفيروس، وفقا ملا صرح به طبيب إيراني لوكالة أسوشيتد 

 (https://bit.ly/36p4utm، 5050، الرشيدي(.بريس

 :  من الظل إلى ألاضواءالعلمي  إلاعالماملحور الثالث: 

ية في بؤر الاهتمام، بعدما باتت الصحافة العلمرونا وضع فيروس كو         

فارقة أن الصحافة 
 
 ملتابعة مستجدات الفيروس. وامل

ً
صاحبة املحتوى ألاكثر طلبا

عاني من عدم 
 
املتخصصة في املجال العلمي، كانت قبل زمن كورونا املستجد ت

 بالفروع ألاخرى إلالكترونيالاهتمام في بعض الصحف واملواقع 
ً
سواء ة، مقارنة

لعلمية ن الصحافة اأاقتصاد، أو رياضة، أو فنون. وأشار خبراء سياسة، أو 

أزمة الفيروس( لسعي القارئ إلى متابعتها والتفاعل  )استطاعت أن تجد طريقها في

 (https://bit.ly/3fX70dr، 5050أبو النصر،  معها.)

https://bit.ly/3ohNtaR
https://bit.ly/36p4utm
https://bit.ly/3fX70dr
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 ية لكوروناإلاعالماملواجهة  أول:

على معالجة أي كارثة قبل وقوعها. لكن في حالة فيروس  إلاعالميركز          

ية في مرحلة حدوث ألازمة ألنها صارت أمرا واقعا. وفي إلاعالمكورونا تركز املعالجة 

هما تقديم لية: أو إلاعالمهذه املرحلة ثمة مهمتان أساسيتان للقائمين على العملية 

والجهات املعنية، بما يؤدي  إلاعالملوسائل معلومات دقيقة وشاملة عن الكارثة 

كارثة، ومن ثم تراكميا إلى تكوين ما يمكن تسميته النسق املعرفي للمتلقي عن ال

على أرضية صلبة في  الوقوف سواء أكان فردا أم جماعة( من )تمكين هذا املتلقي

، وتقديم ما مواجهته للكارثة. واملهمة الثانية هي تفسير املعلومات وتحليلها وتقييمها

؛ بهدف تكوين النسق الفكري والقيمي للجمهور إزاء ”ثقافة الكارثة“يمكن تسميته 

الكارثة، وجعله مدركا وواعيا بقدر كبير من الشمولية والعمق لواقع الكارثة من 

 حيث أسبابها وآثارها وسبل الحد من أضرارها.

ي هذه املرحلة وضع أهداف ية فإلاعالمينبغي للجهات القائمة على املعالجة          

واضحة ملواجهة تطورات املرض الناجم عن فيروس كورونا، وأهمها إخبار 

وإبراز جهود الجهات الرسمية وألاهلية في ، لحظةبالجمهور بتطورات املرض لحظة 

والتعاطف مع املصابين  ،التعامل معه، ودورها في املحافظة على صحة الجمهور 

 للمجتمع فيؤثر في كل فرد ويحوله من  إلاعالموذويهم. مع ضرورة أن يكون 
ً
ها ّ

موجِّ

ية إلى متفاعل معها، ومحقق ألهدافها من خالل تنفيذ إلاعالمللرسالة  مجرد متلق  

 التوجيهات الصحية الصادرة عن الجهات املعنية.

 ية العلميةإلاعالمالرسائل  ثانيا:

ث الصحية بإعداد رسائل ية ملواجهة مثل هذه الكوار إلاعالمتستعد الجهات         

إعالمية بهدف إحداث التأثير املطلوب في الجمهور. وثمة نوعان أساسيان من 

الرسائل التي تبث في هذه املرحلة: ألاول هو الرسائل التي تطلقها الجهات القائمة 

ية للكارثة وتعبر عن الاستراتيجية الرسمية للدولة والحكومة في إلاعالمعلى إلادارة 

إلى الجمهور  إلاعالمكارثة. والثاني هو الرسائل التي تبثها وسائل مواجهة ال

 خصوص الكارثة وتداعياتها.ب

ية الفعالة إلاعالموبصفة عامة هناك شروط ومعايير متعارفة للرسالة          

 والفورية ،ومصداقية املصدر ،أهمها: إشباع احتياجات الجمهور املستهدف
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والاعتماد على  ،كرار املضمون مع تنويع الشكلوت ،والدقة واملوضوعية والوضوح

 الصور وألارقام وألاشكال البيانية الشارحة.

ن آثار تلك يا وانتهاء تأثيرها املباشر، وتبيبعد انقضاء كارثة فيروس كورون          

الكارثة وألاضرار التي خلفتها، والسيما الخسائر البشرية، يجب على القائمين على 

ية للكارثة تقديم املعلومات الكاملة والدقيقة عن أسباب الكارثة مإلاعال املعالجة 

وتقديم تحليل موضوعي للجوانب املختلفة املتعلقة بها، وتحقيق  ،وتداعياتها

 ،التعاطف الكامل مع الضحايا واملتضررين والتخفيف عن معاناتهم ومعاناة ذويهم

ألداء املهام املنوطة بها  وحشد جميع شرائح املجتمع حول الجهات الرسمية املعنية

وعدم إهمال املعالجات السلبية  ،حتى تنقض ي آثار الكارثة وتخف حدة أضرارها

 (https://bit.ly/2VpNc9q، 5050بدران،  التي رافقت التعامل مع الكارثة. )

 : بين إلاثارة والتكامل -3

ية لتطورات فيروس كورونا، إلاعالميان على املعالجة هنالك نوعان يطغ          

ألاول هو املعالجة املثيرة التي تستخدم أسلوبا يعتمد على التهويل وإثارة الفزع 

والرعب، أو التهميش والسطحية. وهذه املعالجة ال تقدم للجمهور ما يشبع رغباته 

الجمهور وتشويه وال تحقق ألاهداف العامة لإلعالم، كما أنها تؤدي إلى تضليل 

، وتأتي استجابة ملا تفرضه اعتبارات السلطة واملسؤولين في بعض ألانظمة، وعيه

 ية.إلاعالمأو تلبية لحاجات السوق 

والنوع الثاني هو املعالجة املتكاملة التي تتعرض للجوانب املختلفة           

ور أنه لتطورات هذا الفيروس، وتسلط الضوء على جوانب عدة ربما يظن الجمه

ليس لها ارتباط وثيق بها. وتتسم هذه املعالجة بالعمق والشمولية واملتابعة 

الدقيقة، وهي تهدف إلى تكوين موقف متكامل، ووعي عميق بهذه الكارثة من خالل 

املعرفة العلمية السليمة ملعطياتها، ومراعاة مستويات الجمهور، والاعتماد على 

 ألاسلوبين آلاتيين، أو الاثنين معا: كوادر إعالمية مؤهلة. وتستخدم أحد

 الذي يعتمد على تقديم املعلومات الصحيحة واملوثقة. النمط العقلي: -

الذي يعتمد على تقديم املعلومات الدقيقة مع محاولة إشراك  النمط النقدي: -

، 5050بدران،  )وى الواقعي لوعي الجماهير.الجمهور، والانطالق من املست

https://bit.ly/2VpNc9q) 

https://bit.ly/2VpNc9q
https://bit.ly/2VpNc9q
https://bit.ly/2VpNc9q
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ية العربية لتغطية وباء كورونا، نجد أن هناك إلاعالممن متابعة التغطية          

صاب الجمهور هويل في نشر وتداول ألاخبار قد أتسرع في نشر ألاخبار، كما أن الت

كورونا على ية العربية لفيروس إلاعالمبالهلع الشديد، ونستنتج من التغطية 

أهمية إنشاء مركز لإلعالم العلمي، يتولى تقديم محتوى إعالمي يتميز باملهنية 

والاحترافية، ومناقشة أدوار ومهام الصحافيين العلميين والعلماء، وما يحتاجه كل 

العلمي، وأهمية إلادراك والفهم ألافضل لكل منهما لهذه  إلاعالممنهما لدعم رسالة 

ية املناسبة والفعالة إلاعالمون الجاد والجيد للقيام بالتغطية املهام، وكذلك التعا

ملواضيع العلوم والتكنولوجيا، وكذلك استضافة العلماء والصحفيين والسياسيين 

 .وخبراء إدارة املخاطر ملناقشة كيفية إلابالغ عن مخاطر العلوم والتكنولوجيا

 (https://bit.ly/37n5n57، 5050)ميدل إيست أون الين، 

 خاتمة:

العلمي يواجه عقبات كثيرة في املجتمعات العربية، ويأتي في مقدمتها  إلاعالم        

الجهل وارتفاع نسبة ألامية، وإلاهمال املتعمد للعلماء والباحثين وتشويه صورتهم 

وخاصة فئة الشباب، ، وخلق قدوات زائفة تتعلق بها الجماهير إلاعالمفي وسائل 

وخلق قطيعة بين العلماء والجماهير، وصناعة حواجز نفسية بين الجماهير وبين 

 .كل ما ينتمي للعلم من أمور بحجة أنها صعبة ومعقدة

العلمي هو كسر الحاجز النفس ي املصطنع بين  إلاعالموالدور الذي يقوم به          

ن يبعد الجماهير العربية عن ألامور الجماهير والعلم، فهناك من أراد بسوء نية أ

ن تبسيط العلوم هو املدخل الجيد لجذب أ هوما يمكن استنتاجالعلمية، 

القضايا كثر الجماهير، وألاطفال على وجه الخصوص، نحو حب العلوم، وحتى أ

ق وجذاب. وألامر ييمكن تبسيطها وتقديمها للجماهير بأسلوب شتعقيدا العلمية 

ا وأن نوليه قدًرا كبيًرا من الاهتمام في مجتمعاتنا العربية هو الذي ينبغي أن يشغلن

 حدم يمكن طر قالل ما تخومن  العلمي، اإلعالمالبحث عن وسائل للنهوض ب

 التوصيات التالية:

 إلاعالمع الشباب على الاهتمام بالبرامج العلمية وعلى التخصص في مجال يتشج -

 .لم العربيالعلمي، وهو من املجاالت الواعدة في العا

https://bit.ly/37n5n57
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حث أساتذة الجامعات واملتخصصين في املجاالت العلمية املختلفة على املشاركة  -

في تحرير الصفحات العلمية في الصحف واملجالت، واملشاركة في البرامج العلمية 

 .على القنوات الفضائية

بالجامعات، وتشجيع الطلبة على  إلاعالمفتح أقسام للصحافة العلمية في كليات  -

لتحاق بها، وتأهيلهم للقيام بدور املحرر العلمي في الصحف واملجالت واملواقع الا

 .ةإلالكتروني

أن تخصص الصحف واملجالت أبواًبا ثابتة لألخبار العلمية، وأن تهتم إلاذاعات  -

والقنوات الفضائية بالبرامج العلمية املبسطة التي تستهدف الطفل وتؤسس لبناء 

 .م املختلفةجيل من املهتمين بالعلو 

والنشر العلمي، واملشاركة في  اإلعالمدعم املؤسسات والهيئات التي تهتم ب -

التعريف بها وبإنتاجها لتحقق املزيد من الانتشار بين الجماهير، والعمل على 

 .العلمي اإلعالماستقطاب أكبر عدد ممكن من املهتمين ب

في العالم العربي، وخلق  السعي من أجل إنهاء القطيعة بين العلماء والجماهير  -

 .نوع من التواصل بينهم، والعمل على إيجاد وصناعة قدوات علمية في املجتمع

 اإلعالموهذه ألامور مجتمعة من شأنها أن تخلق اهتماًما لدى الجماهير العربية ب

العلمي وبالدور الذي يقوم به في التوعية والتثقيف والنهوض باملجتمعات. ومن 

ونا أنها أعادت الاهتمام لإلعالم العلمي، وأظهرت الحاجة محاسن جائحة كور 

لوصل بين العلمي، الذي يمثل حلقة ا إلاعالماملاسة لتخريج متخصصين في 

س  .هم في توعية املجتمعات، وبالوعي تنهض ألامم وتتقدمالعلماء والجمهور، وي 

ال أثيره وتميزه، يته وتالعلمي إلى رؤى جديدة ترفع من نوع إلاعالمإذن يحتاج         

 املؤسسات العلمية ومراكز و  ،املؤسسات الصحافية فحسب تتبناها
ً
إنما أيضا

ية في املؤسسات والشركات البحثية إلاعالمالبحوث والجمعيات العلمية واملراكز 

في الجامعات، وكل من له صلة بالعلوم والبحث العلمي، وتركز  إلاعالموأقسام 

لعلمية وألاحداث وألاخبار العلمية، وعلى متابعة هذه الرؤى على نشر التوعية ا

،  وادث والسياسات والقضايا العلميةالح
ً
 وكشفا

ً
والطبية والتكنولوجية رصدا

ومحاورة العلماء واملسؤولين بدقة وأمانة وموضوعية، وربطها بقضايا التنمية 
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 هم في تفعيلها وإنجاحهاسياسة واضحة املعالم وألاهداف يسالوطنية من خالل 

 إعالميون علميون.

 املراجع:

 :توثيق الكتب –أول

 .العلمي، ألاردن: دار أسامة للنشر والتوزيع إلاعالم .(5099) .املشاقبة بسام عبد الرحمان .9

 .، مصر: دار الفجرالعلمي إلاعالم.(5090) .محمود سمير -5

 توثيق الدوريات: –ثانيا 

 3 - Kuldeep Nagi, New Social Media and Impact of Fake News 

on Society. Indian Journal of Science and Technology. Vol09, 

P80-81 
 التقارير والوثائق: -ثالثا

العلمي، تونس،  إلاعالماملنظمة املربية للثقافة والتربية والعلوم، الحقيب ة التدريبية في مجال  -7

5090، 

: تعزيز السلوكيات الصحية 91-بشأن كوفيد إدارة الوباء املعلوماتي ،منظمة ألامم املتحدة -2

، https://bit.ly/2HUXwTwوتخفيف آلاثار الضارة للمعلومات الخاطئة واملضللة، 

 95:50على الساعة ، 50/90/5050

 ة:إلالكترونيتوثيق املواقع  –رابعا

، Infodemic" ،https://bit.ly/3ohNtaR" -، وباء املعلوماتهواري مريم -6

 95:50على الساعة ، 50/90/5050

 من وباء كورونا، أنور يوسف -4
ً
، عندما يصبح الوباء املعلوماتي أشد فتكا

https://bit.ly/36oIqze ،90/99/5050 ، 92:03على الساعة 

الرشيدي أسامة،كورونا وفيروس ألاخبار الكاذبة. أعراض مضاعفة، مجلة الصحافة،  -2

https://bit.ly/36p4utm ،02/99/5050 ، 96:50على الساعة 

، جريدة الشر «بؤر الاهتمام»يضع الصحافة العلمية في « 91كوفيد »أبو النصرمنى،  -1

 50:07على الساعة ، https://bit.ly/3fX70dr ،07/99/5050ألاوسط، 

العلمي وكورونا طوفان البيانات ونظريات املؤامرة،  إلاعالمبدران عبد هللا،  -90

https://bit.ly/2VpNc9q ،50/90/5050 ، 50:30على الساعة 

ميدل إيست أون الين، أزمة الوباء فرصة لبناء وتعزيز وتحسين القدرة والكفاءة املهنية  -99

على الساعة ، https://bit.ly/37n5n57 ،52/90/5050العلمي،  إلاعالمللعاملين في 

94:90 

https://bit.ly/2HUXwTw
https://bit.ly/3ohNtaR
https://bit.ly/36oIqze
https://bit.ly/36oIqze
https://bit.ly/36p4utm
https://bit.ly/36p4utm
https://bit.ly/3fX70dr
https://bit.ly/2VpNc9q
https://bit.ly/2VpNc9q
https://bit.ly/37n5n57
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ها املالية زمتية الاقتصادية في إدارة أإلاعالماستراتيجية املؤسسات 

  0202خالل جائحة كورونا 

 (0202لى ماي إ 0202من مارس  )املؤسسات الصحفية نموذجا

 د. وهيبة بوزيفي

 3والاتصال جامعة الجزائر  إلاعالمكلية علوم 

alger3.dz-bouzifi.ouahiba@univ 

 

 :ملخص الدراسة

تهدف ورقتنا البحثية إلى الوقوف عند الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها          

مختلف املؤسسات الصحفية إلدارة أزمتها املالية التي تعرضت لها نتيجة لألزمة 

وذلك باالعتماد على التحليل الوصفي الوثائقي ، 91الصحية العاملية لوباء كوفيد

والعربية ة واملقاالت الصحفية الوطنية لعينة من الدراسات العلمي إلالكتروني

املتناولة لعالقة جائحة كورونا بتداعياتها السلبية على اقتصاديات هذه  والغربية

 إلى ماي من نفس السنة.  5050من شهر مارس خالل الفترة املمتدة  املؤسسات

لى أن بعض املؤسسات الصحفية اعتمدت على إوقد توصلت دراستنا          

ة وتطبيقاتها على الهواتف الذكية في تخطي أزمتها إلالكترونيويل مواقعها مصادر تم

نتاج وبيع إر مثل: نظام الاشتراك والعضوية، املالية والخروج منها بأقل الخسائ

لى اتخاذ إجراءات وسياسات إقمية، في حين اضطرت مؤسسات أخرى منتجات ر 

لى تسريح إباإلضافة ، تقشفية مثل تقليص عدد النسخ والصفحات وأيام الصدور 

 بعض املوظفين وتخفيض أجور البعض آلاخر.
 

زمة املالية، املؤسسة ستراتيجية الاقتصادية، إدارة ألا الا : الكلمات املفتاحية

 .91الصحفية، وباء كوفيد 

  

mailto:bouzifi.ouahiba@univ-alger3.dz
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 :مقدمة

واجهت مختلف املؤسسات الصحفية في العديد من املرات أزمات مالية         

مؤسسات  لىإكتوب خاصة مع تحولها امل إلاعالمهددت تواجدها في سوق 

صدار الصحف بارتفاع أسعار الورق تارة وندرته تارة إاقتصادية وارتفاع تكلفة 

ة باختالف أنواعها، وتحدث انقالبا في التوازنات إلالكترونيأخرى، لتظهر الصحافة 

ات ثبتته عدة دراسأالاقتصادية التي بنيت عليها الصحافة املكتوبة حسب ما 

من نوع آخر السترجاع  تعلمية، لتجد إدارة هذه املؤسسات نفسها أمام تحديا

 توازنها املالي من جديد.

ومن جهة أخرى تحول الصحافة إلى صناعة لديها اقتصادياتها الخاصة بها           

والقائمة على املنطق الصناعي والتجاري جعلها تتداخل مع الاقتصاد ومن ثم تتأثر 

زال منها  التي عرفها العالم وما ألازماتقية الصناعات ألاخرى بمختلف على غرار ب

وألازمة الصحية العاملية الحالية املتمثلة  ،5002ألازمة الاقتصادية العاملية لعام 

زال مستمرا  وما ،5091الذي ظهر في الصين منذ شهر ديسمبر  91في وباء كوفيد 

 .الملى حد كتابة هذه ألاسطر في مختلف دول العإ

بل حسب بعض الباحثين املختصين في اقتصاديات الصناعة الصحفية           

ية تأثرا بالتغيرات الاقتصادية التي إلاعالمأن هذه ألاخيرة تعتبر من أكثر الصناعات 

يباع بثمن أقل  أحدثها انتشار فيروس كورونا املستجد، بحكم أن املنتوج الصحفي

زالت بعض املؤسسات  جهة ومن جهة أخرى ما نتاجه، هذا منإبكثير من تكاليف 

الصحفية تعتمد على مصادر التمويل التقليدية كاإلشهار والدعم الحكومي. وهو 

ومخرجاتها، مما ألامر الذي جعلها تدخل في أزمة مالية أخلت بتوازنها بين مدخالتها 

 لى التوقف عن الصدور تفاديا لخسائر أكثر. إاضطر البعض منها 

باملؤسسات الصحفية كجزء  ألازماتدارة إناء على ما تقدم تظهر أهمية وب        

مهم من التخطيط والاستراتيجية العامة للتعامل مع ألازمة املالية التي تسببت فيها 

ضرار وبالتالي تجنبها والخروج منها بأقل ألا  واحتوائها ،جائحة كورونا الحالية

 ادية تساعدها في تحقيق ذلك. فالس من خالل البحث عن استراتيجية اقتصإلا 

جراءات والسياسات التقشفية التي تبنتها أينا البحث في إلا من هذا املنطلق ارت       

مختلف املؤسسات الصحفية سعيا منها في تخطي أزمتها املالية والحد من تأثيراتها 
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شكالية ورقتنا البحثية في إتتمحور السلبية على اقتصاديات صحفها، وعليه 

نتها مختلف تتمثل الاستراتيجية الاقتصادية التي تب فيم ل الرئيس ي التالي:السؤا

من مارس دارة أزمتها املالية خالل جائحة كورونا إاملؤسسات الصحفية في 

 ؟لى ماي من نفس السنةإ 0202

لى التساؤالت الفرعية إجابة عليها تم تفكيكها شكالية وإلا وملعالجة هذه إلا        

 التالية:

 ي الخصائص الاقتصادية للمؤسسات الصحفية؟ ما ه-

 املالية التي تتعرض لها؟  ألازماتما هي أهمية إدارة املؤسسات الصحفية في حالة -

 الاقتصادية التوازنات في انقالبا 5050انتشار فيروس كورونا لعام كيف أحدث -

 للمؤسسات الصحفية في العالم؟

 الخصائص الاقتصادية للمؤسسات الصحفية: .0

عالمية مستقلة تتكون إؤسسة الصحفية كمنظمة اقتصادية و لى املإينظر          

نتاج إادية واملالية التي تستخدم بهدف نتاج البشرية واملمجموعة عناصر إلا من 

وتعرف أيضا  الربح.بهدف تحقيق  للبيع،( موجهة عالن)إ( وخدمات )صحفسلع 

ة، املادية واملالية الالزمة لإلنتاج " وحدة اقتصادية تتجمع فيها املوارد البشريبأنها

الاقتصادي، بغرض تحقيق نتيجة مالئمة وهذا ضمن شروط اقتصادية تختلف 

باختالف الحيز املكاني والزماني الذي توجد فيه وتبعا لحجم ونوع النشاط." 

ومن الخصائص الاقتصادية للمؤسسة  (73، ص 5096)النبهاني، الجبوري، 

 الصحفية نذكر:

 لى مؤسسة اقتصادية: إاملؤسسة الصحفية تحول  0.0

أصبحت املؤسسات الصحفية مؤسسات وكيانات اقتصادية يرتبط البعد          

ي الذي يستهدف مستهلكا في ألاساس. إلاعالمالاقتصادي وإلانتاجي بها بالبعد 

 (32-37، ص ص 5097)الشجيري، 

لبحث عن الذي يعني اتقوم املؤسسات الصحفية على املنطق التجاري:  0.0

نشاء املؤسسات الصحفية، إقتصادية وتعظيم الربح من خالل الفائدة الا

نتاج الصحفي في حيث أصبح إلا  ،شهار التجاري لى إلا إلى منحها ألاولوية إ باإلضافة

 بما الربحية هي تحقيقالاقتصادي، و شكله النهائي يجب أن يحقق فائدة باملعنى 
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خدماتها  تقديم في الاستمرار لها كفلي املال رأس على استثماريا عائدا يضمن

وأهم ش يء استقاللها املالي. )علم الدين، العباس ي،  ية،إلاعالم رسالتها وتحقيق

 (532، ص 5009

 على شكل سلعة استهالكية: اتقدم املؤسسات الصحفية منتوج 3.0

املكتوب، كما أن املنتوج الصحفي)الجريدة( أصبح  إلاعالموتشترى في سوق  تباع

 يطلقها التي السلعة شروط فيها تتوفر أخرى  سلعة أي مثل مثلهاسلعة 

 الخام املواد Man Powerالعاملة ألايدي Money املال وهي 3Msالاقتصاديون 

Material آلاالت Machines إلادارة .Management( 24، ص )الطيب 

 املكتوب:  إلاعالمالتنافس على أسواق  4.0

 صحفية على عدة أسواق وهي سوق القراء،يتم التنافس بين املؤسسات ال       

 نتاج املحتوى الصحفي. إن، وسوق ياملعلن

 : تداخل أشكال تمويل املؤسسات الصحفية 5.0

وخارجي( حيث تتوزع مصادر التمويل بين سوق الجمهور  )مزيج تمويلي داخلي

 .وسوق املعلنين، العمليات التجارية، الدعم الحكومي والدولي ...الخ(

 خاطر السوق باعتبار أن املشروع الصحفي مشروع استثماري: تعرضها مل 6.0

إن املؤسسات الصحفية مثلها مثل باقي املؤسسات ألاخرى، معرضة ملخاطر 

 السوق، فضال عن مخاطر الرقابة والتوقف.

 والصحية:   الاقتصادية  األزماتتتأثر املؤسسات الصحفية سلبا ب 9.0

القدرة الشرائية للقراء وبالتالي تراجع في انخفاض في  وذلك على عدة أصعدة منها:

 من في دخل املؤسسات الصحفية حجم التوزيع واملبيعات والاشتراك، وانخفاض

 إلاعالنات.

 املالية التي تتعرض لها:  ألازماتأهمية إدارة املؤسسات الصحفية خالل  3

ضها ومنها الاقتصادية والصحية وزيادة تعر  األزماتإن تأثر املؤسسات الصحفية ب

حيث  أكبر،يعطي إلدارة هذه املؤسسات أهمية  -كما سبق الذكر  -ملخاطر السوق 

ي بكافة إلاعالملى إدارة ناجحة لتحقيق أهدافها وتسيير العمل إمثلما تحتاج 

املالية التي  ألازماتجوانبه وبشكل جيد، فهي كذلك تعتمد عليها في الخروج من 

 تتعرض لها من حين آلخر. 
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" مجموعة القواعد وألاسس لتنظيم ؤسسة صحفية بأنهاوتعرف إدارة م

املؤسسات الصحفية وتسيير جوانب العمل فيها ومسؤولية إلادارة الصحفية هي في 

الاستخدام ألامثل للموارد وإلامكانيات املتاحة وكفاءة أكبر في تحقيق قيادة 

 (39 ، ص5004املسلمي،  للمشروع الصحفي من الناحيتين املالية وإلادارية. )

ينظر إلى إلادارة العامة للصحفية أو إدارة املؤسسة  ،ومن جهة أخرى        

" الجهة أو العضو املوجود داخل املؤسسة من زاويتين الزاوية ألاولى تعني الصحفية

الصحفية والذي يهيمن على نواحي النشاط إلاعالني والطباعي والتوزيعي، بهدف 

بثمن يغطي  –وهم قراء الصحيفة  –شتريها جعل العمل التحريري مادة تباع إلى م

مصروفات إصدارها ويحقق ربحا مجزيا ألصحاب رأس املال، أي الناشرين." أما 

الزاوية الثانية فتتمثل في إدارة التحرير أو إدارة الجهاز التحريري الذي يضم 

 ( 79-31، ص ص 5004املسلمي،  املحررين واملصورين والكتاب واملصححين ...)

 بتوجيه وذلك املؤسسة نشاط أوجه مختلف ىعل السيطرة يمكن ارةفباإلد

 وبأقل السبل بأفضل املؤسسة أهداف تحقيق يضمن بما واجباتها لتأدية كوادرها

 عليها الحفاظ ومواردها املؤسسة تمويل عن ولةؤ املس وهي .التكاليف

 ( 32وتنميتها.)الطيب، ص 

هم في اتخاذ قرارات ية تسن فإن إدارة املؤسسات الصحفبعض الباحثي وحسب

املسلمي،  وفقا ملنهج معين لحل املشكالت التي تعترضها ومن ثم تحقيق أهدافها.)

لى إقياسا لنجاح اقتصاديات الصحيفة، ( لذلك يعتبرها البعض م34، ص 5004

درجة يشبهونها بالقلب ذلك العضو املسؤول عن مد الجسم بالدم الالزم لبقائه 

 (39، ص 5004سلمي، )امل .على قيد الحياة

الاقتصادية لدراسة  البعد الاقتصادي لإلعالم أو الزاويةالجدير بالذكر أن         

 هذه تحقيق أهداف بمعنى إلاعالم وسائل إدارة دراسة على تقوم أساسا إلاعالم

 في ويعد الحاجات إرضاء إلى يهدف الذي الاقتصادي النشاط حيز في الوسائل

 رئيسيا هدفا الربح تجعل ال التي والظروف الربح، قلتحقي وسيلة نفس الوقت

 ( 99الوسائل. )محمد، ص  لهذه

دراج قسم محاسبة التكاليف في الهيكل التنظيمي إوعلى صعيد آخر أصبح        

الصعوبات املالية التي تواجهها  ألي مؤسسة صحفية ضرورة حتمية خاصة في ظل
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 تعملمخرجاتها، حيث ن مدخالتها و حداث توازن بيإمن هذه املؤسسات في العديد 

 تغطية مدى على التعرف في الصحفية إلادارة مساعدة على التكاليف محاسبة

 مشاكل حل في تساهم أيضاو  إصدارها، لتكاليف الصحيفة من بيع النسخة سعر

 تعتبر كما ،ذاتها الصحيفة تسويق كذلكو  بالصحيفة إلاعالنية املساحات تسويق

 إلاسراف عوامل اكتشاف بهدف التخطيطية املوازنات إعداد في ألاساسية الركيزة

علم الدين،  ).تشجيعهاو  عليها واملحافظة التوفير عوامل واكتشاف هايعل والقضاء

 ( 925- 920، ص ص 5009العباس ي، 

 بة التكاليف في النقاط التالية: كما تكمن أهمية محاس

املختلفة التي صرفت  التعرف على حجم هذه النفقات وطبيعتها، أي املجاالت-

 بشأنها.

نتاجية بصورة دقيقة يمي يساعد على مراقبة العملية إلا هي بمثابة إجراء تقو -

 ودائمة.

على معرفة أّوال توفير معطيات معلوماتية في شكل إحصائيات مالية تساعد -

وثانيا تحديد التوجهات التي  ،نفاق على مستوى املشروعالحدود التي بلغها هذا إلا 

 .أخذها

 التدخل بسرعة من أجل تصحيح الوضع املالي للمؤسسة الصحفية.-

 نفاقه بصورة علمية صحيحة.إما يجب  إنفاقالحرص على -

نفاذ رأس املال الخاص بتسيير املؤسسة الصحفية في منافذ ال تعود إتفادي -

 بالفائدة على صاحبها.

م على معرفة ما تحقيق التوازن املالي على مستوى املؤسسة الصحفية والذي يقو -

 إطار نتاج النسخة الواحدة في حجم معين من الصفحات وفي إنفاقه على إ تم

 محدد من السحب.

 نتاجها.إنفاقه على إعر البيع للنسخة الواحدة مما تم التعرف على مدى تغطية س-

ن وجدت على مستوى إجراءات الالزمة لتعويض الخسارة تساعد في اتخاذ إلا -

 ( 61، ص 5097ضافية. )بن مرس ي، إلا  شهار أو ألاعمالإلا 

الانعكاسات السلبية على التوازنات الاقتصادية للمؤسسات الصحفية  4

 :02عقب ألازمة الصحية لوباء كوفيد 
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يؤكد خبراء الاقتصاد وتقارير صندوق النقد الدولي أن لألزمات منها 

ن إواء و املتقدمة والنامية على حد سالاقتصادية والصحية انعكاسات على الدول 

اختلفت درجات التأثير من دولة ألخرى، حيث يدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة 

الكساد، فتتراجع وتيرة النمو الاقتصادي وحجم التبادل التجاري على الصعيد 

خالل ألازمة الاقتصادية العاملية التي ظهرت في  5002العالمي مثلما حدث عام 

زمة الصحية العاملية املتمثلة في وباء كوفيد الواليات املتحدة، ويحدث اليوم مع ألا 

على اقتصاديات املؤسسات  91ويكمن تأثير ألازمة الصحية لوباء كوفيد . 91

 الصحفية في املظاهر التالية:

 :تراجع في حجم التوزيع واملبيعات 0.4

لقد عرفت بعض الصحف التي استمرت في الصدور في ظل أزمة فيروس 

في حجم توزيعها ومن ثم مبيعاتها، حيث اكتفت بطبع  تراجعا ملحوظا 91كوفيد 

صت الصحف نسخ محدودة بسبب الحجر الصحي املنزلي
ّ
، فمثال في الجزائر قل

صداراتها إلى مستوياتها الدنيا، وكثير منها طبع في حدود ثالثة آالف نسخة إ

 إلالكتروني، تم الاسترجاع من املوقع ماي 5050محمد أفزاز، ).فقط

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/5/7 ) منها يوميةو   "

Expressionيث سحبت الجريدة في بداية " الخاصة الناطقة باللغة الفرنسية ح

نسخة في العادة  30000نسخة يوميا عوض  5000(  5050) شهر مارس ألازمة

نسخة يوميا حاليا. ) وكالة ألانباء  97000جم فيما بعد بسحب ليرتفع الح

 إلالكترونيماي، تم الاسترجاع من املوقع   5050الجزائرية، 

:15-19-16-02-05-2020-http://www.aps.dz/ar/algerie/86764 ) 

قة باللغة الفرنسية ار مدير النشر ليومية الوطن الخاصة والناطومن جهته أش

لى إه تراجع في بداية ألازمة الصحية لى أن السحب لصحيفتإالطيب بلغيش 

لى إ 43000ا كانت في العادة تسحب من فيم 20000لى إليرتفع مجددا  92000

اع من املوقع سترجماي، تم الا 5050وكالة ألانباء الجزائرية،  ) .نسخة يوميا 20000

 http://www.aps.dz/ar/algerie/86 إلالكتروني

ن ظاهرة تراجع حجم التوزيع واملبيعات لم تقتصر فقط على الصحف إ

في  اتراجعبل مست كذلك الصحف الدولية ومنها الفرنسية التي عرفت  ،الوطنية

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/5/7
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/5/7
http://www.aps.dz/ar/algerie/86764-2020-05-02-16-%2019-15
http://www.aps.dz/ar/algerie/86
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، كما سجلت مفي النصف الثاني من شهر مارس املنصر  %30حجم مبيعاتها بنسبة 

 %3بين بنسب متفاوتة  اانخفاض 5050املجالت الفرنسية في الربع ألاول من عام 

 Paris Match. (mind Media; 2020، باستثناء بعض املجالت مثل: %92لى إ

avrilhttps://www.mindnews.fr/article/18217/covid-19-les-

consequences-sur-le-secteur-des-medias-et-de-la-publicite-en-ligne/) 

 لصحف:اتراجع في نسبة مقروئية  0.3

ن تراجع نسبة مقروئية الصحف لم يكن وليد ألازمة الصحية العاملية إ       

إال أن هذا  ة،إلالكترونيبل كان قبل ذلك بعد انتشار الصحافة  91لكوفيد 

م مع تفش ي الوباء وتطبيق سياسة الحجر املنزلي التراجع تسارعت وتيرته عبر العال

في مختلف دول العالم مما أدى إلى زيادة هائلة في عدد القراء على إلانترنت مقابل 

تراجع مقروئية الصحف املطبوعة التي بات من الصعب في ظل ألازمة الصحية 

 .وصول الزبائن إليها وكذاإيصالها إلى نقاط البيع، 

أن ألازمة "سرعت بشكل شبه  5050رويترز في تقريره للعام وأفاد معهد         

"، ففي بريطانيا مثال، زاد عدد قراء نتقال إلى مستقبل رقمي بالكاملأكيد الا 

ماليين متصفح في الفصل ألاول من  6.6الكبرى على إلانترنت بمقدار  إلاعالموسائل 

أوت، تم  5050، )الشرق ألاوسط .السنة، وهو رقم قياس ي بحسب اتحادها املنهي

 https://aawsat.com/home/article/2435346:إلالكترونيالاسترجاع من املوقع 

 :شهاريةإلا  تراجع في املداخيل3.3

عالنية خاصة يراداتها إلا إمن املؤسسات الصحفية تراجعا في  سجلت الكثير         

شهارية التي إلا حف املحلية التي كانت تعتمد بدرجة كبيرة على املداخيل تلك الص

ر الذي سيؤدي حسب بعض تأتيها من عدة قطاعات مثل السيارات والتجارة، ألام

الصادق  )زال منتشرا عامليا. لى قتلها ال محالة ما دام الوباء ماإالتحليالت 

" لوالند فعلى سبيل املثال خسرت صحيفة (.99، 5050الحمامي، 

في املائة من إلاعالنات شهر  20و 52( نسبة تتراوح بين  (LollandFalsterفالستر"

ذا استمر انتشار الوباء في املنطقة. )ناصر إباملائة  62لى إوقد تصل  ،مارس املنصرم

في مواردها  اتراجع" The Guardianومن جهتها توقعت صحيفة " ( 5050السهلي، 

2020 , سترليني خالل الستة ألاشهر القادمة. )إجنيه مليون  50املالية بمبلغ 

Schwab) 

https://aawsat.com/home/article/2435346
http://be.linkedin.com/in/pnschwab
http://be.linkedin.com/in/pnschwab
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 الاستراتيجية الاقتصادية للمؤسسات الصحفية في إدارة أزمتها املالية: 5

وخاصة ألاجنبية منها في تخطي لقد ن حت بعض املؤسسات الصحفية          

تباعها استراتيجية اقتصادية قائمة على امتها املالية عقب جائحة كورونا بأز 

ة وتطبيقاتها على الهواتف الذكية، إلالكترونيالاعتماد على مصادر تمويل مواقعها 

 ذاتهااملشاكل املالية التي تعاني اقتصادياتها من املؤسسات ألاخرى في حين اضطرت 

جراءات تقشفية شديدة تندرج ضمن استراتيجيتها إلدارة أزمتها املالية إتخاذ إلى ا

كتقليص عدد صفحاتها وأرقام توزيعها وإلغاء آالف الوظائف وتسريح عدد كبير 

 من العاملين فيها، وفيما يلي تفصيل لذلك:

 تقليص عدد الصفحات وأيام الصدور: 0.4

صت العدي        
ّ
لى النصف منها يومية إدد صفحاتها د من الصحف الوطنية عقل

"Expression مدير النشر  " الخاصة الناطقة باللغة الفرنسية حسب ما أكده

وكالة  )." الخاصة الناطقة باللغة الفرنسية أحمد فتاني Expressionيومية "

 إلالكترونيماي تم الاسترجاع من املوقع  5050ألانباء الجزائرية، 

15-19-16-02-05-2020-http://www.aps.dz/ar/algerie/86764 ) 

صت عدد أيام وباملوازاة مع هذا إلا       
َّ
جراء هناك العديد من الصحف التي قل

الصدور إلى يومين بدل من تقليص عدد صفحاتها أو التوقف املؤقت عن النشر 

خفض تكاليف الطباعة وتخصيص أيام بعينها ل  (Tampa Bay Times)على غرار

 (99، 5050الصادق الحمامي،  ) .للصدور من أجل استقطاب إلاشهار

 التوقف املؤقت عن الصدور: 0.4

يعتبر التوقف املؤقت عن صدور بعض الصحف من القرارات التي اتخذتها        

غربية بعد دخولها في أزمة مالية سواء املؤسسات الصحفية الوطنية، العربية وال

من سوق  أخلت باقتصادياتها بسبب تسجليها لتراجع ملحوظ في حجم مبيعاتها

 شهارية من سوق املعلنين.القراء ومداخيلها إلا 

" النهار إصدار جريدة" النهار " عن تعليق أعلنت إدارة مجمع فمثال في الجزائر        

فإن هذا القرار يرجع  5050أفريل  57يخ بتار  ان الصادروحسب البيالجديد "، 

لى أسباب مادية منها عزوف املتعاملين عن اقتناء الجريدة بسبب إبالدرجة ألاولى 

وتفاديا لتراكم الديون لدى املطابع العمومية والديون لدى شركات  .غلق ألاكشاك

http://www.aps.dz/ar/algerie/86764-2020-05-02-16-19-15
http://www.aps.dz/ar/algerie/86764-2020-05-02-16-19-15
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: إلالكترونيأفريل، تم الاسترجاع من املوقع  5050النهار الجديد،  ).التوزيع

https://www.ennaharonline.com ) 

كحل للخروج من ألازمة املالية للمؤسسات  إلالكترونيالنشر الصحفي  3.4

 الصحفية:

ة للصحف وتطبيقاتها على إلالكترونيخبارية للمواقع لقد عرفت املضامين إلا         

 بلغقباال إمختلف مواقع التواصل الاجتماعي  الهواتف النقالة ومنصاتها على

الثمن مثلما هو  قياسية، علما أن بعض مضامينها الرقمية مدفوعة مستويات

 عدد بلغ املثال، سبيل ة الغربية، فعلىإلالكترونيالحال في بعض الصحف 

 997  "الغارديان ملوقع" ألاميركية النسخة تصفحوا الذين الجدد املستخدمين

 . وحقق% 86 ةبنسب يمثل تطورا ما وهو ،2020 مارس في جديد، زائر مليون 

 أما قياسية، أرقاما منه الوقاية ونسبة كورونا فيروس تعريف حول  تفسيري  تقرير

 تجاوز  اليوتيوب بقناة مشتركيها عدد في تطورا حققت فقد "التلغرافصحيفة 

 (6، 5050املليون. )الصادق الحمامي، 

 تسريح املوظفين وتخفيضات في ألاجور كإجراءات ملواجهة ألازمة املالية: 5.0

 500تملك  ( التيGannett) ""غانيتعلنت املجموعة الاقتصادية الكبرى أ       

ل غير مدفوعة 
 
ط يومية أميركية، عن إجراءات تقنية كبيرة ملواجهة أزمتها املالية كع 

بعض أو مضاعفة العمل بالنسبة ل % 52 ألاجر، وتخفيضات في ألاجور تصل إلى

من موظفيها )في مجال الرياضة  % 1الصحفيين(، كما أن بعض الصحف سرَّحت 

 (99، 5050)الصادق الحمامي،  .(The Maven)مثل "ذا مافن " 

ومن جهة أخرى اتجهت العديد من الصحف املغربية إلى التوقيف املؤقت         

 % 20و %50لإلداريين والتقنيين، والتخفيض من أجور الصحفيين ما بين 

، تم الاسترجاع من املوقع ماي 5050محمد أفزاز،  )عن بعضهم. والاستغناء

 (https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/5/7إلالكتروني

، وهي واحدة من أكبر (Newsquest)أخبرت "نيوز كويست "  هار وبدو          

التي تمتلك أكثر من مائة عنوان، مجموعات الصحف املحلية في اململكة املتحدة 

، Northern Echo "" وBrighton Argusو" Glasgow's Herald "بما في ذلك "

موظفيها أنهم سيخضعون جميعا لتخفيض فوري في ألاجور، وقالت إن العديد 

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/5/7
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مارس، تم  5050) العربي الجديد ، .دون أجرن إلى الحصول على إجازة سيضطرو 

( وأيضا قامت  /https://www.alaraby.co.uk:  لكترونيإلاالاسترجاع من املوقع 

 ( Schwab , 2020بتسريح بعض موظفيها مؤقتا. )  Le Soirالجريدة البلجيكية " 

حدة الذي قليمي باململكة املت" الناشر إلا Reachكما أعلنت مؤسسة "           

من  % 50"  عن تسريح  Mirror" و"  the Express"  يطبع عناوين صحفية مثل:

، فضال عن تخفيض أجور عامال 170وهو ما يعادل  7400موظفيها البالغ عددهم 

 , Amol Rajan.)  % 90أما بقية العاملين  فبنسبة   %  50بنسبة كبار املدراء 

2020  ) 

نفس ترشيد النفقات اتبعتها بعض الصحف ألامريكية التي قامت بتخفيض أجور 

 لىباإلضافة إ ،(Condé Nast, Financial Times, L.A. Times)مثل: موظفيها 

 33" فإن  New York Timesصحيفة "خر. وحسب التسريح املؤقت للبعض آلا 

في الواليات املتحدة ألامريكية سيتأثر باإلجراءات التي  إلاعالمعامل بقطاع  ألف

ية للحد من ألازمة املالية التي تعرضت لها إلاعالمتتخذها مختلف املؤسسات 

 ( Schwab , 2020نتيجة لفيروس كورونا. ) 

اقتصادية ملواجهة املؤسسات الصحفية  كاستراتيجيةالتمويل الرقمي  5.4

 أزمتها املالية:

يندرج تنوع مصادر التمويل الرقمي للمؤسسات الصحفية ضمن         

زمتها املالية، حيث حسب العديد أدارة إالاقتصادية التي تمكنها من  يتهااستراتيج

 Sembraاملؤسسة املشاركة ملؤسسة   Janine Warner من  الخبراء  وعلى رأسهم

Media تمثل هذه إلاعالم، املختصة بتقديم استشارات بشأن استدامة وسائل ،

، فإذا بدأ مصدر ألازماتالاستراتيجية، مفتاح الاستدامة لهذه املؤسسات في أوقات 

) شبكة محرري الشرق  .ما بالشح، تتولى املصادر ألاخرى توفير التمويل املطلوب

: إلالكتروني أكتوبر، تم الاسترجاع من املوقع 5050ألاوسط، 

49-36-11-02-10-2020-https://menaeditors.com/news/342 ) 

ومن أهم مصادر التمويل الرقمي التي يمكن أن تبقي املؤسسات الصحفية          

 لية نذكر:املا ألازماتتوب أثناء املك إلاعالمنشطة في سوق 

 املحتوى الصحفي الرقمي املدفوع: -

https://www.alaraby.co.uk/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1
http://be.linkedin.com/in/pnschwab
https://www.bbc.com/news/correspondents/amolrajan
http://be.linkedin.com/in/pnschwab
https://twitter.com/janinewarner
https://www.sembramedia.org/
https://www.sembramedia.org/
https://www.sembramedia.org/
https://menaeditors.com/news/342-2020-10-02-11-36-49
https://menaeditors.com/news/342-2020-10-02-11-36-49
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على قرائها  ابعض املؤسسات الصحفية في سنوات ماضية رسوم فرضت        

شهر نيويورك تايمز(  )كجريدتي إلالكترونيمقابل مطالعتهم ملقاالتها عبر موقعها 

، ليصبح 5090وصحيفة " التايمز البريطانية " بداية شهر جويلية  5099مارس 

حتوى الصحفي الرقمي املدفوع الثمن منقذ هذه املؤسسات الصحفية في زمن امل

 الكورونا.

ملعهد رويترز لدراسات الصحافة   التقرير السنوي  وفي هذا الصدد تنبأ       

 للدخل 5050
ً
 رئيسا

ً
، أنه خالل العام الجاري ستصبح عائدات القراء مصدرا

يجني الناشرون  " :nic newman كاتب التقرير ويقول  بالنسبة لنصف الناشرين.

 على الاشتر الذين راهنوا 
ً
، كبديل اكات والعضويات مقابل رسوم معقولةمبكرا

مل على مبالغ تيرادات سوق القراء تشإعلما أن  . "لإلعالنات، املكافآت آلان

الاشتراكات والعضويات مقابل محتوى حصري أو نشرات ألاخبار أو أي امتيازات 

 أخرى.

، ألاكثر The Daily Beastالذي تعتمد عليه مثال   freemiumويعد نموذج         

، اع املحتوى العادي مجانً شعبية بين نماذج الدفع مقابل املحتوى. ويوفر هذا النو 

لكنه يشترط الاشتراك للوصول إلى املحتوى إلاضافي أو الحصري، حيث تسمح هذه 

 .دوالر سنوًيا 900مقابل الجريدة للمشتركين فقط بالوصول للمحتوى الحصري 

أكتوبر، تم الاسترجاع من املوقع  5050)شبكة محرري الشرق ألاوسط، 

 (https://menaeditors.com/news/342-2020-10-02-11-36-49: إلالكتروني

 على  ( الذي Membershipية )كما نجد نموذج أو نظام العضو         
ً
حقق نجاحا

ومن بين الصحف العاملية  ،ويوفر استدامة اقتصادية لسنوات املستوى العالمي

التي وفق هذا النموذج توفر املحتوى  The Guardian التي تعتمد عليه نجد 

 للج
ً
ميع، وباملقابل يحصل ألاعضاء وهم بمثابة مساهمين على مميزات مجانيا

 
ً
 لفئة عضويتهم، مثل املشاركة في ألانشطة وحضور الفعاليات، وأحيانا

ً
أخرى تبعا

املشاركة في املحتوى، يذكر أن جريدة الغارديان كانت قد أعلنت في مارس املاي ي 

أي وفق برنامج  )وأعضاءملليون مساهم بين مشتركين ( عن تخطيها حاجز ا 5050)

ألف مساهم بشكل  410، بواقع 5050و 5091خالل العالم املالي ( العضوية

ألف مساهم ملرة واحدة... وتطمح الصحيفة إلى الوصول ملليون آخر  370شهري، و

http://www.digitalnewsreport.org/publications/2020/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2020
http://www.digitalnewsreport.org/publications/2020/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2020
https://twitter.com/nicnewman
https://www.thedailybeast.com/
https://menaeditors.com/news/342-2020-10-02-11-36-49
https://www.theguardian.com/international
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: إلالكتروني، تم الاسترجاع من املوقع 5050)الدخاخني، سبتمبر  .5055بحلول 

https://aawsat.com/home/article/2519461 /) 

 العمليات التجارية الرقمية:-

ابتكر بعض القائمين على املؤسسات الصحفية مصدر تمويل آخر بهدف           

التقليل من الخسائر املالية التي تعرضت لها بسبب شح مصادر تمويلها التقليدية 

ة ويتمثل هذا املصدر في القيام ببعض العمليات التجاري ،جراء جائحة كورونا

 الرقمية والتي يقصد بها تقديم خدمة أو منتج رقمي مدفوع الثمن.

ومن بين الصحف التي تبنت هذه الاستراتيجية الاقتصادية نذكر           

، حيث قامت بتصميم منتجات رقمية  Dagens Nyheterالصحيفة السويدية

ية لجميع قصصها الصحفية الطويلة، كما أطلقت تطبيًقا وبيعها مثل كتب صوت

جديًدا للتسلية واختبارات الذكاء والكلمات املتقاطعة بجانب تطبيقها إلاخباري، 

 5050) شبكة محرري الشرق ألاوسط،  .وفرضت رسوما مقابل الاشتراك الشهري 

: إلالكترونيأكتوبر، تم الاسترجاع من املوقع 

49-36-11-02-10-2020-https://menaeditors.com/news/342)  ومن جهتها

 Escape  ألامريكية بتأسيس لعبة رقمية بعنوان  The Telegraph Heraldقامت

Room Dubuque،  داخل سلسلة من التحديات وألالغاز  ينخرط فيها الالعبون

 ااملشروع أرباًح  فة املغلقة. وحققالتي يجب عليهم حلها من أجل الخروج من الغر 

  ط.خيالية بعد ستة أشهر فق

زمتها املالية من أاوز بعض املؤسسات الصحفية في تج ي سياق متصل ن حتفو

خالل تنظيم فعاليات تعليمية من خالل شبكة الانترنت مثل تدريب الصحفيين 

والطالب على العمل الصحفي مقابل رسوم معقولة حققت من ورائها أرباحا، 

على أن ما  )CIMA.(ية الدوليةإلاعالمملركز املساعدة  خاصة بعدما أكدت دراسة 

باملائة من طالب الصحافة وحديثي التخرج مهتمون بالتدريب.  27يقرب من 

أكتوبر، تم الاسترجاع من املوقع  5050)شبكة محرري الشرق ألاوسط، 

 (https://menaeditors.com/news/342-2020-10-02-11-36-49: إلالكتروني

  

https://www.dn.se/
https://menaeditors.com/news/342-2020-10-02-11-36-49
https://menaeditors.com/news/342-2020-10-02-11-36-49
https://www.telegraphherald.com/
https://escaperoomdubuque.com/
https://escaperoomdubuque.com/
https://www.cima.ned.org/publication/global-investigative-journalism-strategies-for-support/
https://menaeditors.com/news/342-2020-10-02-11-36-49
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 نتائج الدراسة:

لقد توصلت ورقتنا البحثية التي اعتمدت على التحليل الوصفي الوثائقي 

لعينة من الدراسات العلمية واملقاالت الصحفية الوطنية والعربية  إلالكتروني

الغربية املتناولة لألزمة املالية التي تعرضت لها مختلف املؤسسات الصحفية و 

 واستراتيجيتها الاقتصادية في مواجهتها والتقليل من أضرارها خالل الفترة الزمنية

 ية:تلى أهم النتائج آلانفسها إالسنة إلى ماي من  5050من شهر مارس 

ية تأثرا باألزمة الصحية عالمإلا تعتبر املؤسسات الصحفية من أكثر املؤسسات -

كونها تبيع منتوجها بثمن أقل من سعر تكلفته هذا من  91العاملية لوباء كوفيد 

لت هذه املؤسسات تعتمد على مصادر التمويل از  جهة، ومن جهة أخرى ما

 والدعم الحكومي.  ية في تحقيق الربح مثل: الاشهار التقليد

وى العالمي والتي استمرت في عرفت بعض املؤسسات الصحفية على املست-

وتوزيعها  تراجعا ملحوظا في حجم سحبها 91الصدور في ظل أزمة فيروس كوفيد 

 عالنية ومن ثم تراجع في نسبة مقروئيتها.وإيراداتها إلا 

متها املالية عقب ن حت بعض املؤسسات الصحفية وخاصة ألاجنبية في تخطي أز -

دية قائمة على الاعتماد على مصادر تباعها استراتيجية اقتصااجائحة كورونا ب

ة وتطبيقاتها على الهواتف الذكية منها: نظام الاشتراكات إلالكترونيتمويل مواقعها 

 العضوية.و 

سيصبح  املحتوى الصحفي الرقمي املدفوع تنبأت بعض الدراسات ألاجنبية أن-

 مصدرا رئيسا للدخل في املؤسسات الصحفية مما يوفر لها استدامة اقتصادية

 لسنوات.

 املشاكل املالية اتها منالتي تعاني اقتصادي املؤسسات الصحفية ألاخرى اضطرت -

جراءات تقشفية شديدة تندرج ضمن استراتيجيتها إلدارة أزمتها إإلى اتخاذ  ذاتها

لى إلغاء إتوزيعها وأيام الصدور، باإلضافة املالية كتقليص عدد صفحاتها وأرقام 

 بير من العاملين فيها، وتخفيض ألاجور.آالف الوظائف وتسريح عدد ك

ابتكر بعض القائمين على املؤسسات الصحفية مصدر تمويل آخر بهدف التقليل -

من الخسائر املالية التي تعرضت لها بسبب شح مصادر تمويلها التقليدية جراء 

نتاج إالعمليات التجارية الرقمية مثل: جائحة كورونا ويتمثل في قيامهم ببعض 
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ب صوتية، تنظيم دورات تدريبية عبر الانترنت، تصميم تطبيقات للتسلية وبيع كت

 واختبارات الذكاء والكلمات املتقاطعة.

 خاتمة:

الاقتصادي الصناعي ون الجانب إختام ورقتنا البحثية يمكن القول وفي         

سسات للمؤسسات الصحفية وتميزها بخصائص اقتصادية فريدة عن باقي املؤ 

ية لوباء لى التأثر بشكل كبير باألزمة الصحية العاملإألاخرى أدى بها الاقتصادية 

دارتها الصحفية ضرورة ملحة إعادة النظر في وظائف إ، وهو ما يجعل 91كوفيد 

 املالية التي تتعرض لها من حين آلخر. ألازماتخاصة أوقات 

سسات دارة العلمية السليمة لبعض املؤ وهي الحقيقة التي أثبتتها إلا        

الصحفية ألاجنبية في الكيفية التي واجهت بها أزمتها املالية التي تسبب فيها انتشار 

اقتصادية قائمة على البحث عن  الستراتيجيةفيروس كورونا من خالل تبنيها 

من  اشّح  مصادر تمويل مبتكرة ورقمية تغطي بها عجزها املالي بعدما عرفت

 مصادر تمويلها التقليدية.

لى مؤسسات مقاوالتية غير إت الصحفية اليوم عليها أن تتحول ؤسسافامل        

نتاج، الطبع، التوزيع، التمويل بدل بداع في إلا طية ترتكز على عامل الابتكار وإلا نم

شهار الصحفي كمصدر أساس ي لدخلها قائها مؤسسات نمطية تعتمد على إلا ب

ن إاختالل توازنها املالي  لىإراجعت نسبته بها سيؤدي ال محالة ت إذاوربحها والذي 

 فالس البعض منها.إلم نقل 

 املراجع:

(، كيف غيرت جائحة كورونا صناعة الصحافة و امليديا،  5050الحمامي الصادق )  -9

: إلالكترونيمركز الجزيرة للدراسات، تم الاسترجاع من املوقع 

://studies.aljazeera.net/ar/article/4685https . 

(، التمويل الجماهيري للصحف واملواقع يواجه 59سبتمبر  5050الدخاخني فتحية ) -5

، تم الاسترجاع من 15273تحدي إقناع القراء، جريدة الشرق ألاوسط، العدد 

 https://aawsat.com/home/article/2519461:إلالكترونياملوقع 

، دار الكتاب الجامعي، لبنان، 9، ط إلاعالم(، اقتصاديات 5097الشجيري سهام ) -3

 مارات.إلا 

https://studies.aljazeera.net/ar/article/4685
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4685
https://aawsat.com/home/article/2519461
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(، بعد تراجع املبيعات وعائدات إلاعالنات... هل 4، أوت 5050الشرق ألاوسط ) -7

: لكترونيإلايكتب كورونا نهاية الصحافة الورقية؟ تم الاسترجاع من املوقع 
https://aawsat.com/home/article/2435346/ 

دارة املؤسسات الصحفية، )ب.ط(، جامعة وادي إالطيب عبد هللا عبد النبي،  -2

 النيل، السودان.

(، ضربة كورونا للصحافة: صحف محلية  56مارس  5050) العربي الجديد  -6

تم الاسترجاع  يطانية تتوقف عن الصدور،  شركة فضاءات ميديا ليمتد ، لندن، بر 

 /https://www.alaraby.co.uk: إلالكترونيمن املوقع 

الفكر  ، دار 5(، إدارة املؤسسات الصحفية، ط 5004املسلمي عبد هللا إبراهيم ) -4

 العربي، القاهرة.

، إلاعالم(، اقتصاديات 5096النبهاني عطشان أحمد، الجبوري عبودي نعمة علي ) -2

 ، دار الرياحين للنشر والتوزيع، العراق.9ط 

، الجزائر، الورسم 9، اقتصاديات الصحافة املكتوبة، ط 2014)بن مرسلي أحمد ) -1

 للنشر والتوزيع.

الجديد الجزائرية التابعة ملؤسسة ألاثير إدارة جريدة النهار بيان صادر عن  -90

، متوفر على الخط التالي: 5050أفريل  57بتاريخ  للصحافة،
https://www.ennaharonline.com 

، )ب.ط(، القاهرة، دار )املؤسسة الصحفية( إلاعالممحمد سيد محمد،اقتصاديات  -99

 الفكر العربي.

 القاهرة، واقتصادياتها، الصحف (،إدارة5009الدين محمود، العباس ي أميرة ) معل -95

 .املفتوح للتعليم القاهرة جامعة مركز

(، مصادر للتمويل ساعدت 09أكتوبر  5050شبكة محرري الشرق ألاوسط ) -93

تم الاسترجاع من  ، املؤسسات الصحفية على تخطي ألازمة املالية عقب الجائحة

https://menaeditors.com/news/342-2020-10-02-11-: يإلالكتروناملوقع 

49-36) 

مؤسسات أفلست وإيرادات توقفت بسبب كورونا..  ماي(، 5050محمد أفزاز ) -97

الاسترجاع  الجزيرة نت ترصد ألاوضاع املالية للصحافة الورقية بالعالم العربي،تم

 (https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/5/7إلالكترونيمن املوقع 

(، فيروس كورونا: الصحافة املكتوبة جد 05ماي  5050)وكالة ألانباء الجزائرية  -92

، تم الاسترجاع من املوقع نقاذ القطاعإضررة و الدعوة الى التفكير بغية مت

https://aawsat.com/home/article/2435346/
https://www.alaraby.co.uk/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%B5%D8%AD%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1
https://www.ennaharonline.com/
https://www.ennaharonline.com/
https://menaeditors.com/news/342-2020-10-02-11-36-49
https://menaeditors.com/news/342-2020-10-02-11-36-49
https://menaeditors.com/news/342-2020-10-02-11-36-49
https://www.aljazeera.net/ebusiness/2020/5/7
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http://www.aps.dz/ar/algerie/86764-2020-05-02-16-19-:   إلالكتروني

15 
16- Mind Media (  2020  avril02 ) ; Covid-19 : les conséquences sur le 

secteur des médias et de la publicité en ligne, voir le lien : 

https://www.mindnews.fr/article/18217/covid-19-les-

consequences-sur-le-secteur-des-medias-et-de-la-publicite-en-

ligne/ 

17-  Schwab Pierre-Nicolas ( 2020), Impacts du COVID-19 sur les 

médias et leur futur , into the minds , Bruxelles Belgique, voir le 

lien : https://www.intotheminds.com/blog/covid-impact-medias/ 

  

http://www.aps.dz/ar/algerie/86764-2020-05-02-16-19-15
http://www.aps.dz/ar/algerie/86764-2020-05-02-16-19-15
http://www.aps.dz/ar/algerie/86764-2020-05-02-16-19-15
https://www.mindnews.fr/article/18217/covid-19-les-consequences-sur-le-secteur-des-medias-et-de-la-publicite-en-ligne/
https://www.mindnews.fr/article/18217/covid-19-les-consequences-sur-le-secteur-des-medias-et-de-la-publicite-en-ligne/
https://www.mindnews.fr/article/18217/covid-19-les-consequences-sur-le-secteur-des-medias-et-de-la-publicite-en-ligne/
http://be.linkedin.com/in/pnschwab
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 فتح جديد في الصحافة املعاصرة : صحافة البيانات

 حالة كورونا -التقليدية الجاهزة ألاخبار البيانات بدل 

 ط د. مريم بوالصوف -0د. ياسين قرناني                     -0

املعاصر      مخبر املجتمع الجزائري /0سطيف ،جامعة محمد ملين دباغين-0

setif2.dz-y.kernani@univ 

املعاصر /مخبر املجتمع الجزائري 0سطيف ،دباغين جامعة محمد ملين-0

setif2.dz-@univm.boussouf 

 

 :ملخص الدراسة
 

تسعى هذه الدراسة إلى إبراز أهمية صحافة البيانات إذ أصبحت ركيزة         

أساسية للعمل الصحفي وجزء ال يتجزأ منه خصوصا في ظل الكم الهائل للبيانات 

الرقمية املتاحة يوميا في شبكة الانترنت ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وفي 

ش ي فيروس كورونا فقد لعبت صحافة البيانات دورا أساسيا في نقل ألاخبار ظل تف

وإعطاء ألارقام وإلاحصائيات واملستجدات الخاصة بتطور الوباء، فاستعانة 

ية على صحافة البيانات توفر للصحفيين املعلومات الضرورية إلاعالماملؤسسات 

 وموثوقيتها.إلثراء القصة الخبرية مع ضرورة التأكد من مصداقيتها 
 

، العمل الصحفي: صحافة البيانات، البيانات الرقمية، الكلمات املفتاحية

 جائحة كورونا.

  

mailto:y.kernani@univ-setif2.dz
mailto:y.kernani@univ-setif2.dz
mailto:المعاصر/%20%20%20%20%20%20%20m.boussouf@univ-setif2.dz
mailto:المعاصر/%20%20%20%20%20%20%20m.boussouf@univ-setif2.dz
mailto:المعاصر/%20%20%20%20%20%20%20m.boussouf@univ-setif2.dz
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 :إلاشكالية

تزايدت في آلاونة ألاخيرة أهمية صحافة البيانات أو الصحافة املستندة إلى         

رسومة البيانات وهي صحافة متخصصة في إبراز الدور املتزايد للبيانات الرقمية وامل

في إنتاج قصص خبرية تضم عرضا مرئيا مبسطا للبيانات يسهل على الجمهور 

 فهمه واستيعابه.

وقد مثل التطور الهائل في وسائل الاتصال ووفرة البيانات على شبكة         

الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وما نعيشه حاليا من ثورة البيانات وتدفق 

دة جدا تحديا كبيرا في طرق عرض ونشر البيانات بالقوالب البيانات الكبيرة واملعق

الصحفية التقليدية، ومن هنا تبرز أهمية صحافة البيانات في عصر التكنولوجيا 

الرقمية. ومن جانب آخر أدى التدفق الهائل للبيانات إلى افتقار أغلب هذه 

إلاحصاءات البيانات إلى املصداقية واملوثوقية، ومن هنا تأتي أهمية استخدام 

الرسمية كمصادر لصحافة البيانات. وقد بدأت الحكومات إدراك أهمية نشر 

 منهايأتي دور الصحفي لالستفادة فالبيانات وإلاحصاءات وإتاحتها للجمهور، 

واستخالص تقارير صحفية لتوعية الجمهور. كما تؤدي صحافة البيانات دورها في 

 تحسين جودة البيانات الرسمية.

ضت أزمة كورونا انتشارا أكبر لصحافة البيانات نظرا ألهميتها خالل هذه فر         

. بعد أن أصبحت ألارقام مسألة يومية. وذلك منذ بداية ألازمة، أصبحنا .الفترة.

صال
ّ
بوزارة الصحة أو الجهة  تنتظر يومّيا، الناطق الرسمّي أو املسؤول عن الات

لحديثة ببلدنا، ليخبرونا بعدد الرسمية املسؤولة عن قطاع الصحة وألاوبئة ا

الحاالت الجديدة، حسب الجنس أو الشريحة العمرية أو املنطقة وغيرها من 

الذي اكتشفه  ”الصفر“حّقا نعيش تحت وقع ألارقام وذلك لقد أصبحنا التفاصيل.

 عالم الرياضيات الخوارزمي، أصبح يعني لنا الكثير.

بة للغاية، وهي نقل ألاخبار بصفة ووجد الصحفيون أنفسهم في مهّمة صع         

آنية من جهة، وبكل مصداقية من جهة أخرى نظرا ألهمية التثبت من املعلومات 

سبوك إلى نشر ايالاجتماعية، ألامر الذي دفع الف مع انتشار إلاشاعات عبر امليديا
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تحّدد به مصادر املعلومات  Centre d’informationsمركز افتراي ي للمعلومات 

 بشكل كبير في زمن كورونا. إلاعالموتقارير وسائل  بأخبار وتزايد الاهتمام  بكل بلد.

ية ألاكبر من بين إلاعالم( التغطية 91-لقد نال تفش ي فيروس كورونا )كوفيد       

بما في ذلك تفش ي إيبوال  كل ألاوبئة التي اجتاحت العالم على مّر العصور،

أجرتها مجلة التايمز ألامريكية أن عدد الصحف التي تناولت  دراسة إذ تظهر ألاخير،

 بالفترة الزمنية نفسها لوباء إيبوال في  53أكثر ب  خبر انتشار الفيروس كان
ً
 مقارنة

ً
مرة

ة، وجدنا ومنذ بداية ألازم  وخالل الشهر ألاول فقط من تفش ي الفيروس. 5092

كل القنوات إلاخبارية وإلاذاعية والجرائد …. الجميع يتحدث عن فيروس كورونا 

 عن هذه ألازمة إلالكترونيالورقية و
ّ
يين إلاعالمفهي محور حديث … ة ال تتحدث إال

والصحفيين في مناقشتهم لجميع املجاالت حتى الرياضة والثقافة وإن ألغيت جميع 

ت تالحقنا أخبار الفنانين والرياضيين الاحتفاالت والتظاهرات الري
ّ
اضية. ولكن ظل

 .)3/8/0219gar.or-https://ajo) زمة.القتهم بهذه ألا في ع

         
ً
تعتبر اهتمامات الجمهور ودراسة العواطف في الصحافة الجديدة آلان مادة

 إلاعالمصحفي على الناس، فصناعة ال يمكن تجاوزها لفهم طبيعة تأثير العمل ال

فإنها  أفرادوفي حين أن املشاعر أشياء نحّسها ك تحدث تأثيًرا وتغييًرا في كل وقت،

يمكن أيًضا أن تكون مشتركة وجماعية تنتشر عبر املجموعات واملجتمعات وتشكل 

ويمكن  مثل املرض ومثل ألاخبار الزائفة، معد   ردود الفعل تجاه حدث ما. فالخوف

، الوسيلة ألاقوى وألاسرع في نشر إلاعالمبينما تزداد مسؤولية  ينتشر بسرعة، أن

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية،  ألازماتوإيصال الخبر واملعلومة، في ظل 

فيها العاطفة والحالة النفسية التحدي ألاصعب  فكيف لو كانت هذه ألازمة تلعب

ا من هذه املسؤولية نطرح التساؤل في التخطي بأقل قدر من الخسائر.  وانطالق

في الصحافة  اجديد ايمكن اعتبار صحافة البيانات فتح ملاذا: تيآلاالرئيس 

 :وتندرج تحته تساؤالت فرعيةاملعاصرة؟ 

 البيانات؟ صحافة مفهوم ما -

 ؟إلاعالمعلى قطاع وسائل  -كورونا–ما تأثير وباء  -

 لألخبار وهي املستقبل؟ اساسيأ املاذا يمكن اعتبار صحافة البيانات مصدر  -

https://time.com/5779872/coronavirus-ebola-news-coverage/
https://time.com/5779872/coronavirus-ebola-news-coverage/
https://ajo-ar.org/
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 ما تحديات الثورة الرقمية أمام الصحفيين؟ -

 ما مراحل إنجاز قصة صحفية مدفوعة بالبيانات؟ -

 :البيانات صحافة مفهوم

تعني صحافة البيانات إعداد قصص خبرية عن طريق معالجة مجموعات         

و يضيفون أبعاًدا كبيرة من البيانات، حيث يجد الصحفيون قصصهم الخبرية، أ

 جديدة لها، من بين طيات قواعد البيانات املختلفة.
www.noonpost.com/content/ 10/12/0219( 

يضم مجموعة  شامال  امصطلح Data journalismeتعد صحافة البيانات         

رض توفير املعلومات والتحليالت التي تساعد على متزايدة من ألادوات والتقنيات بغ

 (.Gray, 2012كتابة تقارير صحفية ومواد إخبارية مبتكرة. )

بأنها صحافة متخصصة أو  Data journalismوتعرف صحافة البيانات         

تخصص جديد في الصحافة إلبراز الدور املتزايد للبيانات الرقمية واملرسومة في 

ومات في عصر الثورة الرقمية. وهي تعكس التفاعل املتزايد بين إنتاج ونشر املعل

منتجي املحتوى )الصحفيين(، واملختصين في عدد آخر من املجاالت مثل التصميم 

الفني وعلم الكمبيوتر وإلاحصاء. ومن وجهة نظر الصحفيين فإن صحافة البيانات 

ملختلفة لعرض تمثل مجموعة متداخلة من املهارات املستخدمة في املجاالت ا

,Thibodaux البيانات بصورة مبسطة في قالب رسومي جذاب لجمهور القراء. )

2011). 

يعن ى بالبح ث ع ن البيان ات ي وصحاف  ة البيان  ات ه  ي الحق  ل الصحف  ي ال  ذ        

بمختل ف أش كالها، والعم ل على تحليله ا والتوص ل إل ى تفس يرات مالئم  ة له  ا، وه  و 

أح  د ميادي  ن العم  ل الصحف  ي ال  ذي يش  هد تط  ورات س  ريعة في مختل  ف 

فأكث  ر م  ن نص  ف املؤسسات العاملية في الواليات املتحدة وأوروب  ا حالي  ا  .املستويات

تس  تعين بصحف  ي بيان  ات واح  د على ألاقل في غ  رف ألاخبار لديه ا. كم ا يوج د الي وم 

مس اق متخص ص في صحاف ة البيان ات ي درس في كلي  ات الصحاف  ة  500أكث ر م ن 

ويت  م تصمي  م ه  ذه البرام  ج م  ن أج  ل إع  داد الصحفيي  ن  م.بالجامع  ات ح  ول العال  

للتعام  ل م  ع املوجة املقبلة م  ن العم  ل الصحف  ي التحليل  ي املستند إلى ثقافة 

 .)5، ص2509 ة لألعالم،الجزير  دمعه (املساءلة.

http://www.noonpost.com/content/14005
http://www.noonpost.com/content/14005
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 :إلاعالمعلى قطاع  -كورونا -تأثير وباء

الكثيرون في كل مكان من علماء اجتماع وخبراء اقتصاد ومراقبين،  يناقش         

مقدمين العديد من  مدى التأثير الذي سيتسبب به هذا الوباء على العالم أجمع،

من النظام  يها، ابتداءً التي يمكن للعالم أن يبدو عل ألاطروحات والافتراضات

الصحي والسياس ي وحتى مدى تأثيره على عادات البشر الحًقا بتغييره لشكل 

كانت مهنة  التواصل الجسدي على وجه الخصوص. بينما نتساءل هنا عما إذا

 إلاعالموبالفعل، يمكن القول إن  من هذا التغيير، والصحافة سينالها جزء إلاعالم

 الت التي تشهد تغييًرا حقيقًيا.اليوم يعتبر من أول املجا

لكريغ سيلفرمان، صحفي ومحرر بصحيفة "باز فييد نيوز"  تقرير ففي           

 عبر إلا 
ّ

نترنت تشهد ازدياًدا كبيًرا في يقول إن الكثير من املواقع إلاخبارية التي تبث

القّراء نتيجة قضاء الناس أوقاًتا أكثر في تصفح إلانترنت  عدد الزيارات اليومية من

بينما تعاني هذه املواقع من تراجع حركة إلاعالن والدعاية  وقراءة املحتوى الطويل،

صادية أن هذا الوباء يحمل في طياته الكثير من التحديات الاقت فيها. من الواضح

ية إلانسانقدرته كمهنة في املحافظة على السمة  إلاعالمواملهنية، حتى يثبت 

من  %60ثل أكثر من التي تم -فإن الاشتراكات Fisco وحسب شركة .املتأصلة به

ومن غير  لكن إلايرادات ال تعوض الانهيار التام لإلعالنات، ترتفع، -عائدات الشركة

ود إلى وضعه الطبيعي بعد انتهاء أزمة الوباء الواضح ما إذا كان هذا الوضع سيع

  أم ال.

إلاخبارية بأزمة أسوأ من  إلاعالمهذا ألامر الذي يمكن أن يتسبب لوسائل         

، وفًقا %91التي شهدت انخفاًضا في إلايرادات بنسبة  5002ألازمة املالية لعام 

الدكتور كين،  "wsonomicsNeملحلل صناعة ألاخبار في موقع أخبار الاقتصاد "

 5002أسوأ مما كانت عليه عامي  "إنها أزمة للصحف واملواقع "الذي قال:

متوقًعا "سنرى لألسف املزيد من الصحف املغلقة، واملزيد من الفراغ في  "،5001و

 الصحافة نتيجة لذلك".

ي طياته الكثير من التحديات أن هذا الوباء يحمل ف ومن الواضح         

قدرته كمهنة في املحافظة على السمة  إلاعالميثبت  ىواملهنية حتالاقتصادية 

كتب ية املتأصلة به،إلانسان
 
، إدراك مدى تأثير كل كلمة ت

ً
في مقال أو خبر أو  ونهاية

https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/coronavirus-news-industry-layoffs
https://www.buzzfeednews.com/article/craigsilverman/coronavirus-news-industry-layoffs
http://newsonomics.com/
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فيديو هو ما يجب وضعه نصب عيني كل صحفي أو صانع محتوى في هذا 

أشياء أسوأ  ومن ثم سيدفعه لفعل املتلقي يشعر بالذعر فالخوف سيجعل الحقل،

 لها أو إلقاء اللوم على مجموعة معينة 
ً
كتعميم الشائعات أو الوقوع فريسة

ومعاملتها على هذا 

 )https://www.noonpost.com/content)23/28/0219ألاساس.

 ألاجنبية والدور الذي لعبته خالل أزمة كورونا إلاعالموسائل -0

من التهويل  تكمن في التوعية بالوباء والحد إلاعالممهمة وسائل  إن         

الذي يسهم في تصاعد حالة الخوف والهلع، ومن ألاجدر الاستعانة بأهل  والتهوين

من  وإعطائهم املجال للمشاركة في تصحيح وتقديم املعلومة الطبية، التخصص

            ول أمام هذا الوباء.خالل تسخير الشاشات والصفحات لهم كونهم خط دفاعنا ألا 

العربي منذ بدء انتشار فيروس كورونا حول العالم نقل ألاخبار  إلاعالموقد حاول 

يزال  وتعقب سير الفيروس وانتشاره ومدى جدية تهديده، في الوقت الذي كان ال

فكان نشاطه    ومناطق أخرى،انتشاره أكبر خارج حدود املنطقة، في الصين وأوروبا 

والخطط التي  مقتصًرا على نقل أخبار الدول التي تفش ى فيها الفيروس -نهاحي

 تسعى الحكومات لتطبيقها أو فرضها للسيطرة على الوضع.

كما استمرت التغطيات بمتابعة ماهية الفيروس وكيف وصل إلى مرحلة         

ألامر  ا،ير موثوقة أحيانً موثوقة أو غ "الجائحة"، مستعيًنا بنقل ألاخبار عن مصادر

 :مثل املعلومات غير الصحيحة كمية  مهولة من انتشار هم الحًقا فيسأالذي 

في الوقت الذي ما زال  "شوربة خفافيش" انتشار الفيروس نشأ من إن          

مصدر هذا الفيروس غير معروف حتى آلان، كما تبّين منظمة الصحة العاملية على 

 (https://www.noonpost.com/content)02/04/2020 موقعها باإلنترنت.

ية إلاعالمتلعب الكثير من ألامور دوًرا في الشكل الذي تختاره املنصة         

 من مراقبة القرارات الحكومية ونقدها سعًيا 
ً
للمشاركة في أزمات كهذه، بداية

ألاخبار والحقائق وإلاحاطة املطلوبة في التعاطي أو انتقاء  لتحقيق املصلحة العليا

واملشاركة في صنع التسلية والترفيه  مع ألاخبار السلبية واستعراض إلايجابية منه

إلى جانب نقطة  تكاد تكون  بهدف خلق نوع من التوازن بتقديم الحلول والبدائل،

بعد فرض الحجر املنزلي وحظر  عودة جمهوره إليه ألاهم في عالم التلفاز الذي شهد

https://arabi21.com/story/1239706/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://arabi21.com/story/1239706/%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://www.elbalad.news/4147593
https://www.elbalad.news/4147593
https://www.youm7.com/story/2020/1/26/%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4604070
https://www.youm7.com/story/2020/1/26/%D8%B4%D9%83%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%B9%D8%A8-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4604070
https://www.noonpost.com/content/36549
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC/
https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AC/
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تجول في الكثير من الدول حول العالم وهي أسلوب املقّدم أو املذيع في استعراض ال

الغربي من خالل مقّدمي ألاخبار  إلاعالمألاخبار السلبية أو املحزنة، إذ استطاع 

فكيف لو كان هذا املذيع    رة.أو الحي تقديم صورة أقرب لرباطة الجأش منها للشك

حساباته الشخصية على مواقع التواصل هم في نشر الهلع أو الخوف عبر يس

 مؤثًرا.
ً

  الاجتماعي في الوقت الذي يتابعه آلاالف متخذين منه مثاال

العربي في تقديم أفضل ما لديه  إلاعالم، يعزى قصور نفسه الوقت وفي         

والصحافة في وطننا العربي، إذ إن الكثير من الحكومات  إلاعالمبالحالة التي عليها 

والتليفزيون  إلاعالمال تتعامل   حتى آلان   بشفافية ووضوح مع منصات  العربية

للتعامل مع  إلاعالمفيما يخص أعداد املصابين أو توضيح خططها لوسائل 

 )www.noonpost.com/content)0218/الجائحة.

ألاجنبي موقًفا أفضل بكثير من  إلاعالموعلى عكس املتوقع، لم يسجل          

يصعب رصد تعامل مختلف  هأن ، فرغمديم هذه ألازمة لجمهورهالعربي في تق

ألارقام كفيلة بتوضيح  ن، فإالغربية وطريقتها في معالجة ألازمة إلاعالموسائل 

، وهي لكارين وال جورجينسين صغير بحث بعض زوايا إلاخفاق والنجاح. إذ يشير

مديرة تطوير البحوث والبيئة في كلية الصحافة بجامعة كارديف البريطانية، أن 

ألاجنبية في تقديمها لجائحة كورونا  إلاعالمالخوف كان السمة ألابرز في كل وسائل 

شر الخبر للمرة ألاولى ف املستجد،
 
من فبراير  93من يناير، وحتى  95ي فمنذ أن ن

 عن تفش ي الفيروس، 1324املاي ي تم نشر 
ً

 تطغى عليه  9066من بينها  مقاال
ً

مقاال

  سمة "الخوف" أو كلمات ذات صلة بالهلع والتهويل.

  20 استخدم ،على سبيل املثال         
ً
ملحق بصور  عبارة "فيروس قاتل"، مقاال

على مواقع التواصل الاجتماعي،  من مدينة ووهان الصينية، فيما تداولها الناس

أما باقي القصص  وكانت أغلب التعليقات عنصرية تجاه ثقافة الطعام آلاسيوي،

 عن أن
ً
في  اس يرتدون ألاقنعة الواقية بينما يفقدون وعيهمفكانت تنقل صورة

املئات من املواطنين الخائفين الذي يسكنون  مما أدى الحًقا إلى تشكك الشارع،

  ر منها بأنهم مصابون بالفيروس.نفس املنطقة التي تم تداول الصو 

همت هذه ألاخطاء التي ربما تكون بنظر البعض ممكنة وقابلة للتعويض سأ        

 .على أشخاص كثر التراجع بأضرار مباشرة وأ

https://theconversation.com/coronavirus-how-media-coverage-of-epidemics-often-stokes-fear-and-panic-131844
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استخداًما  أكثر The Daily Mailو The Sun كما كانت هناك صحف مثل         

 Live Sun Virus Avon فعلى سبيل املثال تشير مدونة للغة التي تثير الخوف،

Corona virus Live يعتبر  أنه "مرض قاتل" رغمبشكل مباشر للفيروس على أنه

 من السارس الذي انتشر
ً
  حسب منظمة الصحة العاملية. 5090عام  أقل خطورة

    همت هذه ألاخطاء التي ربما تكون بنظر البعض ممكنة وقابلة للتعويضسأوقد 

ذكرت  لى أشخاص كثر، فعلى سبيل املثالع بأضرار مباشرة التراجع أو

عاد  91-مانشستر إيفننج نيوز أن خوف الناس من فيروس كورونا كوفيد  صحيفة

ن الشركات الصينية، حيث أبلغت بعض الشركات عن بالضرر على الكثير م

في عائداتها منذ تفش ي املرض نتيجة إحجام الناس عن  %20انخفاض بنسبة 

  على دوافع عنصرية أو عرقية. التعامل معها بناءً 

الغربي كما فعل العربي في عدة اختبارات مهنية وإنسانية  إلاعالمسقط           

وتسبب بأضرار مباشرة وغير مباشرة ألشخاص حول  ،وضعتها جائحة كورونا أمامه

لكنه حقق أيًضا تنازالت ربحية مادية كبعض املواقع التي تقوم على  العالم،

لق بالوباء متاًحا للجميع دون الاشتراكات املدفوعة، حين جعلت املحتوى املتع

وبالفعل أنتجت هذه املنصات محتوى ضخًما  ضطرار للدفع مقابل تصفحه،إلا 

 وشا
ً

 ق تقوية املناعة وغيرهاائإهمالها الجوانب النفسية للمرض أو طر  رغم مال

(www.noonpost.com/content0202(. 

 صحافة البيانات مصدر أساس ي لألخبار وهي املستقبل

تتحول صحافة البيانات إلى مصدر أساس ي لألخبار نظرا إلى اعتمادها على          

قام، وأصبحت حاجة ملحة في املؤسسات تقارير دقيقة وبيانات موثوقة باألر 

تبرز أهمية  الصحافية التي تريد البقاء في واجهة املشهد والتأثير في الرأي العام.

في عصر تكنولوجيا الرقمية، فاملعلومة مقدمة على  إليهاصحافة البيانات والحاجة 

 الرأي الشخص ي، وهكذا تفكر الصحافة في العالم الجديد. ومع بزوغ نجم صحافة

املتقدمة في تقليص عدد املحررين الذين  ألاخبار البيانات في الغرب بدأت غرف 

يتجهون إلى مجال العالقات العامة ويستبدلونهم بآخرين مهتمين باالستقصاء 

 صحافة البيانات؟ إلىوجمع وتحليل املعلومات. والسؤال هنا: ملاذا نحتاج 

https://www.thesun.co.uk/news/uknews/11074159/coronavirus-uk-symptoms-cases-news/
https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/how-fear-coronavirus-hurting-business-17704047
https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/how-fear-coronavirus-hurting-business-17704047
https://www.manchestereveningnews.co.uk/news/greater-manchester-news/how-fear-coronavirus-hurting-business-17704047
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ة في أبسط صورها تضفي بعًدا إذ إن عملية إضافة بيانات للقصة الخبري         

د البيانات جديًدا لم يكن موجوًدا من قبل في تلك القصة، ومع التعمق في قواع

ابتكار قصص جديدة من بين ثنايا قواعد البيانات، أو أيًضا يمكن للصحفيين 

إضافة جوانب جديدة لقصصهم ألاصلية، لم تكن لتظهر بطريقة أخرى، ومن هنا 

 .ت أهميتهااكتسبت صحافة البيانا

ذا النوع من الصحافة بحسب ما يرى رشيد جنكاري هو وسيلة تقنية ه         

ة بطريقة إلالكترونيتستدعي اللجوء إلى الحواسيب والهواتف الذكية وألالواح 

جديدة إلعداد الروايات وألاخبار الصحفية. فالصحافة القائمة على البيانات كما 

فية التي كانت تعاني من شح املعلومات يرى تشكل قطيعة مع املمارسة الصح

وصعوبة صيد الخبر وجمعه، وأما مع الطفرة التقنية، فقد أصبحت معالجة الخبر 

ه أمًرا أكثر أهمية.  (.https://www.noonpost.com/content/0213/11/23)نفسِّ

تتيح للصحفي العمل بشكل مستقل وأكثر ثباتا.  بشكل عام املعلومات إن       

وضا عن البحث عن صحفيين فلنأخذ هذه املهام الصعبة بعين الاعتبار؛ وذلك ع

، وهو نفسه املحتوى ة بنسخ متكررة من إلالكترونيالصفحات واملواقع  ءملجرد مل

 تدريب للصحفيين على املهام واملهارات الجديدة. إلىما يحتاج 

 ":بجامعة شابل هيل بشمال كارولينا ، أستاذ غير متفرغماير فيليب يقول          

نها مهمة لتصفية تدفق البيانات، فعندما كانت املعلومات شحيحة كانت كل إ

جهودنا مكرسة لصيد الخبر وجمعه. أما آلان ومع وفرة املعلومات أصبحت معالجة 

 على مستويين:معالجة الخبر أكثر أهمية. ويتم  االخبر نفسه أمر 

 تحليل إليجاد معنى ووضع هيكلة لسيل البيانات غير املتناهي. -0

عرض الخبر للحصول على ما هو مهم وذو صلة باملستهلك، تشبه صحافة  -0

املعلومات العلوم، فهي تكشف أساليب عملها وتعرض استنتاجاتها بطريقة 

 يمكن التحقق منها عن طريق تكرار ألاساليب نفسها".

هج جديد في طرح التقارير نها نأنيويورك تايمز فيرى  -أرون بيلهوفر أما         

ن صحافة البيانات هو مصطلح شامل يضم مجموعة متزايدة من إ        ويقول: 

ألادوات والتقنيات، ونهج يتبع في طرح القصة، ويمكن أن يشمل كل ش يء، بدءا 

باستخدام البيانات  )طريقة التقليدية بمساعدة الحاسوبمن إعداد التقارير بال

https://www.noonpost.com/content/2017/11/07
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( ألاكثر تطورا، لنفوجرافيكا )تقارير(، مرورا بالرسوم البيانيةلتلك ال” مصدر” ك 

 ”.وانتهاء بتطبيقات ألاخبار

يضا، وهو توفير أطابع صحفي  اى الهدف العام لصحافة البيانات ذويبق        

القضايا املهمة املعلومات والتحليالت التي تساعد على إثرائنا جميعا بأخبار تخص 

 اليومية.

تشبه صحافة الصور لكنها  شيكاغو تريبيون: " -وهو ما يؤكده براين بوير          

"صحافة البيانات" عن "صحافة هاز الكمبيوتر املحمول حيث تختلفتستعين بج

في مجال البحث  ين بأدوات مختلفة. فكالهما يعملالكلمة" في كون كل منهما يستع

ن صحافة إد بعضها ببعض. وأيضا يمكن القول ا بعد ربط املواعن ألاخبار ونقله

البيانات تشبه صحافة الصور مع استبدال آلة التصوير بجهاز الكمبيوتر 

 (.(http://fourth4power.blogspot.com/2015/04/blog-postlاملحمول".

إن املستقبل ملك  "مؤسس شبكة إلانترنت العاملية: – تيم بيرنرز لييقول          

الصحافة املعتمدة على البيانات، لذا وجب على كل صحفي أن يبرع في التعامل مع 

في املاي ي كان الصحفي يحصل على املواد عن  تكنولوجيا البيانات". ويضيف: "

ربما ما يزال ألامر كذلك في بعض ألاحيان، طريق الدردشة مع الناس في الحانات و 

لكن الحال تغير آلان وأصبح من الالزم على الصحفي أن ينكب على دراسة 

البيانات مع تجهيز نفسه باألدوات الالزمة لتحليلها وانتقاء ما هو مثير لالهتمام مع 

الحفاظ عليها جميعا في رسم توضيحي، ملساعدة الناس على رؤية جميع زوايا 

 “. وضوع وفهم حقيقة ما يدور حولهمامل

محاولة التحاد ألارقام مع  أنهاوهو صحفي مستقل يرى  ديفيد اندرتون  أما         

تمأل صحافة البيانات الفجوة بين العاملين في  مجال العمل بالكلمات ويقول: "

مجال إعداد إلاحصائيات ومجال صياغة الكلمة، عن طريق العثور على القيم 

والبحث عن النزعات الجديدة، التي غالبا ما ال تحمل فقط دالالت  املتطرفة

إحصائية لكنها أيضا تتعلق بمسألة تجزئة وتبسيط طبيعة عاملنا املعقد 

           .)post-http://fourth4power.blogspot.com/2015/04/blog2190)الحالي".

التدفق املعلوماتي اليومي الذي تتيحه شبكة إلانترنت وما تمثله من مصادر ووسط 

ملاليين املعلومات املفتوحة، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وقدرتها على 

http://fourth4power.blogspot.com/2015/04/blog-post_37.html
http://fourth4power.blogspot.com/2015/04/blog-post2019
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سحب البساط من املواقع إلاخبارية، كمصدر سريع ومباشر لألخبار، ظهرت حاجة 

صحافة البيانات، التي تعنى بعرض املعلومات والبيانات  ملحة إلى ترسيخ مفهوم

املوثقة، وتحليلها وتفسيرها، لتحويل ألارقام الجامدة إلى معلومات تضيف للقارئ، 

 .وتطبيقات تزداد دقة وفاعلية يوما بعد آخر برامجوذلك باستخدام 

مل خالل العقد املاي ي، أصبحت صحافة البيانات واحدة من أساسيات الع       

في الصحافة الغربية، ليس فقط كونها موثقة وال تحتمل الخطأ، ولكن أيضا 

لقدرتها على جذب القارئ، والخروج من فخ النص التقليدي، عن طريق إضافة 

رسوم بيانية، وخرائط تفاعلية، والجداول وغيرها، ليصبح للمصمم دور رئيس ي في 

صحافي دورا رئيسيا في نجاح نجاح القصة الصحافية، تماما مثلما يلعب املخرج ال

 إلاخبارية الورقية.املطبوعات 

      ومؤخرا انتبهت املؤسسات الصحافية العربية إلى أهمية صحافة البيانات         

في ترسيخ مبادئ العمق واملصداقية، فتأسست شبكة صحافيي البيانات العرب، 

 300لحالي، بحضور التي عقدت مؤتمرها السنوي الثاني خالل شهر مارس )آذار( ا

ي. العربي والغرب صحافي من جميع أنحاء العاملين

(19/09/2016https://aawsat.com/home   .) 

في كتاب صحافة البيانات، كيف نستخرج ألاخبار من أكوام ألارقام         

واملعلومات في إلانترنت يرى محرروه الثالثة جوناثان غراي، ليليان بونيغرو، لوس ي 

ن الصحافة تتعرض لنوع من الحصار، حيث كان الصحفيون تشيمبرز أ

الوحيدين الذين يستخدمون التكنولوجيا لنسخ ما حدث في الليلة السابقة 

وتوزيعه، وكانت املطبعة بمثابة بوابة، فإذا أراد أي شخص الوصول إلى أناس في 

 مدينة أو منطقة ما في الصباح التالي، لجأ إلى الصحف.

دفق ألاخبار أثناء حدوثها من عدة مصادر ومن شهود ومدونات، واليوم تت        

وما يحدث تتم تصفيته من خالل شبكة هائلة من املواقع الاجتماعية، ولهذا 

السبب تزداد أهمية صحافة البيانات، حيث تتزايد أهمية الجمع والانتقاء من بين 

يع العين هذا الكم الهائل، وتخيل ما يحدث بشكل يتجاوز محدودية ما تستط

رؤيته، وطرحه للناس من خالل هذه البيانات التي باتت متاحة للجميع.  

وباستخدام هذه البيانات يتبع الصحفي نهًجا معيًنا في طرح القصة، ويمكن أن 
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طريقة التقليدية بمساعدة يشمل هذا كل ش يء، بدًءا من إعداد التقارير بال

رير، مروًرا باإلنفو جرافيك وهي باستخدام البيانات كمصدر لتلك التقا )الحاسوب

ملكة  (.النسخة ألاكثر تطوًرا من الرسوم البيانية، وانتهاًء بتطبيقات ألاخبار

 . )https://www.radioexpressfm.com/ar .0219العمري. 

لى املعلومات البيانية هو الهدف إناًدا املعلومات والتحليالت است توفير  إن         

العام لصحافة البيانات، وهو ما يساعد على إثراء ألاخبار بمصداقية أعلى، لذا 

يطرح هذا ألامر تحدًيا جديًدا على الصحفيين، وهو باختصار كيف يمكن 

استخدام البيانات الرقمية إلنتاج وتوزيع املعلومات في القصص الصحفية؟ 

سلوى الغزواني ورشة العمل حول الحق  91كتب منظمة املادة استهلت مديرة م

بالتأكيد على الوضع  5050سبتمبر  7في املعلومة في زمن الكورونا صباح اليوم 

الصعب الذي تمر به البالد التونسية مشيرة إلى الكم الهائل لعدد املصابين 

اني أن الوصول وأفادت سلوى الغزو   .بفيروس كورونا املسجل خالل الفترة ألاخيرة

الصحفي مطالب بأخذ املعلومة ولكن ” إلى املعلومة أصبح أمرا صعبا حسب قولها:

، مضيفة إلى أن الهدف من الورشة املقامة هو معرفة ”املعلومة غير متوفرة له

 .كيف يعيش الصحفي خالل هذه الفترة

ة بالنيابة رئيس هيئة النفاذ إلى املعلوم عدنان ألاسودومن جهته أوضح            

النقطة إلايجابية التي خلقها فيروس كورونا رغم مخلفاته السلبية أال وهي 

وأكد ألاسود  .واملتمثل في حق النفاذ إلى املعلومة 55املساهمة في تفعيل قانون 

يين والصحفيين في التقص ي والتعاطي مع الخبر وطريقة إلاعالمدور امللحقين 

ألارقام معبرا عن تأسفه تجاه ألارقام التي التحليل خاصة في صحافة البيانات و

وأفاد عدنان ألاسود أن أكثر جهة معنية بثقافة   .أعلنت عليها وزارة الصحة

معرجا على دورها والذي ” هيئة النفاذ إلى املعلومة“الوصول إلى املعلومة والخبر هي 

ملكة  .)يتمثل في تبسيط املعلومة وتسهيل إيصالها ال تقديم آلاراء حسب قوله

 .)https://www.radioexpressfm.com/ar .0219العمري 

 ما تحديات الثورة الرقمية أمام الصحفيين؟

الصحافة حتى لقد أدت جائحة كورونا إلى طفرة إخبارية ال مثيل لها في            

ت ب طفرة فيروس كورونا. وكاإ م  سِّ
ن السياق الاستثنائي لجائحة كورونا فرصة نها و 

https://www.radioexpressfm.com/ar.%202019
https://www.radioexpressfm.com/ar
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ملؤسسات امليديا لتطوير منتجات صحفية جديدة على غرار الخرائط التفاعلية 

والتقارير التفسيرية وصحافة البيانات أو لدعم منتجات بعينها كالنشرات إلاخبارية 

التي كان لها استخدام واسع ومنتشر على غرار صحيفة "واشنطن بوست" التي 

ر العديد من أنتج ت نشرة إخبارية خاصة بالوباء. وإضافة إلى النشرات، طوَّ

ق بودكاست يومي  لِّ
 
ط

 
املؤسسات خدمة البودكاست، فعلى تليفزيون "س ي إن إن" أ

يشرف عليه طبيب أميركي ومقدم  (Coronavirus: Fact vs Fiction) ومجاني

رت بعض مؤسسات امليديا املحلية: بودكاست   على غرار صحيفةبرامج، كما طوَّ

(Ouest France)  التي أحدثت بودكاست.(Comme à la maison). 

ل أكثر ألاجناس الصحفية التي استخدمتها            ِّ
ّ
وال شك أن التفسيرات تمث

ا الدليل الذي   حيًّ
ً

الصحافة. ومن ألادوات التفسيرية التي يمكن أن تكون مثاال

جب أن يعرفه القارئ عن الجائحة أصدرته صحيفة "الباييس"، ويتضمن كل ما ي

اء. بل إن موقعمع قسم  ا  "خاص بأسئلة القرَّ الغارديان" أنشأ قسًما خاصًّ

بالتفسيريات املرتبطة بالجائحة يتضمن تقارير تفسيرية وتقارير بيانات وخرائط 

. وهي على نحو ما مثال جيد ملا يمكن أن تقوم به  تفاعلية وفيديوهات تحّر 

من تفسير وإنارة وإعطاء الخلفية املعرفية الضرورية  ألازماتالصحافة في وقت 

للقارئ حتى يفهم بنفسه ألاحداث كقارئ راشد. ولم تكتف املواقع الصحفية 

ات التي نجدها أيًضا حتى في وكاالت ألانباء على غرار رويترز يالتقليدية بالتفسير 

 
ً

 .)5094النشر  /https://studies.aljazeera.net/ar/article)مثال

إن املستقبل ملك الصحافة املعتمدة  "مؤسس الويب: تيم بيرنرز لييقول            

مع تكنولوجيا  على البيانات لذا وجب على كل صحفي أن يبرع في التعامل

في املاي ي كان الصحافي يحصل على املواد عن طريق  "البيانات". ويضيف:

مر كذلك في بعض ألاحيان، لكن الدردشة مع الناس في الحانات وربما ما يزال ألا 

الحال تغير آلان وأصبح من الالزم على الصحفي أن ينكب على دراسة البيانات مع 

تجهيز نفسه باألدوات الالزمة لتحليلها وانتقاء ما هو مثير لالهتمام مع الحفاظ 

عليها جميعا في رسم توضيحي، ملساعدة الناس على رؤية جميع زوايا املوضوع 

 ما يدور حولهم". وفهم حقيقة



                    أعمال مؤتمروالاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة                             إلاعالمعلوم 
 

292 

لذا ربط البعض بين مستقبل الصحفيين ورهنه بقدرتهم على مواكبة الطفرة 

التقنية الحالية، التي انتقلت من مجرد املعرفة باستخدام إلانترنت والبريد 

والشبكات الاجتماعية كوسائل جديدة لنقل الخبر ومواكبة ألاحداث،  إلالكتروني

ات، التي تتطلب معرفة برمجية وتكنولوجية إلى خوض غمار عالم صحافة البيان

أعلى بكثير من ذي قبل لدى الصحفي. وهو ما يعني أن ألامر لم يعد مجرد وجود 

زاوية صحفية لدى الصحفي املحترف، بل تعدى ألامر آلان ليتطلب معرفة تقنية 

عالية بالصحافة الرقمية وأدواتها وتكتيكاتها. حيث تعتمد صحافة البيانات بشكل 

يس ي على ألارقام املجمعة على شكل معطيات إحصائية من خالل املصادر رئ

املفتوحة املتوافرة للجميع آلان، ثم تقوم فرق عمل صحافة البيانات بجمعها ثم 

إخضاعها لعمليات فرز وتنسيق، ثم مرحلة التحليل بهدف استخراج ألانماط 

 إلى إيجاد قصص خبرية داخل تلك ألا 
ً
نماط، وهو ما املوجودة بداخلها وصوال

 يتطلب استخدام برمجيات مساعدة عدة في كل مرحلة من هذه املراحل.

 من         
ً
شهدت السنوات املاضية صعود البيانات كمصدر أساس ي لألخبار بدال

ألاخبار التقليدية في حد ذاتها، وينظر إلى املستقبل بأنه ستتعدد فيه مصادر 

ت والحكومات كجزء من الشفافية، البيانات، تلك التي تفصح عنها املنظما

ة، إلالكترونيطواعية، والبيانات املتعلقة باملنصات  فرادوالبيانات التي يقدمها ألا 

والبيانات املسربة. وعليه فإن هناك اتجاه ألن تحل صحافة البيانات محل 

 للصحفيين، 
ً

الصحافة الخبرية التقليدية، ويتوقع أن تكون املجال ألاكثر تفضيال

أنها أصبحت تفرض نفسها بقوة، وتمثل كذلك اتجاًها جديًدا ملستقبل بمعنى 

 الصحافة يرتبط بالتكنولوجيا وإلايضاحات البصرية.

لم يعد نظرًيا بعد اليوم،  إلاعالمويبدو من كل هذا أن مجال الصحافة و          

 ية أعواًما تطويرية،إلاعالمفمن خالل هذه التحديات الكبيرة تنتظر املؤسسات 

كذلك ألامر بالنسبة للصحفيين املستقلين وكليات وأقسام الصحافة عبر 

 .(5https://www.noonpost.com/content//0213خيري.  أمل(العالم.

 

 

 

https://www.noonpost.com/content5
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 مراحل إنجاز قصة صحفية مدفوعة بالبيانات

 وإلاحصائياتالقا من البيانات قصة خبرية جيدة انط إنشاءجل أمن         

يتطلب على الصحفي املتخصص في البيانات التقيد بمجموعة من املبادئ املهمة 

 وتتمثل في:

تعد البيانات هي النقطة الرئيسية لالنطالق، ويمكنك  :العثور على البيانات-0

ة للمؤسسات الحكومية، إلالكترونيالبحث في قواعد البيانات الضخمة، أو املواقع 

 .أو مواقع الشبكات الاجتماعية للحصول على البيانات التي تبدأ منها قصتك

 يوضح: مواقع متخصصة في صحافة البيانات جدول 
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يمكن التحقق من البيانات والصور والفيديوهات  :التحقق من البيانات -0

 Google Images+ ق متنوعة، فيمكن التحقق من الصور من خالل موقعائبطر 

 YouTube Data Viewer وهوتخصص للتحقق من الفيديوهات وهناك موقع م

 Flower Wonk موقعويمكنك التأكد من حسابات املصادر على "تويتر" من خالل  

يجب عند وضع البيانات في إلاكسيل أن يقوم  :تنظيف البيانات وتوضيبها-3

الصحافي بتنظيفها من خالل تحديد املعلومات التي سيبني عليها قصته بدقة، 

وحذف العالمات، وتنسيق ألاعمدة والصفوف، ومراجعة البيانات بها وذلك قبل بدء 

 .عملية التحليل

 يساعدنا برنامج إلاكسيل في تحليل البيانات من خالل كشف ت:تحليل البيانا-4

العالقات بين ألارقام، وخلق الروابط بينها، وإجراء املقارنات للوصول إلى 

 .في الرسوم البيانية التي سيصممها ها الصحفيالاستنتاجات التي سيعتمد علي

تحديد الهدف من الرسم البياني  :اختيار ألاشكال البيانية املناسبة للقصة-5

)تحديد مساحة البيانات، عرض اتجاه البيانات سواء أكان تصاعديا أو تنازليا، 

 .مقارنة املعلومات ببعضها

مواقع كثيرة  هناك :ناتالبياالاستعانة باملواقع املتخصصة في تصميم  -6

 :البيانات حول العالم، من أمثلتها يستخدمها صحفيو

في خلق قصص صحفية مدعومة  الذي يساعد الصحفيين: Storymap  موقع-

علومات بالبيانات من خالل تحديد الحدود الجغرافية للقصة الصحفية، وإضافة امل

ذات الصلة بالقصة الصحفية، ويفضل استخدام هذا املوقع عند خلق قصة 

 .صحفية مرتبطة باألماكن، سواء على مستوى محلي أو دولي

موقع عالمي لصحافة البيانات، ويقدم خدماته للمستخدمين،  : هو  Umap موقع-

لغة، ويمكنك توظيف خرائط مميزة من خالل  50حفيي البيانات بأكثر من وص

ألايقونات الشهيرة لألماكن، واختيار ألاشكال وألاحجام التي تريدها، ثم نسخ اللينك 

 إلالكترونيالخاص بالخريطة، ولصقه في موقعك 

)2020m/home/article//https://aawsat.co) 

ــــة  :خاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://storymap.knightlab.com/
https://umap.openstreetmap.fr/en/
https://aawsat.com/home/article/2020)
https://aawsat.com/home/article/2020)
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        إلاعالمق تالتي تقع على عا املهمة الكبرى  ءمن املوثوقية وأدا إلضفاء مزيد        

، وهي الحّد من انتشار املعلومة الخاطئة أو تصحيحها على ألازماتفي هذا النوع من 

أنماط صناعة املحتوى البسيط واملؤثر، بل وتوجيه أقل تقدير باستخدام كل 

ففي حاالت  الناس لالستماع إلى ما تصدره الجهات الطبية والرسمية في الدولة،

كثيرة يكون الناس بحاجة ماسة للتوجيه وإلارشاد وسط تخبط الكثير من 

أما عند اقتراب الفيروس من الدول العربية من إيران نحو العراق   .املنصات

كان الجمهور العربي  ان وانتشاره الحًقا على نطاق أوسع في باقي الدول العربية،ولبن

ا عن الطريقة   مغلوطة عن ماهية الفيروس، وغاب كليًّ
ً
ل بالفعل صورة

ّ
قد شك

التي يجب بها التعامل مع هذا الوضع من حجر صحي أو تطبيق تقنية املسافة 

هتمام باملعلومات املتعلقة نتيجة غياب الا  آلامنة وغيرها من طرق التباعد،

 بالصحة الجسدية والنفسية أيًضا.

عبت صحافة البيانات دوًرا جوهرًيا في توفير معلومات موثوقة حول سرعة ل         

الانتشار وحدته، فعلى سبيل املثال أظهرت الخرائط التفاعلية تطّور إلاصابات 

أوضحت الرسوم البيانية وقّدمت تحديثات حول الفيروس في املدن وألاحياء، فيما 

، وجرى إعداد رسوم تظهر الحاالت املصابة إلانسانتأثيرات "كورونا" على جسم 

وأعداد الوفيات. وبما أّن صحافة البيانات بأنواعها املختلفة قّدمت خدمة للناس 

عبر اطالعهم على تفاصيل الجائحة وتطورها وتسجيل الوفيات وغيرها من 

يانات بإظهار كيفية تأثير الفيروس على املجتمعات همت البأساملتغيرات، فقد 

 املهمشة.

تيح للقراء العثور على مناطقهم في مجموعات ياستخدام ألادوات التفاعلية         

            بيانات كبيرة وتحديد مواقع تأثير الفيروس. على سبيل املثال، توّصل فريق 

نات إلى أّن سكان لندن الذين يعيشون في الجارديان أعّد مشروًعا مستنًدا إلى البيا

في مناطق فقيرة لديهم فرصة أقّل للوصول إلى املساحات الخضراء الخاصة وبذلك 

وتبين من خالل املشروع أّن . إغالق الحدائق العامة سيكونون ألاكثر تضرًرا من

" أكثر 91ألاقليات العرقية في اململكة املتحدة تواجه مخاطر وفاة بسبب "كوفيد 

في قدرة الوصول إلى الرعاية  الاختالفمن غيرها، مما أثار املزيد من ألاسئلة حول 

 .الصحية وظروف العمل آلامنة

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/apr/10/coronavirus-park-closures-hit-bame-and-poor-londoners-most
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/apr/10/coronavirus-park-closures-hit-bame-and-poor-londoners-most
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التفاعلية والخرائط ملساعدة الجمهور في فهم املعلومات صحافة عملت         

ّن "صحافة البيانات هي املفتاح لفهم كيفية تأثير أل الكثيرة املنتشرة حول كورونا، 

الفيروس وتدابير إلاغالق على حياتنا بشكل أوضح، كما أّنها تبرز أوجه عدم 

 .نا تعلمها للمستقبلاملساواة الجديدة التي تسبب بها الفيروس والدروس التي يمكن

ذ أصبح جميع ين الصحفيين على اختالف تخصصاتهم؛ إالتعاون الكبير ب        

الصحفيين، من املحررين الرياضيين إلى الكتاب املتخصصين باملوضة وغيرهم، 

"، ولذلك فإّن "هذه لحظة ذهبية 91جزًءا من الفريق الذي يغطي "كوفيد 

ملساهمة في املشاريع الصحفية الصحية، لصحافة البيانات ويمكن لكل صحفي ا

بناًء على خبرة الصحفي املهنية، عليه البحث عن نوع القصص املرتبطة بكوفيد 

التي يمكنه العمل عليها، البحث عن تداعيات الفيروس على املجتمعات  91

مركز موارد  املهمشة والتي ال تصل أصواتها وكذا التعرف على مصادر البيانات مثل

حول فيروس كورونا، والبيانات من نيويورك تايمز وواشنطن بوست.  جونز هوبكنز

 ويعّدون البيانات. باإلحصاء طرح أسئلة على صحفيين يقومون بالعادة

 :املراجع

 .4/2/5091 ،النشر.ar.org/-https://ajo ،الكورونا أزمة لتغطية البيانات صحافة -9

 .92/99/5050 الزيارة

صحافة البيانات ودورها في نشر إلاحصاءات أمل خيري،  -5

.الزيارة 95/90/5091النشر.noonpost.com/content/14005wwwالرسمية،

99/99/5050 

-5 Gray.j.chambers. l.bounegru(2012) the data journalism 

handbook(how journalists can use data improve the news)California. 

O Reilly media. P4  

-4 Thibodeau.t (2011.october 6) 5 tips for getting started in data 

journalism. Retired from the pointer institute .http// 

www.poyenter.org/news/media-innovation/147734/5-tips- for- 

getting- started- in- data-journalism/ 

، https://www.noonpost.com/content/9، إلاعالماء على بهل أثر الو  -2

 .92/99/5050، الزيارة04/02/5091النشر

https://coronavirus.jhu.edu/
https://coronavirus.jhu.edu/
https://coronavirus.jhu.edu/
https://censusreporter.org/
https://ajo-ar.org/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a/%d8%b5%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%aa%d8%ba%d8%b7%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%88%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
http://www.noonpost.com/content/14005
http://www.poyenter.org/news/media-
https://www.noonpost.com/content/9
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العربية والدولية في أزمة  في زمن الوباء.. كيف أبلت الصحافة إلاعالم -6

. الزيارة 7/5050النشر/.noonpost.com/content/549https://www.كورونا؟

92/99/5050. 

-أمل خيري، صحافة البيانات ودورها في نشر إلاحصاءات الرسمية،  -4

5https://www.noonpost.com/content،.04/99/5094النشر ،

 .90/99/5050الزيارة

 ملاذا نحتاج إلى صحافة البيانات؟ ر،صفاء عاشو  -2

http://fourth4power.blogspot.com/2015/04/blog-postl5091.،النشر ،

 .99/90/5050الزيارة

 ملاذا يتعين على الصحفيين استخدام البيانات؟ -1

https://aawsat.com/home/article/1679061، لزيارةا ،91/01/5096النشر 

96/99/5050. 

. 95/9/5091. النشر https://www.radioexpressfm.com/arملكة العمري.  -90

 .99/99/5050ارة الزي

-صحافة البيانات ودورها في نشر إلاحصاءات الرسمية، أمل خيري،  -99

14005https://www.noonpost.com/content/5094/99/04 الزيارة .

90/99/5050. 

قصص صحفية -دليل صحافة البيانات".. طريقك إلنشاء . /، أسماء قنديل -95

. النشر ،https://aawsat.com/home/article/2006926مدفوعة بالبيانات، 

 .90/99/5050الزيارة 2/5/5050

 .5092دليل صحافة البيانات، معهد الجزيرة لألعالم، -93

رت جائحة كورونا صناعة الصحافة  -97 كيف غيَّ

 / الزيارة5094النشر .https://studies.aljazeera.net/ar/article/4685وامليديا؟.

90/99/5050 

92- -https://www.noonpost.com/content/36549- نشر بتاريخ الزيارة

90/99/5050 02/04/2020 

في زمن الوباء.. كيف أبلت الصحافة العربية والدولية في أزمة  إلاعالميمان الدالتي،  -96

/الزيارة 5092 النشر، https://www.noonpost.com/content/36549-16كورونا، 

90/99/5050. 

https://www.noonpost.com/content/549
https://www.noonpost.com/content5
https://www.noonpost.com/content5
http://fourth4power.blogspot.com/2015/04/blog-post_37.html
http://fourth4power.blogspot.com/2015/04/blog-post_37.html
https://aawsat.com/home/article/1679061،النشر19/09/2016
https://www.radioexpressfm.com/ar
https://www.noonpost.com/content/14005%202017/11/07.%20الزيارة%2010/11/2020
https://www.noonpost.com/content/14005%202017/11/07.%20الزيارة%2010/11/2020
https://aawsat.com/home/article/2006926
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4685.%20النشر%202017/%20الزيارة%2010/11/2020
https://studies.aljazeera.net/ar/article/4685.%20النشر%202017/%20الزيارة%2010/11/2020
https://www.noonpost.com/content/36549
https://www.noonpost.com/content/36549-16
https://www.noonpost.com/content/36549-16النشر%202018/الزيارة%2010/11/2020
https://www.noonpost.com/content/36549-16النشر%202018/الزيارة%2010/11/2020
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 ية في زمن جائحة كورونا إلاعالمتشظي الهوية ألاخالقية للممارسة 

ر الكاذبة في الجزائر دراسة على ضوء ألاخبا  
 

 مريم ضربان-0                             جميلة بن زيدون ابراهيمي -0
 

 Media , Usages Sociaux/إلاعالماملدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم  -0

et Communication MUSC /sjsi.dzbenzidoun.djamila@en 

ية والثقافية إلاعالم/مخبر استخدامات وتلقي املنتجات  23جامعة الجزائر  -0

 alger3.dz-dorbane.meriem@univفي الجزائر  / 

 

 :ملخص الدراسة

خالقي والقيمي الذي تهدف هذه الورقة البحثية إلى توصيف العطب ألا          

الحاصل في مصفوفتها  نزياحية في عالم امليديا بعد الا إلاعالمانتهك املمارسة 

والرافضين ملمارساتها  بهاالجديدة، وهو النقاش الفكري املتناحر بين املحتفين 

املضعفة من هويتها الاحترافية وهالتها ألاخالقية، عند اقترانها باألخبار الكاذبة 

التي انتشرت في البيئة البديلة ممثلة في مواقع التواصل  fake newsواملضللة 

الاجتماعي، دونما تمحيص للمعلومة في ظل الركض خلف السبق الصحفي لعدد 

الوفيات وإلاصابات، التي تصف مشهد القلق الذي وصفه الفيلسوف الفرنس ي 

Paul Virilio  سس ألاولى بالخوف والقلق، هذه الحيثيات التي جعلتنا نعود إلى ألا

ي والصحفي واملستند إلى تمحيص إلاعالمالعمل أخالقيات عليها  تبنى تالتي كان

املعلومة والتأكد منها وهويتها خدمة لالحترافية واملصداقية في ظل خطر موت الخبر 

 .the speed and the nextكسلعة تالفة بعد ثانية في زمن السرعة والتالي 

ية، كورونا، ألاخبار الكاذبة، التشظي، إلاعالمات ألاخالقي: الكلمات املفتاحية

 .الجزائر

 :مقدمة

السبق الصحفي، والنشر قبل التقص ي وممارسة وراء  أفض ى زمن التسارع

سعيا   hashtagالهاشتاقفي ألافضية الرقمية، وتلبيس ألاخبار ب إلاعالم"شهوة" 

mailto:benzidoun.djamila@ensjsi.dz
mailto:dorbane.meriem@univ-alger3.dz
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تشذر والسيولة التي إلى حالة من التشظي وال، the nextوالتالي  trendلترند وراء ا

في تعبير عما تناوله أنطوني ، 1يطارح بها كل من دريدا جاك، وزيجمونت باومان

لتحيين توصيفا للقلق الوجودي  E.Godartوإلزا غودار  A.GIDDENSجيدنز 

هنا وآلان"، هذه ألاتمتة التي عرفتها الحياة الاجتماعية عندما اقترنت  "حظةللا

ربكت املنظومة الصحية وألاخالقية للممارسة بالوباء كمشهد صحي عالمي أ

 . moral panicية في حالة من تناقل ألاخبار تعبيرا عن الذعر ألاخالقي إلاعالم

شرق ألاوسط التنفسية، مفهوم إن اجتاحت الجائحة كورونا متالزمة الفما         

تى ح، M.Castellsعلى حد توصيف مانويل كاستلز  glocality املحلية العاملية

خبار حالة من الذهان الهذياني لألخبار الكاذبة، ألا  غزت عوالم امليديا الجديدة

"على الطلب" وكذا التراشق الدولي بصناعة اللوم على املضللة واملرفقة بالحقيقة

مواقع التواصل الاجتماعي، الصحف،  تصدير املرض، وغيرها من املواضيع في

لتحليالت العابرة في برامج الحوار باالقنوات التلفزيونية وغيرها، كل ذلك 

ي إلى التشظي إلاعالمهذه الحيثيات أدت بالعمل و  والفيديوهات الشخصية،

قوانينا  سياقات الجزائريةال خصوصيتها في والهشاشة مما جعلنا نتساءل عن

 .وممارسة

إن التحول الرقمي الذي شهدته ألالفية الثالثة، أظهر الحاجة إلى ضرورة         

 إلاعالمومدونات تنظم وترشد ما ينشر عبر منصات  ووضع مواثيق إلاعالم أخلقة

من خالل نشر "الكذب" والزيف وإثارة الرعب، إذ  جائحة كوروناالجديد في ظل 

تناولت مواقع التواصل الاجتماعي موضوع كورونا دون احترام ألخالقيات املهنة، 

قيات املهنة وبين تحقيق وهذا وفق معادلة صعبة ما بين الالتزام بمبادئ أخال

السبق الصحفي، وعليه بات من ألاهمية بمكان الحديث عن مواثيق الشرف 

تعتبر ألاخبار ، إذ على الجائحة la contextualisationية وسيقنتها إلاعالم

الكاذبة من أكبر الظواهر املنتشرة في املجال العام الافتراي ي من خالل التالعب 

                                                           
الزمن  ( عالم الاجتماع البولندي، فهو يرى بأن9152-5094)Z.Baumanأطروحة فلسفية اجتماعية لزيجمونت باومان1

الذي تطبعه التقنية والنقرة ، زمن العوملة والتعولم ميع العالقات وأخرجها من حظوة الواضح واملقدس والحقيقة والزمن 

إلى الغامض والالحقيقة واملتشظي والهش والسريع والسهل والفوري، وهو زمن استهالك القيم، والاحتراف واملوضوعية 

 القيات املمارسة أيا كان نوعهاوالحرفة ، والصدق الذي تبنى عليه أخ
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يعتمد انتشار ألاخبار الكاذبة على الذكاء و  بركة،بالصور والفيديوهات والف

الشات بوت"  "الاصطناعي املتمظهر أساسا في الحسابات املزيفة املستندة على

بوصفها خوارزميات تخدم معادالت التغريد والتعليق وحجم املشاركة في املجال 

 .(345، صفحة 5059)ملوكي، العام

ن وأخالقيين يوتحت وطأة الجائحة قمنا بمراجعة أطاريح فكرية لحقوقي         

ي، والتالعب بالعقول لفهم إلاعالمومهنيين تربط بين الزيف ومنعرجات العمل 

حيث جمع  ؛على الصحافي بجعله يتخلى عن أخالقياته ومبادئه ألازماتكيفية تأثير 

اجتماعية كاشفة لقيم املساواة ية في انصهار واحد ومصير وأزمة إلانسانالوباء 

الاجتماعية في شكل أزمة معلوماتية واختالل معلوماتي أدى باملوازاة مع الوباء إلى 

الذي  OMCالذي أطلقته منظمة الصحة العاملية   INFODEMICوباء معلوماتي 

إذ اعتبر صادق  ؛يحيل إلى انتشار ألاخبار الكاذبة في ظل مجانية صناعة املحتوى 

أن ألازمة أزمة نسقية هيكلية على عدة مستويات تسببت في انهيار بيئة الحمامي 

في تشبيه  news desertsألاخبار وشيوع الكذبة مولدة انتشار الصحاري إلاخبارية 

 (95، صفحة 5050)الحمامي، النهيار البيئة نفسها

كورونا( إلى هشاشة  )زمة الصحية العامليةكيف أدت ألا  إلاشكالية:        

 ية في الجزائر في ظل ألاخبار الكاذبة؟إلاعالمألاخالقيات 

 التساؤلت:

 ية في العالم؟ إلاعالمما هو التراث النظري لألخالقيات -

 كيف تعاملت الترسانة القانونية الجزائرية مع ألاخالقيات في ظل املمارسة؟-

 العاملية في العالم وما تداعياتها على الجزائر؟ ما طبيعة ألازمة الصحية -

 ي في ظل ألاخبار الكاذبة؟إلاعالمهي مظاهر العطب القيمي  ما-

تأتي الدراسة لتبحث ألازمة ألاخالقية التي تعيشها الصحافة على صعيدها        

ية وقبل توصيف املشهد الذي أربك املنظومة إلاعالم hybridاملنهي في ظل الهجانة 

قيمية لإلعالم يتوجب من باب ألامانة املفاهيمية توضيح بعض املفاهيم ال

 املحورية في الدراسة: 

 :تحديد مفاهيم الدراسة 0-0

 سنحاول في هذه الورقة تحديد املفاهيم واملصطلحات املوظفة على النحو التالي:
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 الجائحة:

مما حدث وبائي عالمي، مرض عابر للحدود، معد وقاتل،  اعرف بأنهت         

يتطلب تدخل عدد كبير من املنظمات الدولية، وخاصة منظمة الصحة العاملية 

)موقع املنظمة ملتابعة إلاجراءات الوقائية وتحديد السياسات الصحية العاملية

 .(5050العاملية للصحة، التعريف بفايروس كروونا، 

 فيروس كورونا:

ألامراض املزمنة  وأصحابكبار السن"  "،ألاكثر هشاشةيستهدف الفئات           

طبيا بمتالزمة ، يعرف فيروسا طفيليا مجهريا هومن يعانون نقص املناعة بوصف

 Middle Eastالالتهاب الرئوي التاجي الشرق أوسطي واختصاره العلمي 

Respiratory Syndrome ،تعد فيروسات كورونا فيروس الشرق أوسطي، و ال

من الفيروسات التي تسبب اعتالالت تتنوع بين الزكام وأمراض  فصيلة كبيرة

، ومتالزمة الالتهاب (MERS-CoV) ، مثل متالزمة الشرق ألاوسط التنفس يوخيمة

ل فيروس كورونا املستجد .(SARS-CoV) الرئوي الحاد الوخيم )سارس( ِّ
ّ
مث  وي 

(NCoV)  يروسات وتعد ف. ساللة جديدة لم يسبق تحديدها لدى البشر من قبل

ر، ويعني ذلك أنها تنتقل بين الحيوانات والبشر د  ص 
 
ّية امل وانِّ

ي   .كورونا ح 

في ديسمبر حيث بلغ أنها جائحة  منظمة الصحة العاملية مارس أقرت 99في           

)موقع املنظمة العاملية مليون إصابة 40 إلى سبعين عدد الحاالت املصابة 5050

وتشمل ألاعراض الشائعة للعدوى ، (5050حة، التعريف بفايروس كروونا، للص

ل  في التنفس هنفس وصعوباتتأعراًضا تنفسية والحمى والسعال وضيق ال
 

ش
 
والف

وّي 
 
ل
 
( pandemicيستخدم وصف الوباء العالمي أو الجائحة )ة، إذ وحتى الوفا الك

وانتقاال من شخص إلى آخر  لوصف ألامراض املعدية عندما نرى تفشيا واضحا لها

 .(BBC, 2020) في عدد من البلدان في العالم في الوقت نفسه

 إلاشاعة:

،  تقوم بنشر الخبر تتوالد في ظل غياب املعلومة الكاملة حول ظاهرة معينة         

، 5090)سلطاني، طريقة سرية تمتزج فيها الحقيقة بالوهم والتحوير والتحريف

الفاقدة للكفاءة في ظل الكوارث،  إلاعالموقد تختلقها أو تقويها وسائل  (96صفحة 



                    أعمال مؤتمروالاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة                             إلاعالمعلوم 
 

302 

وفي ظل غياب الصحافة التفسيرية التي كشفت الجهل التقاني عند الصحافيين في 

 .التعامل مع مسمى صحافة الجودة والتغطية املسؤولة

 الهوية:

خرين ويقابلها لألشخاص وألاماكن بواسطة الذات وآلا توصيف محدد هي            

 اإلنجليزيةب identityاللغة الفرنسية وب Identitéومنها اشتق لفظ  IDبالالتينية 

، صفحة 5096)أوشن، الش يء نفسه" أو ما هو عليه "فهي من أصل التيني تعني

في  Geneviève Vinsonneau عرفها جنيفياف فينسونوفت ااصطالًح أما ، (921

عة انقاشاته جم 
 
التكييف مع الحياة الاجتماعية أو إضفاء الطابع  )حول امل

الفرد(  التي يعطي بها الفاعل الاجتماعي) الديناميكية التطورية "أنها الاجتماعي(

جميعا مكيفا .. وهي بذلك تشكل تيربط املاي ي بالحاضر باملستقبلو معنى لوجوده 

) كاترين هالبيرن مع العالم وتعطي في الوقت ذاته للفرد شعورا بالوحدة والثبات"

، فالهوية بهذا املعنى هي (24، صفحة 5092وأخرون ترجمة ابراهيم صحراوي، 

نى وهي غير متأثرة بالزمن فهي تع ،مجموع الخصائص التي يعرف بها الفرد نفسه

بسيرورة تطور الفرد في احتكاكه مع ذاته ومع العالم املحيط به. حيث يحافظ 

، صفحة 5090)دينيس، يقوضها أو يبنيها و عليها الاتصال ويكونها وقد يضعفها 

233) 

 التظليل:

عب بالعواطف هو نموذج جديد إلنتاج املعاني يعتمد على إثارة الرعب والل          

اء البعد العقلي وإلادراكي أين تصبح ألانفس أرضية خصبة لتلقي أي معلومة غإلو 

وربما بتحوير املعلومة عن مصدر موثوق  ،وتصديقها في ظل العجز إلادراكي

واستغالل وتوظيف الكذب ودمجه والحقيقة حتى يصعب التفكيك بينهما بشكل 

 .(32، صفحة 5092)بعزيز، مدروس دون أن يشعر به املتلقي

 أخالقيات املهنة:

هي ألاخالقيات أو الواجب ألاخالقي في املمارسة  déontologieدينتولوجيا             

، في حين يضيف محمد قيراط مفهوم ألاخالق (21، صفحة 5091)عطاله، املهنية 

علم ألاخالق من وجهة نظر  على اعتبار أن Deontological Ethicsألاخالقية 

، (92، صفحة 5059)قيراط، فلسفية يعتمد على الاستقاللية ألاخالقية للفرد 
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)قيراط، حيث يركز على ثالثية معيارية تتجلى في احترام السرية والصدق والكفاءة

تتجمع في  وممارسات، فهي عبارة عن تعليمات (53-55، الصفحات 5059

وهي ملزمة أخالقيا ولكن ليس لها جهاز  ،هنة نفسهاتشريعات أو قواعد تضعها امل

 .(5097)بوشيح، .إداري أو قانوني ونادرا ما تكون مصحوبة بعقوبات

 ألاخالقي لإلعالم: توصيف انزياح املشهد 0-0

 -فاألزمة ال تأتي وامليديا والصحافة في صحة  إلاعالمتراجع الثقة في مصداقية  -

 (p. 12 ,5050الحمامي, )جيدة

"صحافة الكذب" والداحضة لنزاهة كية املرتبطة بترويج الكذب مولدةالش -

 الصحفي.

التركيز على أخبار إلاثارة ، و تخدم السبق على حساب املصداقيةالفورية التي  -

 .قلة احترام العقول في ظل أزمة الوعي ،وعوملة القلق

زيادة توطد العالقة بمواقع التواصل الاجتماعي كمهرب تواصلي في ظل الحجر  -

  MEDIA CONSUMPTIONالصحي مما أدى إلى ظاهرة استهالك امليديا 

 قية في بيئة ملوثة وشيوع فكرة تناقل املرض باللمس عمل الصحافة الور  -

 .جتماعي بسبب املعلومة املغلوطةتشذر الجمهور واملجتمع ولحمته ورباطه الا  -

ية بسبب وجود الوسائل التقليدية مع الوسائط الجديدة وتغير إلاعالمالهجانة -

ة التدفق الرأس ي ألاحادي إلى ألافقي مما أوجد مجتمع الشبكات وفرداني

 .الاستخدام وتراجع املعيارية لصالح قلة املساءلة

 في فلسفة ألاخبار الكاذبة:  0-3

ألاخبار الكاذبة تتغذى وتجد مجاال النتشارها بل وحتى لتصديقها من  إّن         

أما ، الخبر قبل جزء من الجمهور، في غياب املعلومات والحق للوصول إلى مصادر 

بار الكاذبة مع علمهم بأنها كاذبة، فهي ظاهرة فيين ألاخاملاذا ينشر بعض الصح

، فإضافة إلى التحدي القانوني الذي يصنف هذا الفعل تحتاج إلى دراسات معمقة

النشر العمدي لألخبار الخاطئة واملغرضة مع أو النشر املحظور الالأخالقي في خانة 

الانترنت  كشبكة "طئة ومغرضة أيا كانت وسيلة نشرهاعلم فاعلها وناشرها أنها خا

فإننا حاولنا ، (557، صفحة 5095)ملويا، " وتمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية
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في بعدها  جزء من هذه املؤشرات التي تبين استفحال هذه الظاهرةحصر 

 :امليدياتيكي

ية في مإلاعال التي انتشرت في املمارسة املؤشر ألاول متعلق بنزعة إلاثارة -0

وهي  ،الجزائر، وهي التي تجعل الصحفية والصحفي تحت ضغط رئاسة التحرير

تنافس أجهزة إعالمية أخرى تمارس إلاثارة والتهويل بغية شد انتباه القارئ أو 

 املشاهد.

فيين، وهو ما يبرز في اأمام الصحاملؤشر الثاني مرتبط بغلق مصادر املعلومات -0

للحديث عن ظاهرة كورونا، فال روبورتاج وال تحقيق ألانواع الصحفية املستخدمة 

وال تقرير إخباري، فما ينشر ال يعدو أن يكون إعادة لبيانات رسمية تحاول نشر ما 

 يمكنها أن تظهر ما تريد وحتى تخفي ما تريد. 

املؤشر الثالث يجد عناصر التحليل فيه في غياب التكوين الصحفي -3

يجعل الصحفيات والصحفيين ينشرون  ، ممااملتخصص في الجانب العلمي

أخبارا كاذبة مضمونها يثير دهشة وضحك املتخصصين في الطب والصيدلة، وهو 

 . مستعجال امر أما يجعل التفكير في تكوين صحفي متخصص في الصحافة العلمية 

فوزارة الصحة والسلطات املؤشر الرابع هو أزمة الاتصال املؤسساتي -4

ول إلى الوطني من الوص إلاعالمجل تمكين ألخبر من العمومية أغلقت مصادر ا

فقد الاتصال املؤسساتي كل مصداقية، كما جعل أمصادر املعلومات، وهو ما 

في أزمة  إلاعالمالصحفيات والصحفيين يبحثون عن إلاشاعات مما زاد في إغراق 

 (5050)بن زيدون، ثقة مع الجمهور 

تخوفه من كون التكنولوجيات الحديثة  "Paul Virilioيخفي الكاتب" وال         

وتساعد على التأليب والتضليل وإقامة  ل حربئوسالالتصال يمكن أن تكون 

 cheval deحيث تشبه بحصان طروادة  ؛الافتراضية والتشظي القيميالحرب 

Troie  ية إلانسانالذي يحمل مجموعة قيم ضدantihumaniste  وتتوسطها

وفنائه، حيث ن حت الانترنت في التطور على حساب  إلانسانلرغبة في موت ا

القيم والروابط الاجتماعية التي أصبحت تشهد تأزما وتدهورا كبيرا وصلت به إلى 
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سهمت في اختالق أأن الانترنت   Woltonويضيف ،يةإلانسانإزالة استقرار الهوية 

حقوق املؤلف، سرية املعلومات، " التعدي على الحياة الخاصة و أمور سلبية منها

، خطر الجنوح املعلوماتي مراقبة املعلومات، والتجسس إلانسانحقوق 

 .(14-16، الصفحات 5092)بعزيز، املعلوماتي"

ي والتالعب إلاعالمكما برزت أشكال جديدة من ممارسات التعتيم         

هويل وتواطؤ املصادر الوبائية في كثير من الدول، بالتهم والتضليل والتوجيه والت

املتبادلة بين الحكومات ومنظمة الصحة العاملية والدوائر السياسية بما يتعلق 

بإخفاء طبيعة الفايروس وتطوراته وحقائقه املخبرية والسريرية والبحثية أمصاله 

، حيث تحولت امليديا الكالسيكية (50، صفحة 5050، )قسايسيةلقاحاته وأدويته 

وهنا فقدت السلطات  ،والجديدة زمن الوباء إلى وسيلة سلطة لتملكها املعلومة

غير الديمقراطية الكثير من سلطانها وهيمنتها على  لدانالعمومية التقليدية في الب

إلاقليمية والدولية الرأي العام وتوجيهه الوجهة التي تستوجبها أجندتها الداخلية و

وثقافة التحيز إلاخباري، حيث تحول العمالق فايسبوك إلى وسيلة مفضلة الختالق 

 إلالكترونيالقصص إلاخبارية الكاذبة مستغال انتشاريته ما خلق ظاهرة الذباب 

توهم املستخدم أنه مع أقلية قليلة على ضالل التي  social botsوتفعيل برمجيات 

، (94-96، الصفحات 5050)قسايسية، يد عن الحقيقةمبين والبقية ال تح

فاألخبار املرتبطة بالصحة توجه اهتمامنا إلى الحاالت املرضية ألاكثر إثارة للخوف 

 .وإلى العالجات الجديدة بدال من الوقاية

ازي كما يصطلحه أو املو   alternative mediaالبديل إلاعالمتحول  وهنا        

إلى مجال عام للتمتع باالستقالل   Benjamain Ferronالفرنس ي بنجامين فيرون 

الذاتي والتمايز في التعبير عن آلاراء واملواقف ومكن ملفهوم الاتصال التعددي 

 إلاعالماملهيمن أو إعالم السلطة، فتحولت منصات  إلاعالماملتحرر ممارسات 

عن الذات وممارسة الحق في الاتصال والنشر بعيدا الاجتماعي لفضاءات للتعبير 

 أنهىه مما ؤ د للجمهور ما يشاهده ويسمعه ويقر عن هذه السيطرة التي كانت تحد

، ولكنه في الجهة املقابلة (344، صفحة 5059)بودهان، سطوة الاحتكار املعلومي

 تسميتها بالتلوث املعلوماتي. من املمارسة خلق ظاهرة موازية يمكن

 :ألخالقيات املهنة واملحلية السياقات الدولية 0
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حظي مفهوم الصدق وقول الحقيقة باهتمام العديد من الدول من خالل          

ية ومدى إلاعالممواثيقها التي ركزت في معظمها على العالقة الوطيدة بين املمارسة 

الكذب والانتحال الذي منع  9192لسنة  امليثاق الفرنس ي ” صدقيتها ومن جملتها

 9156، امليثاق ألامريكي لسنة (journalistes., 1918-1938-2011)والافتراء 

في معرض ديباجته ومحوره الذي حمل عنوانا يحيل  9116واملعدل في سنة 

تجنبا لهندسة ها وتغطية الحقيقة ودقت seek truth and report itألهمية الصدق 

في حين تلزم مدونة امليثاق  (9156-9116امليثاق ألامريكي, )الكذب وصحافته

ضرورة الاعتذار والتصحيح في حالة ألاخبار الصحافيين ب 9136البريطاني لسنة  

-1936 ,(NUJ)) 0222املشوهة خدمة لإلعالم املحافظ في تعديلها لسنة 

لهيئة ألامم املتحدة  إلاعالم، بينما يركز ميثاق الشرف ملوظفي الصحافة و(1988

وسرعة تصويب املعلومة في حال ثبوت “ عدم تشويه الحقيقة”على  9125لسنة 

حق ”9127فأقرت وألول مرة سنة  FIJالفيدرالية الدولية للصحافيين أما ، زيفها

وعالجت مشكالت ألاخالق املهنية في نصها الدولي ببوردو “ الحقيقةالجمهور في 

باحترام الحقيقة مهما كانت  ”ألاداء املنهي في مادتها ألاولى بالتركيز على معيارية

 (F.I.J) .“تبعاتها

ليؤكد على أهمية ما سبق من  9149 لسنة ميونخفي حين أتى ميثاق         

-24 ,(journalistes)أهمية نشر املعلومات املتحقق منها فقطثيق، محيال إلى موا

26 NOV 1971)،  أما ميثاق أخالقيات وقواعد املهنة للصحفيين الجزائريين

على احترام الصحافي فقد أكد في املادة ألاولى من بيان الواجبات  5000الصادر في 

)بن زيدون، انت تبعاتها من أجل حق الجمهور في املعرفةللحقيقة مهما ك

التنظيم املنهي للصحافيين الجزائريين دراسة ميدانية على عينة من الصحافيين 

، كما ألزم الصحفي الفصل بين الخبر والتعليق في بنده (5000الجزائريين، 

علومات املتحقق منها فقط والامتناع الثالث وفي البند الخامس نوه إلى نشر امل

وفي البند  ،عن تحريف املعلومات والسعي في سرد الوقائع ضمن سياقها

، وحتى على مستوى القوانين إلاشاعاتالسادس منه يقر بالمتناع عن نشر 

خالل ميثاق شرف  ومنها يومية الخبر التي تضع من ،الداخلية للصحف
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البحث عن الحقيقة ونقلها للقراء"  ":عنوان تحت بندها ألاول صحفييها في معرض 

ن بإمداد القراء بكل املعلومات والتفاني في البحث عن يوالذي يلزم الصحافي

أما ، إلانسانالحقيقة ونقلها إليهم إلى جانب الدفاع عن الديمقراطية وحقوق 

كد فيؤ :" الدقة واملوضوعية واملسؤولية في نقل الوقائع"  املعنون ب  بندها الثاني

على حرص الصحافيين على نقل الوقائع كما هي بعيدا عن محاولت التأثير 

 .(5002جانفي  03)الخبر، على القارئ والفصل بين الخبر والتعليق وذكر املصادر

أهمية الصدق ودحض  وال يرمي هذا التعداد إلى فكرة السرد التاريخي بقدر إبراز

التحيين الذي وصلت إليه املواثيق الدولية ، وهو انتشاراالكذب ممارسة و 

 .واملحلية في معاقبة نشر ألاكاذيب في زمن كورونا من خالل قانون العقوبات

 وأخالقيات املهنة:  التشريع الجزائري  ألاخبار الكاذبة من منظور  0

ا عرفت الجزائر على غرار دول أخرى سردية تاريخية قانونية تكّيف مواده        

سنحاول ذكرها على ضوء النسق القانوني الدولي ومتغيرات خصوصيتها الهوياتية 

 كما يلي:

وهو  9162سبتمبر  1الصادر في ( 505-62في عهد الحزب الواحد )ألامر رقم  -أول 

أول نص يضبط الوضعية املهنية الصحفية ويقنن العالقة بين الصحافي 

سة من النص ستة التزامات للصحافي أوردت املادة الخام، يةإلاعالمواملؤسسة 

املنهي وهي ممارسة املهنة ضمن نشاط نضالي والامتناع عن تقديم ألاخبار الكاذبة أو 

 غير الثابتة أو إشاعتها. 

ما يجب أن يقوم به الصحافي في  9125 إلاعالمقانون من  75تحدد املادة و         

 يلي:  سياق أخالقيات املهنة فيما

ه ضمن منظور عمل نضالي في خدمة الاختيارات التي تتضمنها أن يمارس مهنت-

 73النصوص ألاساسية للبالد وأن يحترس من نشر أخبار خاطئة كما تنص املادة 

 على احترام مبادئ ألاخالق املهنية واملسؤولية الاجتماعية.

 : يةإلاعالمفي عهد التعددية الحزبية و -ثانيا 

الصحافي املحترف أن يحترم بكل ، 9110 إلاعالمقانون من  70تلزم املادة        

م كامل صرامة أخالق وآداب املهنة من خالل الحرص الدائم على تقديم إعال 
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ة والصدق في التعليق على الوقائع هالافتراء، التحلي بالنزا نوموضوعي، الامتناع ع

 وألاحداث.

و آلاخر ، املنظم واملحدد لعالقات العمل، ه5002ماي  90مرسوم كما حدد -

التزامات الصحفي املتمثلة في قول الحقيقة مهما كانت تبعاتها والتحلي بالصدق 

 واملوضوعية.

الفصل الثاني من الباب السادس  ،5095القانون العضوي في حين خصص  -

 15لاللتزام بآداب وأخالقيات املهنة خالل ممارسة النشاط الصحفي وفق املادة 

ام الدائم إلعداد خبر كامل وموضوعي ونقل ألاخبار التحلي باالهتم "واملتمثلة في

 ."ة وموضوعيةهبنزا

فنص على التزام ، 5097املتعلق بالنشاط السمعي بصري الصادر في أما القانون  -

كانت سياسية أو عرقية أو  سواءالحياد واملوضوعية والامتناع عن خدمة أغراض 

ص على الامتثال للقواعد املهنية اقتصادية أو مادية أو دينية أو إيديولوجية، كما ن

 .دفتر الشروطعند ممارسة النشاط السمعي املرئي وذكر أبضا التزامات تخص 

 :0202أفريل  00تعديل قانون العقوبات 

صادق النواب على مشروع قانون يجرم نشر  5050أفريل  55في  ،مؤخرا         

أتي هذا النص في الظروف أخبار كاذبة بهدف املساس بالنظام وألامن العموميين، ي

الاستثنائية التي تعيشها البالد بسبب انتشار وباء كورونا. وفي هذا السياق يرى 

ن مشكل ألاخبار الكاذبة ليس ملفا إداريا وليس أبوجمعة رضوان البروفيسور 

ية وبأخالقيات املهنة إلاعالمقانونيا، بل هو موضوع منهي بامتياز يرتبط باملمارسة 

تعديل قانون العقوبات ملواجهة هذه الظاهرة لن يحل ، فة الصحافةوبقواعد مهن

الريع والغلق لى ية القائمة عإلاعالماملشكل، بل الحل يكمن في تغيير املنظومة 

 .(5050، ”)بن زيدون، حول فلسفة ألاخبار الكاذبة والدعاية وإلاثارة

 ة كورونا: في ظل جائح ألامن الصحفيانتهاك 
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في  إلاعالمي من خالل الدور الذي تقوم به وسائل إلاعالمتبرز أهمية البعد           

تزويد الجماهير باملعلومات الالزمة أثناء ألازمة، ممتدا ملا بعدها بهدف احتواء 

ألازمة كتحد  ، وهو ما يدخل في صميم مواجهة(74، صفحة 5001)مكاوي، آثارها

مرتبط بكفاءة الاتصال في املنظمات حيث تنطوي ألازمة على معلومات مفزعة، 

وتضارب في التصريحات، وعدم دقة في البيانات وقلة الوقت الالزم للتأكد وتحديد 

 ، حيث تؤدي قلة املعلومات الناتجة عن(24، صفحة 5001)مكاوي، املسؤوليات

ترافية الفزع والخوف إلى تشتت الصحفيين في تحري الدقة مما ينتهك الاح

باتت تهددهما مواقع امليديا الجديدة بوصفها تعتمد  لتانواملصداقية، القيمتان ال

على املستخدم والجمهور وعلى حجب املصدر ومجهوليته، إضافة إلى اقتحام 

راق للبيئة الافتراضية املستخدم عوالم إنتاج املحتوى وتداوله، في شكل إغ

باملحتوى دون معرفة زيفه من حقيقته، وهو املنعرج إلايتيقي الذي وقع فيه 

الصحفي املنهي لهاثا خلف السبق الصحفي. وقياسا على الجائحة كمحور اهتمام 

لورقتنا البحثية، تمظهرت سلوكيات استخداماتية مرتبطة بخصوصية 

 ومنها السلوكيات التالية: (5050يسية، )قساالتقانة

، بالوباء ةية املتعلقإلاعالمسطحية املعالجة ، و نشر معلومات غامضة وغير كافية -

 ...تداول إلاشاعات حول الفايروس، أصله ومخابره وفياته ومصابيهو 

ناول صادق الحمامي فكرة محدودية الخطاب التفكيري في السياقات املهنية وهنا ت

الفيروس القاتل" الذي يزيد في  "من خالل استخدام لغة التوصيف بيةالعر 

 .الرعب والهلع

لوصفات عالجية تتسم  -قناة الشروق -عرض القنوات التلفزيونية الجزائرية -

 .أو التبغ ورواجها مغاربيا -حادثة الشمة -بطابع التدجيل والشعوذة على غرار

في زمن الوباء نظرا لشساعة معلوماتية  فضاءاتفايسبوك إلى و تحول تويتر -

 .moral panicالخوف العاطفي والذعر ألاخالقي  ، وإثارةمجتمعاته الافتراضية

ن مما أعاد مفهمة ترويج الدعاية يملنتجون مستهلكوا ،املستهلكون منتجينأصبح  -

 .(742، صفحة 5090)دينيس، املتعقلة باألحداث

طفرة  "ونا أدخلت الفرد في دوامة الطفرةة خبرية في فترة كور وجود تخم-

فبركة الواقع بتلبيس الكذبة بالحقيقة  ، و (06، صفحة 5050)الحمامي، كورونا"
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التي تحكمها مصالح وآليات ال تلتزم بمقومات العمل النزيه واملوضوعي واملسؤول 

 .(90، صفحة 5059)قيراط، 

       بدورها الوظيفي املتمثل إلاعالمأصبحت إدارة ألازمة تحتاج وسائل  ،هنا          

في السيطرة على الشائعات املتسارعة، على اعتبار أن الخطاب الرسمي يردع 

ة تحقق يقرون بصعوب إلاعالمالشائعة بالدحض، خاصة وأن املهتمين بحقل 

ويحاجون بأن املهنة الصحفية  ألازماتية خالل إلاعالماملوضوعية في املمارسة 

تخضع ألنواع مختلفة من القيود، من بينها تأثير الهوية الصحفية على التزامهم 

، في ظل الحاجة للنزاهة وعدم (49، صفحة 5059)قيراط، في عملهم باملوضوعية

، ويطارح محمد قيراط  minimize harmضرار باآلخرين أو التقليل من الضرر إلا 

ي ال يمكن إلانسانة في الضمير ذر بتراندستالية ألاخالق بوصفها جوانية متج

يحتاج ردعا قانونيا حتى ال  نفالطيب يحكمه ضميره والس يء هو م تشريعها،

 .(59، صفحة 5059)قيراط، يتجاوز حدوده حسب الفلسفة ألافالطونية 

 :توصيات الورقة العلمية

ي عبر الانترنت ومواقع إلاعالمفي بيئة العمل  املواثيق الدولية ةنسقأإعادة  -

الترسانة القانونية وتحيين تطوير ، من خالل ومنصات التواصل الاجتماعي

 .عاتألخالقيات املهنة بمدونة أخالقية تحد من انتشار الشائ

 ألازماتعلم  ين فيمن خالل مختص Expert Pressصحافة الخبراء تفعيل  -

تخصيص مرشد للتعامل الصحافي مع املعلومة وقت بوالاتصال الاستراتيجي 

 .ن أدائهيمن خالل تكوينه وتحس ألازمات

الصحي  إلاعالمتعزيز الثقافة الصحية والوعي الصحي املجتمعي من خالل  -

 .ى حد سواء يتناول التهديدات الصحية استباقا ووقايةوالاتصال الصحي عل

 .ية والتقنية لوقف عبثية التالعب بالعقول إلاعالمالتربية  -

بأنواعه من  إلالكترونيالشبكات في إعالمها مع بالتعامل ألامثل  إلاعالمة أخلق -

صحافة املواطن بتفعيل أخالقيات الشبكة و  ،واملدونات 5.0صحافة الواب 

ETHIQNET  اتيا أو تقنيا تشاركيا بين املدونين يمكن ذالتزاما أخالقيا  وصفهاب

 .تحيينه متى استدعت الضرورة
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حماية الجمهور من تداعيات التصنيع ل: MEDIA CRITIQUEي إلاعالمالنقد -

ي للحفاظ على هويته الذاتية والثقافية، حتى تحدث امليديا منافعها إلاعالم

التهويل ونشر الذعر كلها تتناقض جملة وتفصيال مع التربوية، فالكذب وإلاشاعة و 

 (5050)بن زيدون، سبل مواجهة الاخبار الكاذبة، ” يةإلاعالمأخالقيات املمارسة 

بري من العمل على كسب وإعادة بناء الثقة بين الجمهور ومصدره املعلوماتي والخ

البحث في املصادر الرسمية وعدم الانسياق املصداقية و خالل الدقة والاحترافية و 

 الصحفي. وراء السبق

التكوين الدوري للصحافيين وتفعيل دور الوسيط الصحفي لدراسة شكاوى  -

 .إنشاء مراكز أكاديمية للتحقق من ألاخبار املزيفة واملفبركة، و الجمهور 

الشكي وتخليصه من ألاهواء وإلايديولوجيات من خالل املنهج  إلاعالمعقلنة  -

بما يسمى صادق الحمامي والتحفظ والتريث من خالل ما طرحه البروفيسور 

  SLOW JOURNALISMبالصحافة املتأنية 

بقيمة الضمير عزي عبد الرحمن من خالل ما طرحه البروفيسور  إلاعالمأنسنة -

ي والعقل ألاخالقي املستنير والتخلي عن الهويات الضيقة لصالح الانتماء إلانسان

 آخر وضرورة حتمية ملعالجة ألازمة من أصلها. انتماءبوصفه أعلى من أي ي انإلانس

 خاتمة:

" أعطني إعالما بال ويقول أيضا "" اكذب حتى يصدقك الناسيقول غوبلز            

 ضمير أعطيك شعبا بال وعي".

 إلاعالمإلاجابة على هذا إلاشكال الوجودي للمهنة، تستدعي فهم إّن            

تصال من بعده الاحترافي وكذا علم النفس وصوال إلى ألامن والدفاع املوسع، إذ والا

يبحث العالقة بين مواقع التواصل الاجتماعي كبيئة وفضاء لتداول هذا النوع من 

املعطيات املضللة، وبين ألاخبار الكاذبة نفسها كغاية ووسيلة في نفس الوقت 

ل فيه وعنه، وبين السبب الذي لتحقيق أهداف معينة تخدم املضلل أو املضل

يجعل منها متداولة بين شريحة من املشبكين، يصل إلى محاربة املؤسسات 

فالكذبة يمكن أن تقتل بالخطأ، لكن  .الرسمية والقانونية لها لبترها وانتشارها

يمكن إيقاف زحف هذه الظاهرة بتكذيبات املؤسسات وألاشخاص املتضررة عبر 
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أخالقيات املهنة بوصفها قيمة وجودية، عملت  تبرز أهميةوهنا  التقليدي إلاعالم

 .فترة الوباء على إعادة مساءلتها في بيئة تتسم بالتعقيد

نها ظاهرة موسومة بالسيودولوجيا إسيا يقول كارل غوستاف يونغ عنها نف         

فانتاستيكا أي لذة تصديق الكذبة وترويجها وتسريعها، فيشعر الكاذب بلذة 

للحظية والعارضة وهو مرض نفس ي تقاني تحدثت عنه النفسانية الشهرة ا

" كمرض أنا موجود اأنا أوسلفي إذفي كتابها " E.Godarالفيلسوفة إلزا غودار 

لتحقيق الذات والاعتراف بها في هذه ألافضية، وشراء نجومية عابرة والترويج 

ة. وهنا نجد لالسم حتى ولو بأخبار تافهة لصناعة الاستقطاب والعصبية الرقمي

 إلانسانتحدث عن عصر الفراغ الذي يجعل ي G.Lipovetskyجيل ليبوفتسكي 

لهذا نجد أن هذه ألاخبار تقف بين  يلجأ للذة املتعة، وفي نظره الكذبة متعة

واملضللة/  ةتسميات عديدة منها ألاخبار الكاذبة/املغلوطة/املزيفة/ الخاطئة/ الزائف

 محتوى  نأخاصة و ، تختلف حسب الهدف والغايةامللفقة والوهمية في حين أنها 

" املواطن الصحفي/ الصحفي الهاوي" وصحافة تحت رحمة أصبحآلان  إلاعالم

 .(990، صفحة 5050)ضربان، البديل وامليديا الجديدة إلاعالماملوبايل، باسم 

 : املراجع

-9 Pandemic Covid-19 shoks the world2020New York and Londonon 

books 

(. تأليف الهوي ) ات( ة .. 5092كاترين هالبيرن وأخرون ترجمة ابراهيم صحراوي. ) -5

 (. الجزائر: دار التنوير.24الفرد، الجماعة، املجتمع )صفحة 

-5 A doctor answers you questions2020hows my healthhobc 

BBC (. تم االستا ا  من 0202, 10 18. )

BBC:https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51854975، 

-4 Charte d'éthique professionnelle des journalistes ( .1918-1958-0211 .)

Le Syndicat national des journalistes .clinical synopsis of Covid-19 

evolving and challenging2020Singapurespringer nature 
-3 Coronavirus closings the hoppenings Covid-19 Déclaration des 

devoirs et des droits des journalistes ( .)04-03 NOV 1971 .)Munich  .  

-3 International pulmonologists consensus on Covid-19, Kochi, 

Kerala,IndiaAssociate Prof. & Interventional Pulmonologist Amrita 

Institute of Medical Sciences 

-3 National Union of Journalists (NUJ ( .)1953-1988 .) Code of 

Professional Conduct . 
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بتسطيح ثقافة  إلاعالمي ، كيف يقوم إلاعالم(. التضليل 5092براهيم بعزيز. )إ -2

 ديث.الجماهير وتغييب الوعي. الجزائر: دار الكتاب الح

(. النضالية مشروع مواجهة حمالت وحروب إلاشاعة. 5090أبو جرة سلطاني. ) -1

 الجزائر: دار الخلدونية.

 (. التحوالت القيمية في ظل تحدي كورونا. مجلة الاستغراب .5050الحاج حسن. ) -90

 دمشقدار الرضا للنشر2000الصراع من أجل البقاء الطبيب في عصر املعلوماتية -99

(. 5050جنة الوطنية الصينية للصحة ومكتب إلادارة الوطنية للطب الصيني. )الل -95

الدليل الشامل لفيروس كورونا املستجد ) معارف عامة، ألاعراض، التشخيص، طرق 

الوقاية، الرعاية النفسية، الشائعات( )املجلد دط(. )إيمان سعيد و رنا عبده، 

 الثقافية. املترجمون( القاهرة: بيت الحكمة لالستثمارات

-Society of Professional Journalists(. 9156-9116امليثاق ألامريكي. ) -93

CODE OF ETHICS . 

الوباء الذي ما كان يجب أن يظهر وكيف نتجب  91-(. كوفيد5050إيبورا ماكنزي. ) -97

لعلوم (. )زينة إدريس، املترجمون( بيروت، لبنان: الدار العربية ل9الوباء التالي )املجلد ط

 ناشرون.

(. التنظيم املنهي للصحافيين الجزائريين دراسة ميدانية 5000بن زيدون جميلة. ) -92

، كلية آلاداب واللغات . جامعة  إلاعالمعلى عينة من الصحافيين الجزائريين. قسم 

 الجزائر.

(. بيئة العمل الصحفي وأثرها في ممارسة أخالقيات 5097بوشيح حسينة. )أفريل,  -96

 هنة ، دراسة حالة. مجلة رؤى استراتيجية )السادس(.امل

الكويتاملجلس الوطني للثقافة 2002تاريخ الطب من فن املداواة إلى علم التشخيص -94

 والفنون وآلاداب

)رضوان ”. (. حول فلسفة ألاخبار الكاذبة 5050, 95 92جميلة بن زيدون ابراهيمي. ) -92

 .03زائر بوجمعة، املحاور( الجزائر، جامعة الج

(. سبل مواجهة الاخبار الكاذبة . )محمد 5050, 95 05جميلة بن زيدون ابراهيمي. ) -91

 قيراط، املحاور( قطر.

(. مصر: الدار 5)إلاصدار  ألازماتومعالجة  إلاعالم(. 5001حسن عماد مكاوي. ) -50

 املصرية اللبنانية.
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ة ، دراسة فقهية قانونية (. رسالة في جنح الصحاف5095حسين الشيخ آث ملويا. ) -59

 وقضائية مقارنة. الجزائر: دار هومة.

(. العوملة وألامن الهوياتي. املجلة الجزائرية لألمن 5096سمية أوشن. )جويلية,  -55

 .921والتمنية )التاسع(، صفحة 

(. كيف غيرت جائحة كورونا صناعة الصحافة وامليديا. 5050صادق الحمامي. ) -53

 يرة، املحرر( قطر.)مركز دراسات الجز 

(. ألاخبار الكاذبة عبر موقع فايسبوك وانعكاساتها السياسية 5059عبد هللا ملوكي. ) -57

على املشاركة السياسية لدى الشباب الجزائري، دراسة ميدانية لعينة من شباب مدينة 

ية وتزييف الوعي في عالم إلاعالمسطيف. )مكتبة الفالح، املحرر( أخالقيات املمارسة 

 .345ضطرب ، م

(. دينتولوجيا الواب. تأليف ألانساق الافتراضية الجديدة، 5091غوثي عطاله. ) -52

 (. الجزائر: دار ألفا للوثائق.21مدخل سوسيولوجي )صفحة 

(. دليل الوقاية من فيروس كورونا املستجد )املجلد دط(. 5050فانغ هوي. ) -56

 املستقبل الرقمي.

، الاتصال الجماهيري والوسائط الجديدة ، 91وفيد (. ك5050قسايسية علي. ) -54

 (.51تغيرات عميقة في املمارسة وأساليب الدراسة. مجلة بحوث العالقات العامة )

 (. نظرية ماكويل لالتصال الجماهيري. منتدى أسبار الدولي.5090ماكويل دينيس. ) -52

ماع وعلم السياسة مجموعة مؤلفين. )دت(. أزمة كورونا وانعكاساتها على علم الاجت

 ية والاجتماعية جامعة قطر.إلانسانوالعالقات الدولية. مركز ابن خلدون للعلوم 

(. الزمان الوبائي دراسات في الدين والفلسفة والفكر 5050مجموعة مؤلفين. ) -51

 )املجلد دط(. أكادير: منشورات تكامل للدراسات وألابحاث مطبعة قرطبة.

وآثارها الاجتماعية والتربوية والنفسية  91-. جائحة كوفيد(5050مجموعة مؤلفين. ) -30

 (. فاس: منشورات مركز تكامل لألبحاث والدراسات مطبعة وورقة بالل.9)املجلد ط

(. ألاقالم املأجورة وشراء الذمم، التوظيف الالأخالقي 5059محمد قيراط. ) -39

يف الوعي في عالم مضطرب ية وتزيإلاعالمللعالقات العامة. تأليف أخالقيات املمارسة 

 (. الكويت: مكتبة الفالح.92)صفحة 

إنجليزي فرنس ي  91-(. معجم مصطلحات كوفيد5050محمد ولد عامر، و وآخرون. ) -35

عربي )املجلد دط(. الرباط، اململكة املغربية: املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

 مكتب تنسيق التعريب.
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. في مديح التسريع، كورونا لهاث املابعديات. )الجمهورية (5050مريم ضربان. ) -33

 .990(، 05الجزائرية الديمقراطية الشعبية، املحرر( انزياحات )

(. الكورونا الوقاية والعالج يالنباتات الطبية )املجلد 5050مظهر أحمد املوصلي. ) -37

 دط(. دب: دار املعتز للنشر والتوزيع.

(. دب: منارة 9(. كورونا القادم من الشرق )املجلد ط5050معاوية أنور العليوي. ) -32

 العلم.

 بيروتلبناندار الطليعة للطباعة والنشر2003مغامرة الكائن الحي

 (. الوعي الكوروني الطارئ. مجلة الاستغراب .5050موشير باسيل عون. ) -36

(. تم 5050, 95 92موقع املنظمة العاملية للصحة، التعريف بفايروس كروونا. ) -34

الاسترداد من منظمة الصحة العاملية : 
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/case_definitio

n/ar ،/ 
(. رؤى مستقبلية كيف سيغير العلم حياتنا في القرن الواحد 5009ميتشو كاكو. ) -32

ملجلس الوطني والعشرين )املجلد دط(. )سعد الدين خرفان، املترجمون( الكويت: ا

 للثقافة والفنون وآلاداب.

 (. وثيقة الالتزامات . 5002جوان  56ميثاق أخالقيات املهنة لجريدة الخبر. ) -31

ي في إلاعالم(. ترويج ألاخبار الكاذبة ودروه في صناعة التضليل 5059يامين بودهان. ) -70

عالم مضطرب )صفحة ية وتزييف الوعي في إلاعالمالجزائر. تأليف أخالقيات املمارسة 

 (. الكويت: مكتبة الفالح.344
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في بناء الصورة الذهنية  إلاعالملوسائل  الاجتماعيةاملسؤولية 

 توكول الصحي في زمن كوروناروللب
 

 محمد بوسماحة/ ط. د

 جامعة ورقلة / مخبر جودة البرامج في التربية الخاصة والتعليم املكيف

Bousmaha.mohchikh@gmail.com 
 

 

 :الدراسة ملخص

ف  ي  إلاع  المتمارس  ه وس  ائل ال  دور ال  ذي تلعب  ه و  ته  دف ه  ذه الدراس  ة إل  ى إب  راز        

الص    ورة  خ    الل بن    اء وتبس    يطتوعي    ة الص    حية  والوقائي    ة م    ن وب    اء كورون    ا، م    ن ال

التخفي   ف و  ةاملس   اعد ف   ي س   بيل حي وف   ق الت   دابير املتخ   ذةالذهني   ة للبروتوك   ول الص   

 الاجتماعي       ةو الاقتص       اديةض       افة إل       ى ط       رح أبع       اده اإل ومحاص       رة أزم       ة كورون       ا، ب

 إلاع    المامللق    اة عل    ى وس    ائل  الاجتماعي    ةالوخيم    ة عل    ى الجمي    ع، ف    ي ظ    ل املس    ؤولية 

املجتم      ع، فت      رى أن  ه      ذه ألاخي      رة مس      ؤولة ع      ن تزوي      د املجتم      ع  تج      اهوالتزاماته      ا 

ف   ي ه   ذه  اعتم  دناعلي   ه س   ائر ألاح   داث والقض  ايا املهم   ة، و ة ع  ن باملعلوم  ات الص   ادق

 اتص    الالدراس    ة عل    ى امل    نهج املس    ح الوص    في لوص    ف أهمي    ة دور إلاذاع    ة كوس    يلة 

املوزع  ة عل  ى عين  ة  إلالكترون  ي الاس  تبيانف  ي ذل  ك ب  أداة  مهم  ة ف  ي املجتم  ع، مس  تعينا

ذل   ك به   دف ة، و تتبع   ين إلذاع   ة ورقل   ة الجهوي   م   ن أص   دقاء  الفايس   بوك امل قص   دية

التعري      ف ب      البروتوكول ط و يتبس      الذاع      ة ف      ي الش      رح و إلا الوص      ول إل      ى معرف      ة دور 

 في زمن كورونا. إلاذاعية الصحي وأهم البرامج املسطرة على الشبكة البرامجية
 

، بروتوك      ول الص      حي، الذهني      ةالص      ورة ، الإلاع      الموس      ائل  الكلمــــــات املفتاحيــــــة:

 .الاجتماعية ةسؤوليامل

  

mailto:Bousmaha.mohchikh@gmail.com
mailto:Bousmaha.mohchikh@gmail.com
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 مقدمة:
يوم من طرف منظمات عاملية ذات ال الحرب البيولوجية املستخدمة إن

وصحية وسياسية، صدمت البشرية في سابقة لم  واجتماعية اقتصاديةأبعاد 

 ية بهذه الحدة، مستخدمإلانسانتشهدها 
ً
أربك  افي ذلك سالحا بيولوجيا ونفسيّ  ة

ملهددة لكيان ت هذه ألاخيرة من أخطر ألادوات اتحيث با ؛والحكومات اتاملجتمع

ألامم واملجتمعات، ولعل ما نعيشه اليوم في الجزائر من خطر وباء كورونا أو 

covid19 اجتماعيقلق نفسية و  واضطراباتعنه من مأساة حقيقية  انجر، وما 

الفرد للبروتوكول  عابياستإلى عدم  باإلضافة، فرادة ألا كبير، زاد في تعميق معانا

التدابير الحكومية املتخذة في ذلك، مما تسبب في الصحي املتجسد في إلاجراءات و 

 خلل وظيفي م
 
جاالت بما م عدة على مباشرة وانعكسبالوعي الصحي لدى الفرد  ّس  

 ككل. الاجتماعيكنسيج للنسق  الاجتماعيةفيها العالقات 
بالغة،  لطة الرابعة في املجتمع له أهميةإن الدور الفعال الذي تلعبه الس

الفرد في ما يهدد صحته  ملهام املصيرية في توجيه وتوعيةناط لها كل اتحيث 

بتطور وتنمية  لتي تدفعتعد من بين الروافد ا إلاعالمن قدرة وقوة وسائل وأمنه، أل 

والبيئية، حيث  والاجتماعية والاقتصادية مجاالتها السياسيةاملجتمعات في جميع 

فة التي تجعل من النظام والقيمة املضاالعامل والقاسم املشترك  إلاعالميكّون 

ويعد جهاز شعبيه، مفردات  وبرامجه همزة وصل بينه وبين جميعالسياس ي 

  الجماهيرية إلاعالم لوسائإلاذاعة من بين أهم وأكثر 
ً
 الوسيلة باعتباره مصداقية

الجماهير، ولعل من بين أهم مميزاتها تخطي  لدى تأثيًرا وانتشاًرا ألاكثرألاقرب و

رشال مكلوهان ام  الاتصالجزي املكان والزمن، وكما فسره عالم  حاجز ألامية وحا

قضايا والتحديات التعريف دورها ب ضافة إلى، إديو وسيلة ساخنةابأن الر 

الصحية، ووجود أنظمة ولوائح معقدة  ألازماتالطبيعية والكوارث و  الاقتصادية

جديد تقني ال غير واضحة، على غرار مفهوم البروتوكول الصحي، هذا املفهوم

 ةالتداول من طرف املسؤولين الذين ينادون بتطبيقه على جميع ألاصعد

 ا به في جميع الفضاءات، يبقى هذا املفهوم الالتزام ون ويفرض
ً
من  لتنفيذي مجهوال

مميزة تقوم بشرحه  اتصاليةطرف العديد من املواطنين، وبذلك يتطلب مجهودات 

على مجتمع ككل، وعليه الفرد و ضراره ومخاطر أبعاده على وتفسيره وطرح أ
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املجتمعات التي يعمل في  تجاه والتزاماته الاجتماعيةمسؤولياته  إلاعالميكتسب 

 نسقها. 
 والتوجيه والتثقيف التأثير من أدوات إلاعالم وسائل أصبحت فقد          

شاكل والترفيه في أي مجتمع، وخاصة بعد ظهور العديد من امل والتعليم 

دقت من خالله الدول ي ذال الصحي لوضعا تفاقم أبرزها من ولعلوألاحداث، 

وذلك  أساسية تحتل مكانة الصحية املسألة جعل والحكومات ناقوس الخطر مما

شأنها  من والتي الصحية ألازماتواملشاكل و ألامراض من العديد وانتشار لظهور 

الجانب  اختلألاساسية للمجتمع، فإذا  الوحدةو  لكونه البنية الفرد ساس بحياةامل

 املجاالت.وتأثرت مختلف  الصحي للفرد توقفت جميع ألانشطة،
من خالل املنطلقات الس ابقة ف إن إش كالية بحثن ا تتمح ور ح ول التس اؤل و            

ذاعــــة املحليــــة فــــي بنــــاء الصــــورة لإل  الاجتماعيــــةمــــا هــــي املســــؤولية  ي:ت    الرئيس     ي آلا

 ؟توكولت الصحية زمن وباء كورونا املستجدروالذهنية للب
لإلجابة على السؤال الرئيس ي للدراسة تم تجزئته و  :ألاسئلة الفرعية للدراسة. 0

 إلى أسئلة فرعية كما يلي:
 هم إلاذاعة املحلية في نشره؟وكيف تس ؟وكول الصحيروتماذا نعني بالب-
 ومجاالت تطبيقها؟ إلاعالملوسائل  الاجتماعيةملسؤولية ما هي ا-
 قناعيةإلا وما هي ألاساليب ؟ذاعة في تسيير أزمة كوروناإلا هم كيف تس-

 البروتوكول الصحي؟ باحترامهاملستخدمة في توعية املجتمع 
 :. أهمية الدراسة3

ال ديناميكي ف ي الفع ال و  إلاع المدراس ة م ن أهمي ة دور وس ائل التتأتى أهمي ة           

املس   تهدف بمحت   وى الرس   الة املوجه   ة املش   اهدين والق   راء وإقن   اع الجمه   ور  اس   تمالة

الص    حي بح    ذر،  ل طبي    ق البروتوك    و تب الالت    زامخط    ورة ألام    ر ف    ي ع    دم  وم    دى ،إل    يهم

الت    ي ترس    مها  أهمي    ة الب    رامج إلاذاعي    ة ف    ي بن    اء تل    ك الص    ورة الذهني    ةى أتت    وب    ذلك 

م  ن خ  الل الت  دابير  خها ف  ي ذه  ن الجمه  ور يترس  وكيفي  ة ملفه  وم البروتوك  ول الص  حي، 

 في ذلك. الاحترازيةوإلاجراءات 
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 نهدف من خالل دراستنا هذه إلى:أهداف الدراسة:  .4

 أهدافه؛و محاولة إبراز ماهية البروتوكول الصحي  -

وإبراز  ،ومجاالت تطبيقها إلاعالملوسائل  الاجتماعيةمعرفة املسؤولية سعي إلى ال -

 .91من الوباء كوفيد اعة املحلية في نشر التوعية والوقاية الصحيةذمكانة إلا 

 في تسيير أزمة وباء كورونا. اجتماعيذاعة كنسق إلا الوقوف على مدى مساهمة  -
 منهج الدراسة:  .5

مة لطبيعة املوضوع، حيث يقوم ءماليعتبر املنهج املسح الوصفي ألاكثر            

خالل بحث الشواهد والتجارب والوثائق التي هذا املنهج على جمع البيانات من 

ة لها من حيث العوامل املكون ،تمكن الباحث من التعرف على الظاهرة املدروسة

(، لذا ساعدنا هذا املنهج 94، صفحة 5000حامد،  )والعالقات السائدة داخلها

 دنااعتماملجتمع ، كما جماهيرية مهمة في  اتصالر إلاذاعة كوسيلة على وصف دو 

( مفردة بطريقة 77لجمع البيانات املوزعة على ) إلالكتروني الاستبيانى أداة عل

 ية املسطرة على الشبكة البرمجيةإلاعالمهذا ملعرفة أهم البرامج ، و قصدية

 تفسير البروتوكول الصحي.شرح و  لإلذاعية الجهوية، ومساهمتها على

 مفاهيم الدراسة: . 6
 :إلاعالموسائل  – 0.6

الجماهيري      ة  الاتص      الوس      ائل ع      ن ول الي      وم اب      املعنى املت      د إلاع      المي      رتبط          

كالص    حافة وإلاذاع    ة والتلفزي    ون، وم    ا تقدم    ه م    ن معلوم    ات للجم    اهير، وف    ي ه    ذا 

فرن   ار تي   رو عل   ى أن   ه: نش   ر الوق   ائع وآلاراء ف   ي ص   يغة مناس   بة  إلاع   المالص   دد يع   رف 

س     ائط الت     ي يفهمه     ا بواس     طة ألف     اظ أو ص     ور بص     فة عام     ة أو بواس     طة جمي     ع الو 

 (.5004الجمهور )يصرف، 
 الصورة الذهنية: -0.6

بأنها مجموع ة املع ارف والتج ارب والخب رات املتراكم ة الت ي تتش كل ف ي  "تعرف          

 م   ن خ  الل ع   دة وس  ائل 
ً
 معين  ا

ً
تش  كل ه   ذه  اتص   اليةذه  ن الجمه   ور وترس  م انطباع   ا

أو ش  ركة أو مؤسس  ة م  ا، وت  رتبط  مجتم  ع تج  اه ف  رادس  لوك ألا الانطباع  ات وت  ؤثر ف  ي 

وعقائ دهم وع اداتهم الاجتماعي ة  واتجاه ات ف رادهذه املع ارف املتراكم ة بعواط ف ألا 

 (.5001)الشيخ، 
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فك ار واملع ارف ألا ذلك الكل املركب م ن الصورة الذهنية  على أن التعريف إلاجرائي:

ه       ور، أي ف       ي ذه       ن الجم امعرفي        اتش       كل خلفي       ة ونس       قتراكم       ة الت       ي املوالخب       رات 

نس   قطها عل   ى ألاش   ياء، وبه   ذا ترس   م لن   ا لص   فات الت   ي نكّونه   ا أو نتخيله   ا ومجموع   ة ا

ت  ؤثر ف  ي  ، كم  ادن ا ب  ه م  ن معلوم اتتزو  ا م  ن خ  الل م  ا معرفّي  انطباع  ا إلاع  الموس ائل 

 القضايا. تجاهواتجاهاتهم  فرادسلوك ألا 

 البروتوكول: -3.6
آخ  ر، إل  ى مجتم  ع  م  نآالف الّس  نين وتختل  ف تع  ود قواع  د البروتوك  ول إل  ى             

تّقت كلمة بروتوكول من 
 

فظة إلاغريقية بروتوكوالن، والتي تش ير إل ى معن ى وقد اش
ّ
الل

ب  ت ف  ي 
ّ
ث
 
 لعملّي  ة لص  ق ورق  ة ت

ً
 أّن الغ  راء، نس  بة

ّ
الوج  ه ألام  امي للوث  ائق املختوم  ة، إال

 ليش  مل تفاص  يل ف  ي العالق   ادز اه  ذا الاص  طالح تش  ّعب و 
ً
كم   ا ، ب  ين ال  دول ت اد بع   دا

م     ا إل     ى وزارة الخارجّي     ة أو ال     ّديوان تع     ود مس     ؤولّية الجان     ب البروتوك     ولي ف     ي دول     ة 

شريفات في رئاسة الّدولة
ّ
 (.5094الحاليقة،  ) امللكي، أو دائرة املراسم والت

تعري   ف البروتوك   ول يقص   د بكلم   ة بروتوك   ول إلايتيكي   ت ف   ي أص   ول أدبّي   ات            

غالبيته  ا ش  فوية غي  ر مس  جلة وليس  ت توجيه  ات الدبلوماس  ّية، وتك  ون ف  ي القواع  د وال

ح   دد م   ن خ   الل البروتوك   ول الّتص   رفات والّس   لوكيات املتبع   ة واملتع   ارف 
 
مكتوب   ة، وت

دولي    ة، وعل    ى س    بيل املث    ال ال الحص    ر: عليه    ا 
ّ
    ؤون ال

ّ
ف    ي ألاص    ول الدبلوماس    ّية والش

ترحيب في استقبال أحد رؤساء الدول، 
ّ
يض م رج االت ف ي  اجتم اعتنظيم أو مراسم ال

الّس   لك الدبلوماس    ي، بحي   ث تعط   ى ألاولوي   ة ف   ي الك   الم أو الجل   وس بحس   ب الترتي   ب 

م     نهم، أو بحس    ب ألاقدمي     ة )الحاليق     ة،  ألس     مائهم، أو بحس     ب ألاكب    ر س     ّنا الهج    ائي

5094.) 

 :البروتوكول الصحي -6-4
ساس        ية ع       ن الص        حة بمعلوم       ات أ ه        و إمل       ام الف        رد ، أيوع        ي ص       حيه       و           

به    ذه  يالك    افِّ  واهتمام    هالجس    مية منه    ا، والنفس    ية والعقلي    ة والاجتماعي    ة والبيئي    ة، 

ية للس   لوكات الص   حية إلانس   اناملعلوم   ات، وإرش   اد آلاخ   رين له   ا، لتحقي   ق ألاه   داف 

 (.70، صفحة 5006)شعباني، 

تل      ك إلاج      راءات التطبيقي      ة  ب      هالبروتوك      ول الص      حي يقص      د  التعريــــــف إلاجرائــــــي:

ذي   ة، يط   رف الس   لطة التنف م   ن به   ااملوص    ى  الاحترازي   ةوالت   دابير الوقائي   ة  ،مةر الص   ا
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املعق    م، وخاص    ة ف    ي املؤسس    ات  واس    تعمالالكمام    ات  وارت    داءف    ي التباع    د  املتمثل    ة

س واء م ع املري  ى أو حت ى  عل ى الجمي ع، وتطبيق هذه إلاجراءات ،ألاماكن العموميةو

 .  الضحايامراسيم دفن في 
 :الاجتماعيةولية املسؤ  -5.5

 تج اهاملنظم ة  الت زام" املسؤولية الاجتماعي ة بأنه ا: (Peter Druckerعرف )           

 ،املجتمع الذي تعمل فيه" وقد شكل هذا التعريف حجر الزاوي ة للدراس ات الالحق ة

 لدراس    ة ه    ذا املوض    وع باتجاه    ات مختلف    ةوف    تح الب    اب 
ً
، 5097بودرج    ة،  ) واس    عا

 .(56صفحة 
 :الدراسات السابقة -6
 ي إلاعالم  " التخط  يط بعن  وان  (0224)دراس  ة عب  د العزي  ز  ب  ن س  لطان الض  ويحي

مش      كلة الدراس      ة ح      ول   انحص      رت"، حي     ث ألازم      اتث ور ودوره ف     ي مواجه      ة الك      وا

 إلاع المهم ب ذلك يس والك وارث، و  ألازم اتي ف ي مواجه ة إلاعالم دور التخط يط  ةمعرف

آث  اره الس لبية م  ن خ الل توجي  ه هرة عل  ى الح د م  ن ألازم ة و زة الس اف ي مس اعدة ألاجه  

 اعتم  دتكم  ا أدوات  ه، امل  نهج العلم  ي و  باس  تخدام الجمه  ور ف  ي جمي  ع مراح  ل ألازم  ة،

، الاجتم اعيع ن طري ق املس ح  يم نهج  الوص في التحليل  اس تخدامهذه الدراسة عل ى 

راس ة للكش ف ه دفت الدالاستبانة كأداة جم ع بيان ات،  استخدمتلجمع البيانات و 

، ألازم  اتي إلدارة جه  از العالق  ات العام  ة بال  دفاع امل  دني ف  ي مواجه  ة إلاعالم  ع  ن دور 

،كما والك وارث بال دفاع امل دني ألازم اتخط ط إعالمي ة ملواجه ة   استنباطإضافة إلى 

   :الدراسة إلى بعض النتائج وهي انتهت

 ف      ي التخفي      ف م      ن ح      دة ألازم      ة           
ً
م      ن خ      الل تزوي      د لإلع      الم دور مه      م ج      دا

خب      ار الكاذب      ة ح      ول ألازم      ة، ألا الش      ائعات و انتش      ار بالحق      ائق للح      د م      ن  الجمه      ور 

 من قبل جهاز العالقات العامة. ةخطط معد ضافة إلى إعطاءاإل ب

 ( 0226دراســـــة عبـــــد املالـــــك شـــــعباني)  دور إلاذاع     ة املحلي     ة ف     ي نش     ر بعن     وان " 

 يمش    كلة دور إذاعت     اس    ة" عالج    ت ه    ذه الدر ال    وعي الص    حي ل    دى الطال    ب الج    امعي

كم ا  ،والزيبان املحليتين في نشر الوعي الصحي ل دى الطلب ة الج  امعيين F.M))سيرتا 

الس      يما  إلاع      المه      دفت ه      ذه الدراس      ة إل      ى : تقي      يم وتحلي      ل دور وفعالي      ة وس      ائل 

إلاذاعة املحلية ف ي إب الغ رس التها الص حية عل ى الخص وص، وم دى ق درتها عل ى تعبئ ة 
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معرف    ة ، و يتهم بمخ    اطر ألام    راض، وتغيي    ر بع    ض س    لوكاتهم الس    لبيةالجم    اهير وت    وع

وتحدي د ن وع املش كالت والقض  ايا إلاذاع ة املحلي ة بالقض  ايا الص حية،  اهتم امحج م 

 املختلف   ة، برامجه   ا الص   حيةالت   ي تطرحه   ا وتتناوله   ا بالنق   اش م   ن خ   الل حصص   ها و 

مب     ادرة معرفي     ة تتص     ل واملهتم     ين والساس     ة واملفك     رين واملختص     ين بتزوي     د الق     راء 

الاس     تبيان أدات     ي الباحث     ة عل     ى أس     لوب املس     ح و  اعتم     دتببيئ     تهم الطبيعي     ة، وق     د 

إل   ى جمل   ة م   ن النت   ائج ن   ذكر  ةالباحث    تخلص   كم   ا والاستقص   اء ف   ي جم   ع البيان   ات، 

منه   ا نتيج   ة عام   ة وه   ي: أن نس   بة الاس   تجابة والاس   تفادة م   ن النص   ائح الطيب   ة الت   ي 

كم ا توص لت  (،F.Mذاعة الزيبان أكبر منه ا بإذاع ة س يرتا )تقدمها البرامج الصحية بإ

املجتم  ع امل  دني، تج  اه  الاجتماعي  ةالدراس  ة إل  ى أن وج  ود مس  توى مرتف  ع للمس  ؤولية 

إال أن التوعي   ة والتثقي   ف الص   حي ن   اقص ف   ي بالدن   ا، ف   إن مهم   ة التثقي   ف والتوعي   ة 

 .ع مهمة الجميعموكلة إلى كل الجهات والهيئات املعنية باألمر، فالصحة للجمي
 

 في بناء الصورة الذهنية إلاعالموسائل  ألاول:املبحث 

الت ي تس هم ف ي تش كيل  الاتص الية أهم القنوات إلاعالمتعد وسائل             

وتكتس  ب ه  ذه الوس  ائل أهمي  ة كب  رى ف  ي الص  ور الذهني  ة ف  ي أذه  ان الن  اس وتكوينه  ا، 

وق   درتها البالغ   ة عل   ى ها الواس   ع ف   ي حياتن   ا املعاص   رة بس   بب انتش   ار  املع   ارفتك   وين 

 جميع شرائح املجتمع.  واستقطابتحريك 

 املطلب ألاول: مفهوم الصورة الذهنية

( IMAGE)ذهني  ة ف  ي أص  له الالتين  ي إل  ى كلم  ةويع  ود مص  طلح الص  ورة ال              

  ت"يح  اكي، أو "  (IMITARIواملتص  لة بالفع  ل  )
ّ
غ  وي ل " وعل  ى ال  رغم أن املعن  ى اللمث

 الانعك اسأن معناه ا الفيزي ائي ه و "للصورة الذهنية يدل على املحاك اة والتمثي ل إال 

 ش  ائع ب   ينالتص  ور العقل   ي أّن ى ال   ذي أش  ار إلي  ه معج   م " ويبس  تر " أي "، و ه  و املعن  

تل    ك  ةنح    و ش    خص أو ش     يء مع    ين ،" وص    رح ب    ه ح    ين ترجم     جماع    ة معين    ة أف    راد

 (.21، صفحة 5002ذهني )كموش، ال الانطباع           :الكلمة ب 

دفعن ا إال أن دخول مصطلح الصورة الذهنية ف ي مج االت معرفي ة عدي دة،            

 :تيكاآلن في هذا املقام وهما ين الوجهيتطرق إلى التعريفإلى أن ن

تعري   ف ال   دكتور أدي   ب خض   ور للص   ورة الذهني   ة إذ يح   ددها ف   ي مجموع   ة            

القديم  ة والجدي  دة إلايجابي  ة منه  ا والس  لبية الت  ي  نطباع  اتوالا ألاحك  ام والتص  ورات 
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 اوأساس       يس      تخدمها منطلق      او  ،خ      رآع      ن  أو جماع      ة أو مجتم      ع خصش       ايأخ      ذه

 لتقويمه لهذا الشخص وتحديد موقفه وسلوكه.

ن إإذ يق  ول"  ؛إحاط  ةتعريف  ات دق  ة و ه  و م  ن أكث  ر الو كم  ا عرفه  ا عل  ي عج  وة          

 ف      رادذاتي      ة الت      ي تتك      ون عن      د ألا اللالنطباع      ات تج نه      ائي الص      ورة الذهني      ة ه      ي ن      ا

ج نس بعين ه أو مؤسس ة الجماعات إزاء شخص ما أو مش روع أو نظ ام أو ش عب أو و 

، إلانس  انأو منش  أة محلي  ة أو دولي  ة أو مهني  ة معين  ة، يمك  ن أن يك  ون له  ا ت  أثير عل  ى 

اش  رة، كم  ا ت  رتبط عل  ى ض  وء التج  ارب املباش  رة أو غي  ر املب الانطباع  اتوتتك  ون ه  ذه 

عقائ     دهم بغ     ض النظ     ر ع     ن ص     حة تجاه     اتهم و او  ف     رادالتج     ارب بعواط     ف ألا ه     ذه 

 خالص  ة ه  ذه التج  ارب، فه  ي تمث  ل أل املعلوم  ات الت  ي تتض  منها
ً
 ص  ادقا

ً
 ص  حابها واقع  ا

 (.5097على أساسه )باقر، يفهمون ينظرون على ضوئه إلى ما حولهم و 

 املطلب الثاني: وظائف الصورة الذهنية

تختل  ف وتتع  دد وظ  ائف الص  ورة الذهني  ة م  ن خ  الل تجس  يدها ف  ي التحلي  ل           

 الوظيفي، ومن بين أهم الوظائف نذكر ما يلي: 

 وظائف الصورة على مستوى فردي-0

 عرفية:امل . الوظائف0-0

توفير الوقت والجهد الالزمين لفه م وتفس ير ح دث م ا أو  الجهد: بمعنىفي  الاقتصاد -

تقلي   ل ع   دد املنبه   ات و  فالص   ورة تس   اعد الف   رد عل   ى تفس   ير ، اره جدي   ديعتب   ش    يء م   ا 

 أحكام تقييم جاهزة للفرد. ر توف، و تسهل عملية إلادراك ، كمااملحيط بالفرد

ويح     دث ذل     ك عن     د دم     ج ألاش     ياء الجدي     دة ف     ي  تقلي     ل املنبه     ات املحيط     ة ب     الفرد: -

 .جديدةالفئات القديمة وإعطائها املعنى ذاته الذي تأخذه الفئات ال

ا عم ا يح يط ب ه إذ توفر الصورة للفرد تصوًر  للعالم: اإعطاء الفرد معنى موضوعيّ  -

د وكأنه  ا تبن  ي ب  ذلك النس  ق املعرف  ي للف  ر ،م  ن عامل  ه الخ  ارجي م  ن أش  ياء ومس  تجدات

 (.19، صفحة 5007)منصور، 

 :الاجتماعيةوظائف ال. 0-0

اعد الف    رد عل    ى تحدي    د أن الص    ورة تس     للف    رد: بمعن    ىتحدي    د الهوي    ة الاجتماعي    ة  -

 .وتصنيفه لها، كما تساعد على إدراكه لذاته الاجتماعيةة هويال
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 ف  رادهن  ا إل  ى ألادوار الت  ي يق  وم به  ا ألا  للف  رد: وتش  ير الص  ورة الاجتم  اعيتحدي  د ال  دور -

 ، وبهذا تحدد الصورة طريقة تفاعلهم في املجتمع.الاجتماعيةداخل العالقات 

 تج    اها الف    رد ه    معجخ    رين: م    ن خ    الل الص    ورة الت    ي يت    وفير أس    س التعام    ل م    ع آلا  -

)ب    اقر، ق تفكيرهمائ    طر و بس    لوكهم ودوافعه    م  اب    ؤً ني    تم التعام    ل معه    م ت، و خ    رينآلا 

 .(15، صفحة 5097

 املطلب الثالث: مكونات أبعاد الصورة الذهنية

هناك إجماع بين معظم الباحثين أن على الصورة الذهنية تشتمل على ثالثة 

 اد أساسية تتمثل فيما يلي:مكونات أو أبع
   Cognitive componentاملكون املعرفي: -0 

الذي يدرك من خاللها املعلوماتي الذي تحمله الصورة، و ويقصد به الجانب         

 أو قضية أو الفرد 
ً
 ما، و موضوعا

ً
املعلومات بشكل مباشر من  اكتسابيتم شخصا

 الاتصالشكل غير مباشرة من خالل وجود الفرد داخل املحيط املوضوع، أو ب

هذه املعلومات هي ألاساس الذي ، حيث تعتبر إلاعالمالشخص ي أو بواسطة وسائل 

املوضوعات نها الفرد عن آلاخرين وعن يكو  ، حيثتبنى عليه الصورة الذهنية

وبناًء على دقة املعلومات واملعارف التي نحصل عليها عن  والقضايا املختلفة،

 للبعد املعرفي فإن ألاخطاء تكو آلاخرين 
ً
ن دقة الصور الذهنية التي نرسمها، ووفقا

عن املعلومات واملعارف  هي أخطاء ناتجة أساسا فرادلدى ألا املتكونة في الصورة 

 .(24، صفحة 5092غريس ي،  )فرادالخاطئة التي حصل عليها هؤالء ألا 
  Affective componentاملكون الوجداني:  -2

 موض      وع أو تج      اهيقص      د بالبع      د الوج      داني املي      ل باإليج      اب أو الس      لب              

الذهني  ة الت  ي يكونه  ا   إط  ار مجموع  ة الص  ور  دول  ة، ف  يأو ش  عب  قض  ية أو ش  خص أو

الجان     ب املعرف     ي، وم     ع م     رور الوق     ت الجان     ب الوج     داني م     ع يتش     كل منه     ا ف     راد، و ألا 

 الوجداني     ة الت     يالجوان     ب ى وتبق     ،ف     رادتتالش     ى املعلوم     ات واملع     ارف الت    ي كونه     ا ألا 

عل    ى ذل    ك ي    ؤثر واملوض    وعات، و القض    ايا ألاش    خاص و  نح    و ألاف    راد اتجاه    اتتمث    ل 

 (.5001مجموعة من العوامل أهمها حدود توافر مصادر املعرفة )عجوة، 
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    Behavioral componentاملكون السلوكي: -3 

لة لدي   ه ف   ي مختل   ف يعك   س س   لوك الف   رد طبيع   ة الص   ورة الذهني               
َّ
ة املش   ك

نلأهمي   ة الص   ورة الذهني   ة ف   ي أح   د أبعاده   ا الحي   اة، حي   ث ترج   ع  ش   ؤون
ّ
م   ن  ن   اتمكِّ

ف ي  اتجاه اتهمأنه ا تعك س  ايفت رض منطقّي  ف راد، فسلوكيات ألا فرادالتنبؤ بسلوك ألا 

 .(16، صفحة 5092غريس ي، ).الحياة
 زمن كورونا مإلاعال وسائل ل الاجتماعيةاملبحث الثاني: املسؤولية 

 الاجتماعيةاملطلب ألاول: مفهوم املسؤولية 
عنه  ا  ين  تج، وم  ا إلاع  المأك  دت النظري  ات الخاص  ة أن عالق  ة الف  رد بوس  ائل            

كبي     ر م     ن خ     الل ت     أثير العوام     ل الاجتماعي     ة والنفس     ية  فيه     ا الف     رد إل     ى ح     د ّ ي     تحكم 

ق وة  ني بش كل تكتس ب بموجب هاملع اوألاخالقية في تحديد دوافع الاستخدام وإدراك 

إل   زام قانوني   ة وطني   ة ودولي   ة، حي   ث ال ت   زال ه   ذه املس   ؤولية تس   تمد قوته   ا وقبوله   ا 

 :وهيات ريفبعض التعنعرض  وانتشارها من طبيعتها الطوعية، وفيما يلي

 : الاجتماعيةألاكاديميين للمسؤولية  اتريفتع

املسؤولية الاجتماعية  فر ع 1977 , (PETER DRUKER) :تعريف بيتر دراكر 

 .(1، صفحة 5092الذي تعمل فيه )يطو،  املجتمع تجاه" التزام املنشأة على أنها

 يعرف املسؤولية الاجتماعية على أنها حيث( STRIER 1979):تعريف ستريار

 والتي يفرض عليها أن تبادر للقيام لتوقعات املجتمع من املنظمة استجابة"

املجتمع وبصورة تفوق مستوى خضوعها للقانون، مع  هتجاها تلتتحمل مسؤولي

 ."مراعاة عدم إلاضرار بمصالح املنظمة وتحقيق عائد مناسب على الاستثمارات

وي  رى أص   حاب ه  ذه النظري   ة أن الحري  ة ح   ق وواج  ب ومس   ؤولية ف  ي نف   س             

 الوق ت
 
السياس   ي  ظ  ل ه  ذه النظري  ة أن تخ  دم النظ  امف  ي  إلاع  الموس  ائل ل ، وم  ا ين  اط

ف ي كاف ة املس ائل الت ي وعن طريق املناقش ة الحرة املفتوح ة  إلاعالمالقائم عن طريق 

تق ع مس ؤولية تن وير الجم اهير بالحق ائق وألارق ام،  إلاعالمتهم املجتمع، وعلى وسائل 

 ف     رادأعم     ال الحكوم     ة والش     ركات والهيئ     ات العام     ة ص     يانة ملص     الح ألا وأن تراق     ب 

 كجهاز رقابي على املحيط الذي تعمل فيه.ت، أي تعمل والجماعا
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 الاجتماعيةباملسؤولية  إلاعالمعالقة وسائل  الثاني:املطلب 

ن ب     أن يكون     وا مس     ؤولين أم     ام املجتم     ع، ويخ     دموا يي     إلاعالمتل     زم النظري     ة           

، كما تهدف نظري ة املس ؤولية الاجتماعي ة إل ى جع ل والاجتماعي النشاط الاقتصادي

 وال إلاع   الم
ً
حين إل   ى جان    ب ألاه   داف الاجتماعي   ة ألاخ    رى، وال تغف   ل أيض    ا ترفي   ه م     ربِّ

ي ألنشطة نش ر أو ع رض م ا يس اعد عل ى الجريم ة أو العن ف أو إلاعالموجوب الحظر 

 (.5050ما له تأثير سلبي في ألاقليات في أي مجتمع )غازي، 
مجتم       ع ونظم       ه املتع      ددة ينظ       ر إلي      ه عل       ى أن      ه الوج       ه الحض      اري لل اإلعالمف           

ووس      ائله  إلاع      المومؤسس      اته، ويمك      ن م       ن خ      الل ه      ذا املنطل      ق التأكي      د عل      ى أن 

املختلف      ة، ال يمك      ن فص       له ع       ن حقيق       ة التط        ور الاجتم      اعي والثق      افي والسياس        ي 

للمجتم  ع، أي ال يمكن  ه الانفص  ال ع  ن الوظيف   ة الحض   ارية للمجتم   ع الح  ديث، م  ن 

وض     وعية وحقيقي     ة معلوم     ات مة م     ن ووس     ائله املختلف      إلاع     المخ      الل م      ا يقدم     ه 

وتك   وين  ها بأه   داف املجتم   ع ومش  كالته وقض   اياه، به   دف توجيه   وثيًق    ارتباط   ات  رتبط 

رأي ع      ام مس      تنير ونش      ط ملواجه      ة تل       ك القض       ايا والتح      اور حوله      ا إليج      اد أنس      ب 

الحل  ول املوض  وعية، فه  و ي  رتبط ب  الخط السياس   ي والاقتص  ادي والاجتم  اعي للدول  ة 

 للمواقف الوطنية والدولية.الحديثة، وفقا 
الجم اهيري ال يمكنه ا أن تتحق ق ف ي غي اب  إلاع الموالوظيفة الحضارية لوس ائل       

تنموي ة تحقي ق أه داف  تسعى إلى الاجتماعيةسؤولية فامل ،سياسة إعالمية مسؤولة

من املش اركة والتفاع ل ح ول القض ايا، ف أهم عنص ر ف ي  من خالل سعيها لتأكيد نوع

عن طري ق تطبي ق سياس ة  محلياملسؤولية هو تكوين رأي عام وطني أو  تحقيق هذه

ي   ة، أي تعم  ل عل  ى تطبي  ق مب  دأ الح    ق إلاعالمإعالمي  ة واض  حة تحق  ق الديمقراطي  ة 

، ص  فحة 5093ف   ي الاتص  ال، أي ح  ق امل  واطن ف  ي املعرف  ة والاتص  ال )عب  د املجي  د، 

340.) 
 الاجتماعيةأهمية املسؤولية  الثالث:املطلب 

الدولة واملجتمع و للمسؤولية الاجتماعية أهمية كبيرة بالنسبة للمنظمة            

وهي كما  ،ككل نساقألالهذه  الاجتماعيةملسؤولية وسنتطرق إلى ا ،حد السواءعلى 

 :يلي
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: بالنسبة للمنظمة: تحسين صورة املنظمة في املجتمع وترسيخ املظهر أوال -

 
ً
إذا ما  ،املجتمع بصفة عامة أفرادلعاملين و الزبائن والدى إلايجابي خصوصا

للمنظمة ذات مصلحة مباشرة طوعية أن املسؤولية الاجتماعية مبادرات  اعتبرنا

الاجتماعية في تحسين مناخ العمل، باملسؤولية الالتزام  هاأو غير مباشرة، ومن شأن

راف ذات مختلف ألاطاملنظمة والتعاون والترابط بين كما تؤدي إلى بعث روح 

(، وبهذا يتشكل عامل الثقة بين وسائل 95 99، صفحة 5092املصلحة )يطو، 

 مهور املتوجهة إليه.جوال كمنظمة إلاعالم
رائح بالنس    بة للمجتم    ع: تتض    من زي    ادة التكاف    ل الاجتم    اعي ب    ين مختل    ف ش     :ثانيــــا-

 باالنتم     اء للمجتم     ع، وك     ذلك تع     زز م     ن الاس     تقرار  ع     ال  املجتم     ع م     ع تولي     د ش     عور 

الف  رص وس  يادة مب  دأ تك  افؤ  ،الاجتم  اعي نتيج  ة لت  وفير ن  وع م  ن العدال  ة الاجتماعي  ة

إل ى ازدي اد ال وعي  باإلض افة الذي هو جوهر املسؤولية الاجتماعي ة ملنظم ات ألاعم ال،

املختلف      ة ومختل      ف الفئ      ات ذات املجتم      ع بأهمي      ة الان      دماج الت      ام ب      ين منظم      ات 

 (.5095بن مسعود وكنوش،  ) املصلحة

ألاعب     اء الت     ي تتحمله     ا الدول     ة ف     ي س     بيل إدام     ة  للدول     ة: تخفي     ف: بالنس     بة ثالثـــــا -

والتعليمي       ة والثقافي       ة والاجتماعي       ة، وب       ذلك ي       ؤدي الص       حية مهماته       ا وخ       دماتها 

إل     ى تعظ     يم عوائ     د الدول     ة بس     بب وع     ي املنظم     ات  الاجتماعي     ةباملس     ؤولية  الالت     زام

ف  ي تحم  ل التك  اليف الاجتماعي  ة، واملس  اهمة العادل  ة والص  حيحة املس  اهمة بأهمي  ة 

البطال  ة وغيره  ا م  ن املج  االت الت  ي تج  د الدول  ة عل  ى ف ي التط  ور التكنول  وجي والقض  اء 

ب     ن مس     عود وكن     وش،  )  .الحديث    ة نفس     ها غي     ر ق     ادرة عل     ى القي     ام بأعبائه     ا جميًع     ا

5095). 
 لإلذاعة  الاستراتيجيالدور  املبحث الثاني: 

 وإدارة ألازمة الصحية  عالمإلا املطلب ألاول: 

إنت       اج علوم       ات و املال يقتص       ر عل       ى نش       ر  ألازم       اتي م       ع إلاعالم       إن التعام       ل        

الل       وائح  وإنم       ا ين       اط ب       ه تفس       ير وش       رح ،ي       ة بمض       امين مختلف       ةإلاعالمالرس       ائل 

) البروتوك       ول الص       حي (، املتخ       ذة م       ن ط       رف ج       راءات و الت       دابيروالتعليم       ات وإلا 

ظ    ام إعالم    ي متكام    ل تش    ترك كاف    ة الوس    ائل نتركي    ز علي    ه كالس    لطة، م    ن خ    الل ال

إمكانياته املت وفرة ونطاق ه كل حسب طاقته وقدرته و  ،ية املتاحة في تجسيدهإلاعالم
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ثالث    ة  إلاع    المف أن لوس    ائل و م    ن املع    ر ، و (17، ص    فحة 5095الجغراف    ي )ال    دليمي، 

خاص   ة ف   ي  ة،املن   ابر إلاذاعي    ف   ين و ي   إلاعالمن وو دها الص   حفيجس   مهم   ات ض   رورية ي

ادر رس    مية  إل    ى مص    اس   تناداأع    داد املص   ابين نش   ر ألاخب   ار و  أوق   ات ألازم   ة، وه    ي أوال 

 ع   ن إلاش   اعات و
ً
ها ر مص   ادذل   ك بنق   ل الحق   ائق ع   ن الفيروس   ات و ألاقاوي   ل، و بعي  دا

 اوثانًي   وكل   ة له   ا متابع   ة ألازم   ة، ملامث   ل املستش   فيات واملص   الحة املختص   ة  ،الفعلي   ة

م   ن  روس كورون   ا، وتحلي   ل أخط   اره ومص   ادره وتركيبت   هتحلي   ل طبيع   ة في   الح   ديث و 

تخصص         ين وإج         راء ح         وارات ومناقش         ات معه         م، ألاطب         اء وامل استض         افةخ         الل 

 املهم   ة ألاكب   ر  ،(917، ص   فحة 5050)الش   رمان، 
ً
ه   ي ش   رح معن   ى البروتوك   ول و وثالث   ا

ألاض  رار وبع  د إلاص  ابة، وش  رح أبع  اده و إلاص  ابةالص  حي وكيفي  ة تطبيق  ه س  واء قب  ل 

، ي ةالبروتوكول ب اإلجراءات والاس تهزاءب ه  الالت زامتلحق باملجتمع من خ الل ع دم  التي

 .(49، صفحة 5099صوفي،  للمجتمع) املعاناةمما قد يتسبب في طول 

 ف   رادألام   راض املعدي   ة عل   ى نح   و يه   دد س   المة ألا ألاوبئ   ة و انتش   ار ن خط   ورة إ        

زم أن يكون م ن ب ين لتمن املس ، حيثإلاعالموحياتهم، يتطلب تضافر جهود وسائل 

ص   حية العالمي   ة إلا عالج   ة ملا اس   تخدامهالت طبي   ة م   ن أج   ل ي   و ي   ين م   ن ل   ه مإلاعالم

، وبذلك يقدم معالج ة إعالمي ة ش املة وعميق ة تس تجيب لطبيع ة املوض وع ةمقيّ الو 

أس      اليب ذات ط      ابع تفس      يري تحليل      ي  مااس      تخد م      عالص      حي املعق      د واملتش      ابك، 

 اعتم ادإل ى  باإلض افة تق ديم رؤي ة بس يط متكامل ة للح دث،، قادرة عل ى واستقصائي

أب و ج الل  عقالني ة ف ي مخاطب ة معظ م فئ ات الجمه ور )ستماالت ذهنية ومنطقي ة و ا

 (.302، صفحة 5096وطلحة، 

وه ذا م ا  ي الع ام عن د ح دوث أزم ة،أال ر  اهتم اميمث ل ب ؤرة  إلاعالمن أال شك        

أدوات تعكس الع الم  باعتبارها إلاعالموسائل أن الناس ينظرون إلى  ،أكده الباحث

، 5005مك اوي والس يد،  )خبارية تستخدم ف ي مراقب ة املح يطفاملادة إلا  املحيط بهم،

 (.29صفحة 

 ل الصحي و توكرواملطلب الثاني: دور إلاذاعة في نشر الب

 تعد الكلمة الص حية إلارش ادي         
ً
ا تاجه حي؛ إذ ة م ن أغل ى الكلم ات وأكثره ا ثق ال

ع    د أداة اس    تثناءدون الجمي    ع 
 
، وب    ذلك فق    د رأت اليونس    كو أن إلاذاع    ات املحلي    ة ت

توعي  ة والتثقي  ف الص  حي للمجتم  ع، فه  ي م  ن ب  ين الوس  ائل الت  ي يتج  ه الأساس  ية ف  ي 
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، وم       ن أج       ل تفعي       ل ف       رادألا  الاتص       ال م       ن خالله       ا إل       ى مجموع       ات ض       خمة م       ن

 النتش  ار محاص  رة والتص  دي ف  ي س  بيل  املتخ  ذةالبروتوك  ول الص  حي وترس  يخ الت  دابير 

 عل    ى برامجه    ا ف    ي  لإلذاع    ة دور  وب    ذلك ك    انوب    اء كورون    ا، 
ً
ف    ي ه    ذا الص    دد، معتم    دة

 .الدرجة ألاولى، وما تقدمه من معلومات ونماذج واقعية

  إلاذاعة والبعد الصحي للبروتوكول: 

وجب عل       ى الجمي       ع س       تيل       ذا  ،واجتم       اعيالص       حة مطل       ب دين       ي وإنس       اني           

م ف  ي الوقاي   ة والتوعي  ة م   ن ك  ل م   ا يه  دد ص   حة وبيئ  ة الف   رد اهس   إلا يه  ا واملحافظ  ة عل

ف   ي تق   ديم  إلاع   الموس   ائل وبئ   ة، وب   ذلك يعتم   د املجتم   ع عل   ى ألا م   ن مخ   اطر وتفش    ي 

الة إلارشادات والتدابير واملعلومات الصحية الصحيحة، من خالل ما تتض منه الرس 

كم  ا تس  تلزم   ،رم  ألا  م  ن توجيه  ات وش  هادات حي  ة ح  ول خط  ورة التثقيفي  ة الص  حية

توك     ول الص     حي م     ن مف     اهيم كثي      رة روق بتطبي      ق البل     وعل     ى وج     ه التحدي     د م     ا يتع

أخ    ذها باالعتب    ار،  وأن يب عل    ى جه    از إلاذاع    ة أن ج    تت    داخل فيه    ا عناص    ر عدي    دة ي

ر ص   ى ال تت   داخل ه   ذه العنات   فهوم   ة ودقيق   ة، حميس   رة و متح   دد املعلوم   ة بالص   ورة 

 .  بما يفقد هذه املعلومة أهميتها

ال دور امله م عن د ط  رح  عامة إلاعالمسائل و ومن هنا يناط باإلذاعة خاصة و           

 عل  ى حق  ائق ال ،أي   ة معلوم  ة عل  ى الن  اس
ً
 يمك  ن أن يج  ب أن تك  ون املعلوم  ة معتم  دة

  ن الحقيق   ة العلمي    ة يج   ب أن تك   ون إتت   أثر بمف   اهيم خاطئ   ة أخ    رى، حي   ث 
ً
عنص    را

 في خلق تق ديم. اأساسيّ 

وأث  ر  كبي  ر  ف  ي تغيي  ر س  لوك املجتم  ع، وله  ذا فه  ي ال  وب  ذلك تتمت  ع بنف  وذ  ق  وي ّ           

 إال باالتص      الالق      ائمين ، فم      ا عل      ى اس      تعمالهاخط      ورة  إذا ل      م يرش      د التخل      و م      ن 

جتم  ع م  ا عل  يهم أن للموأن يبين  وا  ،تح  ري ف  ي تزوي   د الن   اس باملعلوم  ات الص  حيحةال

يمك    ن أن تس    هم ف    ي تحس    ين وض    عهم ت    ي ارس    ات الص     حيحة اله    ي املم وم    ا ،يفعل    وا

تحقي  ق العدي  د م  ن (، فم  ن دون الص  حة يتع  ذر 25، ص  فحة 5003باري  ان،  )الص  حي

 كي  ف توق  ف الع  الم بأس  ره إ
ً
ث  ر جائح  ة في  روس تل  ك ألاه  داف، فلق  د الحظن  ا م  ؤخرا

الهيئ      ة البريطاني      ة  اعتب      ر  التنفي      ذي ال      ذيي ملخ      ص التقري      ر ف      و املس      تجد،كورون      ا 

املحلي       ة واح       دة م       ن الوس       ائل إلاس       تراتيجية أن إلاذاع       ة  DFIDي       ة للتنمي       ة الدول

 (.5096أبو جالل و طلحة،  )أللفيةالرئيسة في تحقيق ألاهداف إلانمائية ل
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   للبروتوكول الصحي الاقتصاديإلاذاعة والبعد: 
اض املعدية على نطاق ألامر ألاوبئة و النتشار من التأثيرات السلبية  اإن جانبً         

املرتبة عليها، حيث ذكر التقرير رقم  الاقتصاديةخطير، تلك املتمثلة باآلثار سع و وا

بسبب  الاقتصاديةودراسة السياسيات، أن التداعيات  لألبحاث( للمركز العربي 5)

، صفحة 5050الشرمان،  )استوى الدولي يوميً املفيروس كورونا تتفاقم على 

الفرد  التزمروتوكول الصحي، فكلما للب الاقتصاديهنا يتأتى البعد  منو  ،(913

ذلك من خالل دا، و جيّ  الاقتصاديتدابير الوقاية كان مردوده على الجانب ب

، على الاقتصاديةتقليص أمد ألازمة بما يبعث الحياة في جميع املنظمات واملشاريع 

، مما يجعل اغرار تنظيم ألاسواق واملحالت التجارية التي يكون فيها إلاقبال كبير 

 ف.ركة التجارية تتحرك وال تتوقالح

ومن جهة أخرى فإن الجانب ألاكثر أهمية فهو يتضمن  ،هذا من جهة          

ما يغطي صحة املصابين  القتناءالخزينة العمومية  تستنزفالفاتورة الضخمة التي 

مات الوقاية مستلز  اقتناءضافة إلى اإل ، بفي قطاع الصحة بالفيروس وكذا املعاملين

ما كل ،تجهيزات تكلف الكثير من الخزينة العموميةدوية و أات ومعقمات و من كمام

ربما يتحول إلى كارثة حقيقية، وعليه تتطرق إلاذاعة في   الذيطال أمد ألازمة و 

 شرح و 
 
سواء للمريض أو حتى ها الدولة سخر تفسير وإعطاء ألارقام الحقيقية التي ت

كما أنها تلعب دورا الجيش ألابيض، للعاملين في القطاع الصحي أو ما أطلق عليهم ب

إلارشادات كنها جملة من اوتقدم لسم مهما في املناطق النائية، حيث تكسر عزلته

 الاحترازاتأخذهم ينون بها من أجل تحسين وضعيتهم و والنصائح التي يستع

،  الاقتصاديةظروفه تحسين املجتمع في بما يعود على الفرد و  ،الالزمة في ذلك

وجود أنظمة ولوائح معقدة غير ب ديات الاقتصاديةف بالقضايا والتحتعريالو 

 .(56، صفحة 0206)بداني، تفسيرها للفرد و  واضحة ينبغي شرحها
 

  للبروتوكول  الاجتماعيإلاذاعة والبعد: 

ف  ي التنمي  ة عل  ى ه  ذه النقط  ة  إلاع  الميرك  ز الكثي  ر م  ن العلم  اء املهتم  ين ب  دور           

الهندس     ة  باس     م ف     ي تط     وير املجتمع     ات إلاع     الميض     طلع ب     ه ويس     مون ال     دور ال     ذي 

ه    ذا ال    دور ينص    ب عل    ى كيفي    ة توج    ه  أّن الاجتماعي    ة لإلع    الم الجم    اهيري، خاص    ة 



                    أعمال مؤتمروالاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة                             إلاعالمعلوم 
 

331 

وتتض    ح املعادل   ة الت   ي دع   ت إل   ى تس    مية دور  ،يإلانس   انخدم   ة الرخ   اء ير ف   ي هاالجم   

 "بالهندسة الاجتماعية. إلاعالم

تقري    ب وجه     ات النظ    ر قص     د  عل     ىة إلاذاع    ة وخاص      إلاع    الميعم     ل  ،وعلي    ه          

، مل   ا يحق  ق له  م حاج   اتهم إح  الل ن  وع م   ن التض  امن والتواف  ق ب   ين مف  ردات املجتم  ع

 إلاع  الم(، وه  ذا م  ا تجس  د ف  ي مختل  ف وس  ائل 70، ص  فحة 5099ص  وفي،  ) املختلف  ة

الجمعي   ات الخيري  ة إل   ى مب   ادرات ذات بع  د أخالق   ي ف   ي و  ف   رادودف   ع بس  لوك ألا  فح  رك

لتكاف  ل والتع  اون ب  ين الوالي  ات وتزوي  د ك  ل املن  اطق الت  ي تع  اني م  ن تطبي  ق ممارس  ة ا

ن      ة وامل      واد الغذائي      ة ومختل      ف املس      تلزمات الض      رورية، و الحج      ر الكل      ي عليه      ا باملؤ 

  باإلضافة
 
 أف رادرفع روح التكافل والتع اون ب ين  نر ععبِّّ إلى غيرها من املبادرات التي ت

 ط ابعالجمعيات املجتمع املداني ذات ر من ثي، من خالل عمل ومساهمة الكاملجتمع

 زر وامللصقات التوعية.آفي صناعة الكمامات وامل جتماعيالا 

 ألازمة الصحية واملعلومات الخاطئة بين إلاعالماملطلب الثالث: 
ن إالجميع حتى  استهدفتال يخفى على الكثير أن الشائعات وألاخبار املزيفة      

التي في كثير من ، و لمعلومات طبية خاطئة ومتضاربةكانت ضحية ل إلاعالموسائل 

في حرج مع جماهيرها،  إلاعالمومختصون، فوقعت وسائل  حيان يصرح بها أطباءألا 

قامت منظمة الصحة العاملية بتقديم النصائح وإلاجابة عن ذاته وفي السياق 

قاريرها ق الوقاية من الفيروس، وأسهمت عبر تائالكثير من التساؤالت املتعلقة بطر 

 (.5050الشرمان،  تصحيح الكثير من املفاهيم املغلوطة )في 
بمفهومه الحديث أي  إلاعالم، فإننا نقصد إلاعالمعندما نتحدث اليوم عن      

ا في تحقيق التنمية، من خالل مشاركته في شريكا أساسيّ  باعتبارهالتنموي  إلاعالم

من ثقل وبما تقدمه من مبادرات  مإلاعال الخطط التنموية وذلك بما تمثله وسائل 

صانعي القرار ومشاكل املجتمع إلى  اهتماماتإعالمية وحوارات شعبية، ونقل 

، 5096منهي،  )يسهم في حلها على أسس علميةمما وواضعي خطط التنمية، 

 (.94صفحة 
بما يعد ر يعد محطة ال غنى عنها و  ألازمات في إدارة تسيير إلاعالمإن           

اصة في ما تعلق اليوم املرافقة الخطط الحكومية، وخل الوحيد للتخفيف و السبي

مغايرة، بخالف املعتاد خالل  اتجاهات اتخذ إلاعالمفإن  ،ة العامليةحبالجائ
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، حيث كان محل نقد لألجهزة الحكومية الرسمية، ولكن تبين وجود ما ألازمات

في تسيير  إلاعالموخطاب وسائل  يشبه الوحدة بين الخطاب الحكومي الرسمي

شرح تفسير خطط الحكومة، و هو إيضاح و  إلاعالمئل إدارة ألازمة، فكان دور وساو 

مختلفة، تداول من مفاهيم على غرار البروتوكول الصحي، من خالل برامج يما 

 امتص، و كبير في توعية املجتمعات بأخطار هذا الوباء ألامر الذي أسهم إلى حّد  

وعليه (. 916، صفحة 5050الشرمان،  )الاجتماعي الاضطرابقليال من القلق و

 ، من خاللهاإلاعالموس    ائل ة واملتعددة لختل    فاملدوار ألا ه    ام وامل تفعيل يناط بها

 .(5007الضويحي،  )اقتصادي وسياس ي اجتماعيلى فاعل إوسائل هذه التتحول 
 : الجانب التطبيقيثالثاملبحث ال

 التكراري، النسب املئوية للمتغيرات الديموغرافية( املعلومات العامة: )التوزيع

 الجنس: -0

 الجنس التكرارات  النسبة املئوية  %

 أنثى 01 %50,72

 ذكر  32 %41,27

 املجموع 44 %100

 عينة الدراسة حسب متغير الجنس أفرادتوزيع : (20جدول رقم )

تساوي امل يقة غير العينة يتوزعون بطر  أفراد( أن 09يظهر الجدول رقم )        

ن عدد الذكور بلغ نسبة إحيث  ؛ين الذكور على إلاناثبزيادة ذات فرق كبير ب

مفردات  اختيار وهذا راجع إلى ( 20,45% )ما عدد إلاناث بلغ نسبةبين (41,27%)

 باإلضافة إلى أن ألاصدقاء في الفايسبوك أغلبهم ذكور، قصدية،العينة بطريقة 

ذاعة إل على أصدقاء الفايسبوك املتابعين  لكترونيإلا الاستبيانحيث تم توزيع 

 ورقلة الجهوية.

 :املستوى التعليمي -

 املستوى التعليمي التكرارات  النسبة املئوية %

 أقل من ثانوي  02 %92,9

 ثانوي  92 %37,01

 جامعي 59 %74,4

 املجموع 44 %100
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 وى التعليميعينة الدراسة حسب متغير املست أفراد(: توزيع 20جدول رقم )

، مم ا ي دل لهم مستوى جامعي( %74,4ته)نسبما  أن( 5رقم )ظهر الجدول ي          

وب اء املجتمع وخاصة النخبة منه من مت ابعي الب رامج الص حية وخاص ة زم ن  على أن

اد ف   ر أ( 02( له   م مس   توى ث   انوي، ث   م تليه   ا )%37,01بنس   بة ) اف   رد 92كورون   ا، بينم   ا 

ف    ي  الاخ    تالف(، وه    ذا م    ا يفس    ر %92,9)ي بنس    بة أ له    م مس    توى أق    ل م    ن الث    انوي 

 بالبرامج إلاذاعية. اهتمامهاومدى  الاجتماعيةالفروقات 

 إلاذاعة في نشر البروتوكول الصحي امهاملحور الثاني: إس

 :نمط متابعة إذاعة ورقلة املحلية 

 أنماط املتابعة التكرارات النسبة املئوية  %

%65,90 51  
ً
 دائما

 أحيان 99 %25
ً
 ا

%9,01 7  
ً
 نادرا

 املجموع 44 %100

 (: يبين أنماط متابعة إذاعة ورقلة املحلية23جدول رقم )

العين    ة له    م  أف    رادم    ن  %62,10( أن م    ا نس    بته 3يتب    ين م    ن الج    دول رق    م )         

وقض   ايا  انش   غاالتبم  ا تقدم   ه إلاذاع   ة م  ن ب   رامج تخ  ص  الاهتم   امم  ن  ةدرج  ة كبي   ر 

بنس        بة متوس        طة عل        ى العم        وم م        ن  (%52)س        اعة، املجتم        ع املحل        ي وقض        ايا ال

 اهتمام     االعين     ة ال يعي     رون له     ا  أف     رادم     ن  نس     بة ض     عيفة (%1,09أن )، و الاهتم    ام

 كبي   ر 
ً
وت   أثير مجتم   ع الدراس   ة عل   ى العم   وم ب   البرامج  اهتم   ام، وه   ذا م   ا يعك   س م   دى ا

 إلاذاعية وخاصة زمن وباء كورونا.

  عينةال أفرادالشبكة البرامجية املتابعة من طرف: 

 الشبكة البرامجية التكرارات  النسبة املئوية %

 ألاسبوعيامللف  90 %22,7

 ملفات صحية 97 %31,8

 الاقتصادياملؤشر  1 %20,4

 ألاسبوع الرياي ي 6 %13,6

 من واقع الحياة 5 %11,3

 املجموع 44 %100
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 العينة أفرادن الشبكة البرامجية املتابعة من طرف ي(: يب24جدول رقم )

العين  ة له  م  أف  راد( م  ن  %39,2( أن م  ا نس  بته) 04يتب  ين م  ن الج  دول رق  م )          

وه   ذا م   ا يفس   ر أن املعلوم   ة الص   حية له   ا وقعه   ا  ،ص   حيةالمتابع   ة خاص   ة للملف   ات 

(  %55,4، وج  اءت نس   بة )وخاص   ة إذا كان  ت م   ن عن  د املختص   ين ويحتاجه  ا الجمي  ع

 ألاس    بوعش    ر إل   ى أن حص    ة مل    ف ، ويعك   س ه    ذا املؤ (  متقارب    ة%50,7وك   ذا نس    بة )

دائم       ا إل       ى معالج       ة القض       ايا م       ن الواق       ع الحي       اتي للفرد،أم       ا املؤش       ر  ةاملخصص       

 ك    انوعلي    ه  ،قتص    ادية املرتقب    ةواهتم    ام حس    ب التوجه    ات الال    ه ت    أثير  الاقتص    ادي

هم، وه ذا م ا يالرياي ي وبرنامج من واقع الحياة، درج ة أق ل م ن س ابق ألاسبوعؤشر مل

 أثرت على املجال الرياي ي بشكل كبير.يفسر أن الجائحة 

 إذاعة ورقلة املحلية بتطلعات املواطن: اهتمام 

 تطلعات املواطن التكرارات  النسبة املئوية  %

 نعم 54 %61,3

 ال 94 %38,63

 املجموع 44 %100

 إذاعة ورقلة املحلية بتطلعات املواطن اهتمام(: يوضح 25جدول رقم )

حي     ث نس     بة مقبول     ة،  (%69,3)نس     بته أن م     ا  (2يتب     ين م     ن الج     دول رق     م )

أن م  ا تقدم  ه إلاذاع  ة م  ن مجه  ودات ف  ي س  بيل م  ا يتطل  ع ل  ه املجتم  ع املحل  ي  تعك  س

ف   ي ح   ين  وأولوياته   ا، اهتماماته   اويرغ   ب ف   ي معالجت   ه عل   ى مس   توى إلاذاع   ة يع   د م   ن 

العين ة له م نظ رة  أف رادبنسبة متواضعة وه ذا م ا يفس ر أن  (%32,63)جاءت نسبة 

 وغير راضين بما تقدمه إلاذاعة املحلية.أخرى 

 بمفهوم البروتوكول الصحي: ة الفرددراي 

 دراية بمفهوم البروتوكول الصحي التكرارات النسبة املئوية  %

 ال 79 %93,1

 نعم 3 %6,8

 املجموع 44 %100

 الفرد بمفهوم البروتوكول الصحيدراية (: يوضح 26جدول رقم )

( تعتب  ر نس  بة مرتفع  ة، حي  ث %13,9أن نس  بة ) (06يتب  ين م  ن الج  دول رق  م )

ن مفه      وم البروتوك      ول ال يعرف      و العين      ة ال يفقه      ون و  أف      راده      ذا املؤش      ر أن  يوض      ح
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ين ف  ي تق ديم الب  رامج إلاذاعي  ة م ا يس  توجب عل  ى الق ائم الص حي كمفه  وم مج رد، وه  و 

إج      راءات البروتوك      ول الص      حي عل      ى و ب      ذل مجه      ودات ف      ي ش      رح و تفس      ير  مراعات      ه

(، فه   ي نس   بة متواض   عة  وه   ذا م   ا يعك   س أن  %6,2أم   ا ) جتم   ع املحل   ي، ى املمس  تو 

العين     ة له     م دراي     ة بمعن     ى البروتوك     ول الص     حي كمفه     وم غي     ر مباش     ر، وإنم     ا  أف     راد

 يقومون ببعض إلاجراءات التي تصب في موضوع البروتوكول.

 وضوع البروتوكول الصحي بصفة تحليلية ومهنية:طرح إلاذاعة مل 

 //////////////////////////// التكرارات  % النسبة املئوية 

 نعم 33 %75

 ال 99 %25

 املجموع 44 %100

 وضوع البروتوكول الصحي بصفة تحليلية ومهنية(: طرح إلاذاعة مل29الجدول )

( تع د نس بة مرتفع ة، حي ث %42(: أن م ا نس بته )04يتبين من الجدول رقم )

ات ص     حية تص     ب ف     ي إلاج      راءات تب     رهن عل     ى أن م     ا تقدم     ه إلاذاع     ة م      ن موض     وع

الص    حية والوقائي    ة بش    كل ع    ام، حي    ث تخاط    ب ب    ذلك ش    ريحة كبي    رة م    ن املجتم    ع 

العين  ة بنس  بة  أف  رادم  ن % 52املحل  ي عل  ى مس  توى إلاذاع  ة، ف  ي ح  ين ج  اءت نس  بة 

م ا تقدم ه م ن ب رامج تع الج م ا  واالعينة لم يستوعب أفرادضعيفة وهذا ما يفسر أن 

 يطمحون إليه.

 للحصص التفسيرية لقضايا البروتوكول الصحي: بث إلاذاعة 

 //////////////////////////// التكرارات  النسبة املئوية  %

 نعم 35 %72,7

 ال 95 %27,2

 املجموع 44 %100

 (: يوضح بث إلاذاعة للحصص التفسيرية للبروتوكول الصحي22جدول رقم )

مرتفع   ة ومقبول   ة،  ( نس   بة %45,4( أن نس   بة ) 02يتب   ين م   ن الج   دول رق   م )

حي  ث  يعط  ي ه  ذا املؤش  ر أن م  ا تقدم  ه إلاذاع  ة م  ن مجه  ودات ف  ي تفس  ير  وتوض  يح 

ا تعل   ق ألام   ر بالوقاي   ة قب   ل امل   رض، أو عن   د للقض   ايا  و البروتوك   ول الص   حي س   واء إذ

ت     أثيره عل     ى ، ب     ذلك  يلق     ي ف     رادهي     ة لأل يالتوجإلاص     ابة ب     ه وك     ذا الت     دابير العالجي     ة و 

نس  بة متواض  عة  وه  ذا م  ا  ( %54,5نس  بة )  كان  ت، ف  ي ح  ين ل  يمس  توى املجتم  ع املح
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 ةتحلي       ل الب       رامج إلاذاعي       ة املوجه       ف       ي تفس      ير و  اختلف       واالعين       ة  أف       راديعك      س أن 

 اضين بما تقدمه إلاذاعة املحلية.غير ر للبروتوكول الصحي، و 

  ن متابعتها:املواضيع التي يفضل املبحوثو املجالت و 
 املجاالت التكرارات النسبة املئوية  %

 الاقتصادي 01 4 ,%20

 الصحية 97 %31,8

 الاجتماعية 04 %15,9

 البيئية 6 %13,6

 الرياضية 2 %18,18

 املجموع 44 %100

 ن متابعتهالت واملواضيع التي يفضل املبحوثو (: يوضح املجا22جدول رقم )

ة، والت   ي كان   ت ألاعل   ى نس   ب( %39,2)( أن نس   بة 01يتب   ين م   ن الج   دول رق   م )

 ،(20,04%) طبيعة الحدث وتأثير ألازم ة عل ى املتتبع ين، ف ي ح ين ج اءت نس بة تفسر 

عل       ى أن  اانطباع       ، بحي       ث يعط       ي ه       ذا املؤش       ر ةكان       ت متقارب        (%92,92)ونس       بة 

 ت    أثير  أق    لقتص    ادية والرياض    ية املواض    يع الا
ً
م    ن خ    الل تتب    ع قض    ايا التنمي    ة مم    ا  ا

 انش    غاالتهللمج    ال الرياي     ي جمه    وره وط    رح  ، ب    ين م    امتواض    عةيس    تدعي متابع    ة 

 بقي   ة وتتب  ع مس   تجدات الوض   ع ال   راهن عل  ى الرياض   ة بص   فة عام   ة، ف  ي ح   ين ج   اءت

 والبيئية أقل درجة. الاجتماعيةنسب متقاربة وهذا ما يعكس أن املواضيع 
 

  ة:ألاساليب املخصصة للبروتوكول الصحي بمهنياختيار 

 ///////////////////////////// التكرارات  النسبة املئوية  %

 الواقع 33 %75

 عشوائي 99 %25

 املجموع 44 %100

 بمهنية اراتاختياملتبعة ذات  ألاساليب(: يوضح 02جدول رقم )

( تع    د نس    بة مرتفع    ة، وب    ذلك 75%(أن نس    بة )90يتب    ين م    ن الج    دول رق    م )

حص ائية على أن ما تقدم ه إلاذاع ة م ن أس اليب منطقي ة وتخويفي ة إ املؤشرات تنبئ

عل  ى جمي  ع املج  االت مقب  وال،  تأثيراته  اومعلوم  ات ح  ول مس  تجدات الوب  اء، وم  ا م  دى 

إلاج    راءات الوقائي    ة، الت    ي تص    ب ف    ي  تطبي    قف    ي  قناعي    ةإلاإل    ى ألاس    اليب  باإلض    افة
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ن مس   ؤولي تس   يير توعي   ة الف   رد م   ن واق   ع ألازم   ة، كله   ا م   ن واق   ع املستش   فيات، أو م   

العين  ة  أف  رادة متواض  عة وه  ذا م  ا يعك  س أن ( فه  ي نس  ب25%أم  ا )مص  لحة كورون  ا، 

 .ةفيما تقدمه البرامج إلاذاعية من أساليب عشوائية وغير مهني اختلفوا

  في حلها ورقلةهمت إذاعة سأطبيعة الانشغالت التي: 

 الانشغالت التكرارات النسبة املئوية  %

 الشغل 01 %20,4

 التربية و التعليم 04 %15,9

 الصحة 93 %29,5

 البيئة و املياه 06 %13,6

 التنمية الفالحية 90 %22,7

 املجموع 44 %100

 في حلها ورقلةهمت إذاعة سأطبيعة الانشغالت التي (: 00جدول رقم )

وكذذذذذذذذذذذذذذذ ا  (20,4%( و )%51,2(أن نس               بة )99يتب               ين م               ن الج               دول رق               م )

املؤش ر أن  س ر نسب متقاربة إال أنها مؤشرات ض عيفة، وه ذا م ا يف (% (22,75نسبة

والقض  ايا املهم  ة  الانش  غاالتمات ف  ي س  بيل ح  ل بع  ض اهم  ا تقدم  ه إلاذاع  ة م  ن إس  

والتنمي ة يلق ى ت أثيره عل  ى مس توى املجتم ع املحل ي، ف  ي  مث ل الص حة والف الح والش  غل

متواض عة وه ي م ا تعك س ع دم تكف ل  ( تع ّد نس با13,6%( و)%92,1حين أن نسب )

 اجع إلى إلامكانيات املحدودة لإلذاعة.إلاذاعة بجميع القضايا، وهذا ر 
 

  :ما تقدمه إلاذاعة من حصص تفسيرية للبروتوكول الصحي 

 /////////////////////// التكرارات النسبة املئوية  %

 كاف 30 %68,1

 غير كاف 97 %31,8

 املجموع 44 %100

 (: يوضح ما تم تقدمه للحصص التفسيرية للبروتوكول الصحي00جدول رقم )
 

وي   دل ( تعذذذد ة ذذذول ، وولذذذل، 68,1%( أن نس   بة )95يتب   ين م   ن الج   دول رق   م )

مات ف     ي س     بيل محاص     رة ه     ذه اهؤش     ر عل     ى أن م     ا تقدم     ه إلاذاع     ة م     ن إس     امله     ذا 

، وبم ا ينبغ ي أن  اوقعه  اله  فرد من حصصالجائحة وتوعية ال
ً
ف ي املجتم ع يع د كافي ا

ى مس  توى املجتم  ع الوقائي  ة عل   هم في  ه كف  رد م  ن خ  الل ه  ذه الحص  صس  يس  اعد وي
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ه ي نس بة متواض عة وه ي م ا يعك س ع دم تواف ق  (31,8%املحلي، ف ي ح ين أن نس بة )

 الجميع بموضوعات البروتوكول الصحي من طرف إلاذاعة غير كاف.  واقتناع

 على الشبكة البرامجية لإلذاعة: 02ة كوفيد تأثير جائح 

 ////////////////////////// التكرارات النسبة املئوية  %

 نعم 75 %95,4

 ال 03 %6,8

 املجموع 44 %100

 على الشبكة البرامجية لإلذاعة 02ة كوفيد (: تأثير جائح03جدول رقم )

نس  بة مرتفع  ة، حي  ث م  ا  %12,7( أن م  ا نس  بته 93يتب  ين م  ن الج  دول رق  م )

ك      ان له      ا ت      أثير كبي      ر عل      ى الش      بكة  91ي      دل ه      ذا املؤش      ر عل      ى أن جائح      ة كوفي      د 

عل  ى الف  رد واملجتم  ع،  ةم ر م  ن خط  ورة كبي ر ألا ه  ذا لمل  ا  طبيع ي ش   يء البرامجي ة، وه  ذا

الب    رامج إلاذاعي   ة ف   ي حم   الت التوعي    ة والتحسيس   ية، ف   ي ح    ين  امهإل   ى إس    باإلض   افة

العين ة  أف رادالعينة بنسبة ضعيفة وه ذا م ا يفس ر أن  أفرادمن  %6,2جاءت نسبة 

 ما تقدمه من برامج تعالج ما يطمحون إليه. والم يستوعب

 :الدراسة نتائج

أك       دت الدراس       ة أن املواض       يع املطروح       ة بإذاع       ة ورقل       ة الجهوي       ة مختلف       ة         

الص   حية منه  ا، حي   ث أخ   ذت  الب  رامج ومتنوع  ة تتماش    ى م  ع قض   ايا الس  اعة وخاص   ة

 (،%39,02كة البرامجي  ة م  ن خ  الل م  ا  نس  بته)ه  ذه ألاخي  رة حص  ة ألاس  د عل  ى الش  ب

م  ن خط  ورة كبي  رة عل  ى الف  رد واملجتم  ع، ه  ذا م  ن  مل  ا  له  ذا الوب  اءوه  ذا ش   يء طبيع  ي 

فالح     دث ف     رض نفس     ه ف     ي ترتي     ب ألاولوي     ات، كم     ا بين     ت  ى م     ن جه     ة أخ     ر و  ،جه     ة

ال يفقهون وال يعرف ون معن ى مفه وم البروتوك ول الص حي مفهوًم ا  فرادألا  الدراسة أن

،  وعلي     ه يتطل     ب م     نمج     رد
ً
كه     ذه ش     رح  وتفس     ير ب     رامج الق     ائمين  عل     ى   ا مباش     را

( كمؤش ر  كبي ر ول ه ت أثير ب الغ 93,1%حي ث ج اءت نس بة)؛ املعق دة سيط املف اهيموتب

البروتوك     ول الص     حي، وم     ا يترت     ب عن     ه م     ن أبع     اد  مفه     ومموض     وع و  عابياس     تعل     ى 

 كم   ا ن ح   ت إذاع   ة ورقل   ة الجهوي   ة ف   ي التوفي   ق ف   ي برامجه   ا ،واجتماعي   ة اقتص   ادية

م        ن خ        الل نس         بة  ه        ذه ألازم        ة، وذل         ك احت         وى الص        حية املخصص        ة للتس        يير و 

إلاذاع   ة ف   ي س   بيل محاص   رة ه   ذه  وه   و مؤش   ر ي   دل عل   ى م   ا تقدم   ه ،(68,1%لغ   ت)ب
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وما ينبغي أن يساعد فيه كفرد، من خ الل  الجائحة وتوعية الفرد كجزء من الحل،

الحص      ص الوقائي      ة  له      ذه الت      دابير، كم      ا أس      فرت النت      ائج عل      ى أن ه      ذه احترام      ه

، وك   ذا يمكنه    ا ي يمكنه   ا أن تخل   ق بيئ    ة فعال   ةي   ة عل   ى مس   توى املجتم    ع املحل   و التوع

ص      ورة للجمه      ور فك      رة و  كم      ا تعط      ي أيض      ا جدي      ة،بمس      ؤولية و  معالج      ة القض      ايا

 باش  رة، وم  ا يترت  ب عنه  ا م  ن أبع  اداملغي  ر ألاض  رار املباش  رة  و ل الخس  ائر وواض  حة ح  و 

، وب       ذلك يتفاع       ل معه       ا تفرض       ها ه       ذه الجائح       ة العاملي       ة واجتماعي       ة اقتص       ادية

 .بطريقة غير مباشرة اصحي اوعيثقافة و  ثقتها، كما يكتسب ر ويكتسبالجمهو 

 من         
ً
تشير نتائج الدراسة بشكل عام إلى أن البرامج إلاذاعية تعد مصدرا

في املجتمع إذا تم  مصادر املعلومات املوثوقة ومحطة مركزية لها دور مهم ومميز

 .فيها بشكل جيد الاستثمار 

 :خاتمة

 ألازماتن الحقيقة التي تفرضها ما نؤكده من خالل هذه الدراسة أ          

 كانت هذهأطريق الدول واملنظمات، سواء العاملية تؤثر وتغير ال محالة من خريطة 

الوبائية الصحية تكون أشد حدة من  ألازماتأن  صحية، إال أم اقتصادية ألازمات

يمثل الوحدة ألاساسية في هذا  الذي إلانسانوجود وحياة  غيرها ألنها تستهدف

 .الكون 

وسيلة ذات درجة وعليه فإن الدور املنوط لإلذاعة املحلية يجعل منها           

في تسيير  الجماهيري وخاصة الاتصالكغيرها من وسائل  عالية من ألاهمية

السياسات العامة، وبذلك تكون همزة وصل بين  ، فهي تساعد في تطبيقألازمات

املنتهجة من قبل  الاستراتيجيةملحكوم، من خالل تبسيط املخططات الحاكم وا

رسم وبناء  من باالتصالالحكومات  إلى جماهيرها، مما يستوجب على القائمين 

صورة ذهنية مبسطة للبروتوكول الصحي، بهدف تجسيد إلاجراءات والتدابير 

من مساهمة  على أرض الواقع، وذلك كجزء املستجد الوقائية من فيروس كورونا

 ، من خاللومحاصرته وباء كورونافي التقليل من تفش ي  اتصاليإلاذاعة كجهاز 

امللقاة عليها  الاجتماعيةبرامج التوعية والتثقيف الصحي على غرار مسؤوليتها 

مسؤولة عن تزويد املجتمع  فترى أن هذه ألاخيرة املجتمع، تجاه والتزاماتها

حداث والقضايا املهمة، وخاصة ما نعيشه اليوم باملعلومات الصادقة عن سائر ألا 
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، الافتراي يصحية أدهشت العالم، وكثرت فيها غوغاء وسائل التواصل  من جائحة

 التي أّدت إلى قلقاملغرضة  ألاخبار املزيفة وإلاشاعات انتشار مما تسبب في 

في أنها  الاجتماعيةومن هنا تكمن قيمة املسؤولية  ،واضطراب اجتماعي كبير

، وضابطا قانونّيا التزاما سق الذي تتواجد فيه، قبل أن تكون خالق تمارس مع النأ

ألاداة الرقابية على املجتمع وما يحيط في بيئته من مخاطر وما يهدد  فاإلذاعة تعتبر

ألاقرب وألابسط  تصالالامستقبل وجوده، وبذلك تكون إلاذاعة املحلية وسيلة 

 .اليومية غاالتهوانشلمجتمع في طرح قضاياه املهمة ل

 املراجع:

في التثقيف الصحي للمرأة  إلاعالمدور وسائل (. 5003مد ريان باريان. )حأ .9

، كلية ألاداب، املمكلة إلاعالم(. قسم إلاعالم)رسالة املاجستير، علوم السعودية

 السعودية: جامعة امللك سعود.

)رسالة ك إلانتخابيتأثير التلفزيون الجزائري على تحديد السلو (.5004الحاج يصرف. ) .5

إلاسالمية، ية والحضارية وإلانسانإلاتصال. كلية العلوم و إلاعالمماجستير(، قسم علوم 

 وهران، الجزائر: جامعة وهران.

دور املسؤولية إلاجتماعية في تحقيق امليزة التنافسية  (. 5092الربيع يطو. ) .3

. قسم التسيير، كلية  ة) مذكرة املاستر تخصص إدارة إستراتيجيللمؤسسات إلاقتصادية

 قتصادية و التجارية، املسيلة ، جزائر: جامعة محمد بوضياف.العلوم الا

. ، «الرؤية»..وإلاعالمنظرية املسؤولية الاجتماعية في (. 5050, 02 52العمري غازي. ) .7

 /http://www.alriyadh.comتم الاسترداد من 

. نظرياته املعاصرةصال و تالا(. 5005جسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد. ) .2

 القاهرة: الدار املصرية اللبنانية.

(. املسؤولية إلاجتماعية للمؤسسات و أثرها على 5097رمزي بودرجة. )ديسمبر,  .6

 .532-559. مجلة إلادارة و التنمية للبحوث و الدراسات، الصفحات صورة املؤسسة

مجلة  تماعية لإلعالم.مفهوم املسؤوليةإلاج(. 5093رمضان عبد املجيد. )جوان,  .4

 .344-362دفاتر السياسة و القانون، الصفحات 

املحلي في الجزائر دور إذاعة املسيلة في التنمية  إلاعالم(. 5096سامي علي منهي. ) .2

تصال، كلية العلوم والا إلاعالمو إلاتصال(. قسم علوم  إلاعالم) مذكرة املاستر في املحلية

 ة، الجزائر: جامعة محمد بوضياف املسيلة.جتماعية، املسيلية و الا إلانسان
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دور العالقات العامة تكوين الصورة الذهنية للشركات و (. 5001صالح الشيخ. ) .1

)مذكرة لنيل درجة الديبلوم في العالقات العامة(. ألاكاديمية السورية الدولية، فيها

 سوريا: ألاكاديمية السورية.

(. عمان: دار 9)املجلد ط ألازماتو إدارة  إلاعالم(. 5095عبد الرزاق محمد الدليمي. ) .90

 املسيرة للنشر و التوزيع.

دوره في الكوارث ي و إلاعالميط التخط(. 5007عبد العزيز بن سلطان الضويحي. ) .99

)رسالة املاجستير في العلوم إلادارية(. قسم العلوم إلادارية، كلية الدراسات ألازماتو

 نايف العربية للعلوم ألامنية.العليا، ألاماراة العريبة املتحدة: جامعة 

إلاذاعة املحلية و قضايا (.5096عبد هللا أبو جالل، و مسعودة طلحة. )ديسمبر,  .95

و املجتمع،  إلانسانمجلة علوم  التنمية املستمدامة في العالم تجارب و تحديات.

 .332-309الصفحات 

. لسياسيةمقدمة في منهجية دراسة طرق بحث الظواهر ا(.5000عبد املاجد حامد. ) .93

 دار الجامعة للطباعة و النشر.

. في مواجهة ألاوبئة وألامراض املعدية إلاعالمدور (. 5050عديل أحمد الشرمان. ) .97

 .502-921املجلة العربية للدراسات ألامنية، الصفحات 

(. القاهرة: عالم 9)املجلد ط العالقات العامة و الصورة الذهنية(. 5001علي عجوة. ) .92

 الكتب.

نوفمبر,  97. تاريخ الاسترداد معنى البروتوكول (. 5094اليقة. )أكتوبر, غادة الح .96

 /http//mowdoo3.com، من املوضوع: 5050

) اطروحة سوسيولوجيا القيم إلاخبارية باألذاعة الجزائرية(.5096فؤائد بداني. ) .94

الدكتوراه ، تخصص علم إلاجتماع(. قسم علم إلاجتماع،كلية العلوم إلاجتماعية، 

 ، الجزائر: جامعة وهران.وهران

دور إلاذاعة املحلية في نشر الوعي الصحي لدى الطالب (. 5006مالك شعباني. ) .92

التنمية(. قسم علم إلاجتماع جتماع و تخصص علم الا  رسالة الدكتوراه، )الجامعي

جتماعية، قسنطينة، الجزائر: جامعة منتوري ، ية و الا إلانسانالديمغرافي، كلية العلوم 

 قسنطينة.

) مذكرة املاجستير التلفزي و تسيير الكوارث الطبيعية إلاعالم(. 5099محمد صوفي. ) .91

ية إلانسانتصال، كلية العلوم الا إلاعالمتصال(. قسم علوم والا إلاعالمفي علوم 

 الحضارة إلاسالمية، وهران، الجزائر: جامعة وهران.و 
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رة ماجستير في علوم ) مذكالعالقات العامة و إدارة ألازمة(. 5002مراد كموش. ) .50

، إلاعالمتصال، كلية العلوم السياسية ووالا إلاعالمتصال(. قسم علوم و الا إلاعالم

 الجزائر: جامعة يوسف بن خدة.

(. عمان: دار 9)املجلد طالصورة الذهنية و العالقات العامة(. 5097مهدي باقر. ) .59

 أسامة للنشر و التوزيع.

ية عوامل التشكيل إلاعالمذهنية والصورة ال(. 5007نداء أيمن منصور. ) .55

 ي.إلاعالم(. مصر: مدينة برس طباعة نشر تسويق 9)املجلد ط ستراتيجيات التغيير او 

دور الصحافة السعودية في التعامل مع (.5099نسرين عبد هللا محمود عمران. ) .53

 ، عمان، ألاردن: جامعةإلاعالم(. كلية إلاعالم)رسالة املاجستير في و الكوارث ألازمات

 الشرق ألاوسط.

و تعزيز قضايا التنمية  إلاعالم(. 5093نسيبة فريحات، و رشيدة سبتي. )ديسمبر,  .57

 .970-920، الصفحات املستدامة. مجلة الدراسات و البحوث إلاجتماعية

واقع أهمية وقيمة املسؤولية (. 5095نصر الدين بن مسعود، ومحمد كنوش. ) .52

تقى . امللجتماعيةمات ألاعمال واملسؤولية الا قتصادية. منظجتماعية في املؤسسة الاالا 

قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة : كلية العلوم الارالدولي الثالث. بشار، الجزائ

 بشار.

دور العالقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسات (.5092هدى غريس ي. ) .56

كلية العلوم  ،يةإلانسان)مذكرة ماستر تخصص عالقات عامة(. قسم العلوم الخدماتية

 جتماعية، أم البواقي، الجزائر: جامعة العربي بن مهيدي.ية والا إلانسان

جزائر للمسؤولية في ال ستجابة منظمة ألاعمالا(. مدى تقييم 5097وهيبة مقدم. ) .54

قتصادية الا كلية العلوم ) رسالة دكتوراه، علم التسيير(. قسم علوم التسير،جتماعيةالا 

 لوم التسير، وهران ، الجزائر: جامعة وهران.عوالتجارية و 
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 العاملية ألازماتالصحي في تجاوز البيئي و  إلاعالمدور 

هدار -4       إلايمان خليل-3      خديجة أنوار -0        عبد الصدوق خيرة -0

 رانية

 

 -الجزائر -العلوم السياسيةكلية الحقوق و  عبد الصدوق خيرة/جامعة تيارت-0

 abdelsadokkheira@yahoo.frات حماية النظام البيئي/مخبر تشريع

العلوم القانونية  كلية -هللا بن عبد جامعة فاس سيدي محمدخديجة أنوار/-0

تحديات و اململكة املغربية/ مخبر القانون الخاص  -الاجتماعيةوالاقتصادية و

 ar@outlook.frkhadija.anouالتطور/ 

 عضو -الجزائر -العلوم السياسيةكلية الحقوق و  -جامعة تيارتإلايمان خليل/ -3

 imanekhelillabotiaret@gmail.comفي مخبر تشريعات حماية النظام البيئي/

في مخبر ألامن في  عضو  /0هدار رانية/ كلية الحقوق و العلوم السياسية/باتنة  -4

 rania.hhaddar@univ-dzتعدد املضامين/و  إشكالية وحدة منطقة املتوسط:

 

 :الدراسة ملخص

 ألازماتالبيئي والصحي في ظل  إلاعالم تتناول هذه الدراسة موضوع           

الصحة العامة عبر وسائل ث تسعى إلى إبراز أهمية البيئة و العاملية الجديدة، حي

طورا سريعا وبناء الجديدة عرفت ت إلاعالمن وسائل املختلفة، ونظرا أل  إلاعالم

عبر وسائل  ألازماتالارتقاء في مواجهة ت للنهوض وتنبيه املجتمعافعاال في تحفيز و 

وسائل لنشر ثقافة الوعي البيئي حيث أصبح استخدام هذه ال ؛الحديثة إلاعالم

العاملية كاألوبئة أو في  ألازماتالصحي من بين الضرورات امللحة، خاصة في ظل و 

 .عيةحالة الكوارث الطبي

البيئي عبر  إلاعالممن هنا تهدف هذه الدراسة إلى إبراز كيفية توظيف          

ن طبيعة البيئة العاملية الجديدة وخصائص يالجديدة من خالل تبي إلاعالموسائل 

mailto:khadija.anouar@outlook.fr
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ون نزاع ملا قد يجعلنا الصحي الذي يعد من أولويات املجتمعات د إلاعالممضمون 

 ئة العاملية. في ظل أزمات ألاوب أسو نتفادى ألا 

 إلاعالمالحديثة؛  إلاعالمالبيئي؛ وسائل  إلاعالم: البيئة؛ الكلمات املفتاحية

 .ألاوبئة؛ الصحي

 مقدمة

أنواعه القناة الرسمية ملعرفة ووصف الوقائع  بشتى إلاعالميعد            

بشكل  هذا ما يجعل اهتمامنا يزداد .ألاحداث التي تحدث يوميا في العالم بأسرهو

على  ظام البيئي مبنية على حد سواء فالنإلالكترونيتمر بالصحافة املكتوبة ومس

نه إذا ما تم التأثير على أحد مكوناته أو أكثر تتأثر بقية إالتوازن بين مكوناته، لذا ف

لى توازنه املكونات وتتبدل العالقات القائمة بينها، فيصبح غير قادر على الحفاظ ع

تالل توازن النظام البيئي"، فتظهر بالتالي املشاكل اخ "السابق، فيحدث ما يسمى

البيئية مثل حرائق الغابات، إشعاعات ضارة، زيادة كبيرة في عدد السكان، 

)مهري و مهري ، التصحر، استنزاف ألاوزون، تلوث الهواء واملاء والتربة، النفايات

 (20، صفحة 5050

نتيجة لتغير الظروف ، اها طبيعيّ ؤ كان منشأه املشاكل البيئية سواء وهذ           

ة الكائنات الحية أو الطبيعية كالحرارة وألامطار ما يؤدي إلى الحرائق أو هجر 

ن اتجة عن النشاطات البشرية لإلنسان، ها غير طبيعيؤ كان منش مانقراضها، أ

يزال في مستوى أقل من  املتخصص في شؤون البيئة في العالم العربي، ال  إلاعالم

املخاطر البيئية التي تواجه املنطقة العربية، كما تواجه العالم كله. فالقائمون على 

 أفرادي، سواًء أكانوا إلاعالمالشأن 
ً
، لم يتخذوا بعد قرارا

ً
 أم مؤسسات أم دوال

ً
ا

 
ً
 أن مخاطره ال تقل شأنا

ً
بولوج هذا املجال بطريقة متخصصة ومحترفة، خصوصا

خاطر الناتجة عن الحروب والخالفات السياسية واملشكالت الاجتماعية. عن امل

وما  نفسه؟ الوقت الصحي فيي البيئي و إلاعالمفما امليزات التي يجب أن يتمتع بها 

 العاملية؟ ألازماتهو دورهم تجاه هذه 

 العاملية  ألازماتالصحي في ظل البيئي و  إلاعالمواقع املحور ألاول: 
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 جزئيا  البيئي يجب أن يكون على قدر  المإلاعإن         
ً
التحديات وال يبقى حاضرا

تب  ونظريا
 
 في ك

ً
 وتطبيقا

ً
 مطلوب إلاعالمهذا  .وتنمية الجامعات، ويغيب واقعا

لم وألاحداث والكوارث البيئية من ناحية، وبين  بإلحاح ليشكل حلقة وصل بين العِّ

ة الطبيعة والتنوع إلاحيائي الجمهور الذي يفترض أن يؤدي الدور ألاكبر في حماي

 .من ناحية ثانية

إلى املعلومات في ظل ظروف عدم الاستقرار الاجتماعي  فرادتزداد حاجة ألا           

ألامنية، وتعتمد في  ألازماتوالصراع والتهديد بأنواعه املختلفة، وخاصة في حالة 

في تفاعالت ألازمة ية املختلفة واملتنوعة، التي قد تدخل إلاعالمذلك على الوسائل 

ووسائل  بشكل سلبي، خصوصا في ظل البيئة العاملية الجديدة التي أتاحت أشكاال 

 (32، صفحة 5091)بريك، وتطبيقات إعالمية جديدة مع ظهور وتطور تقنيات

همية مهما كانت الظروف وذلك أل  إلاعالموظيفة عن بالتالي ال يمكن الاستغناء و 

نفسه، الوقت  خاص الطبيعيين والاعتباريين فيالبرامج املسطرة من طرف ألاش

ية اختيار الوقت املناسب لنشر املعلومات وإلافصاح عنها إلاعالمفعلى املؤسسات 

 )حدادي و ألازماتألامر الذي يستدعي ضرورة تفعيل دور العالم ألامنية  في مواجهة 

، من خالل البحث في آليات التواصل مع الجمهور، عبر (26، صفحة 5091بريك، 

 .الوسائل التي أتاحتها هذه البيئة العاملية الجديدة الحتواء ألازمة

 التنمية املستدامةالبيئية بحماية البيئة و  إلاعالمعالقة  أول:

ملعدالت الجريمة  البيئي في ظل التنامي الواضح إلاعالمتزداد أهمية           

تعرض لها الوطن من الداخل والخارج معا، ألامر الذي يتطلب ربط يوإلارهاب التي 

متهم وتوعيتهم ال عهم على الحقائق الكاملة حول ساطال و املواطنين بهموم بلدهم 

البيئي  في غر س تلك املفاهيم  إلاعالمحيث تتجسد أهمية  ؛بغرس املفاهيم ألامنية

يجابي من السلوك إلا  نحمايتهم من الخروج عاملجتمع بهدف  أفرادالبيئية لدى 

ناحية، وبث الطمأنينة والاستقرار من ناحية أخرى، فمع ازدياد خطورة الجرائم 

ية هي سبيل الوقاية البيئي في مهمته الوقائية باعتبار أن التوع إلاعالمتظهر أهمية 

 .س يالوعي البيئي يجنب املجتمع العديد من املآمن الجريمة و 
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زيائية الحيوية تتضمن املعلومات البيئية معلومات حول البيئة الفي          

، وألارض، والتربة، واملياه، خاصة غازات الاحتباس الحراري( )والبشرية. الهواء

، وامللوثات، والنفايات، والضوضاء، والطاقة، واملوئل، والنباتات والحيوانات

هي معلومات بيئية. تتضمن املعلومات البيئية  إلخ.، الثقافة، والانبعاثات امللوثة

أيًضا معلومات عن القرارات والسياسات والقوانين وألانشطة البشرية التي تؤثر 

 مع الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة ألارض في ريو و  ،على البيئة البشرية
ً
تماشيا

 EC/  5003/7والتوجيه ألاوروبي  9112تفرض اتفاقية آرهوس لعام ، 9115عام 

أن أي شخص  5002وامليثاق البيئي الصادر في فرنسا عام  5003يناير  52املؤرخ 

معلومات بيئية يحتفظ بها دون الحاجة إلى إثبات هويته يمكنه الوصول إلى أي 

 بما في ذلك الدولة(. )املجتمع

ل تم إثراء املعلومات البيئية املتاحة للجمهور من خال، 9115منذ عام            

الاستيالء على القضايا البيئية من قبل عدد متزايد من الجهات الفاعلة: املنظمات 

أيضا هذه املعلومات في متناول ...والسلطات املحلية، والجمعيات، غير الحكومية

هي أن املعلومات املتاحة غالًبا ما تكون ، مع ذلك، الجمهور بشكل متزايد. والنتيجة

جعل من الصعب اتباع نهج شامل للقضايا البيئية. مما ي، غير متجانسة وقطاعية

يتم استخدام املعلومات البيئية في جميع أنواع املنظمات: الشركات وإلادارات 

وبالنسبة لجميع ، في أوروبا الدولة والسلطات املحلية( ومراكز البحوث )عامةال

ومات فإن هذه املعلومات املحددة هي معل، البلدان التي تحترم اتفاقية آرهوس

باستثناء بعض  )، ويجب إتاحتها للجميع(55، صفحة 5099)املشاقبة، عامة

 إلاعفاءات املتعلقة باألسرار التجارية والدفاع الوطني(.

يطلب من بعض الشركات الكبيرة تضمين تقرير بيئي في تقريرها السنوي.            

)في "موقع العمل" الخاص بالحوكمة( إلى زيادة  Grenelle IIأدى قانون ، في فرنسا

ويجب أن يحدد املرسوم الشروط والعقوبات املتعلقة بهذا ، عدد هذه الشركات

 املوضوع.

ا كل أربع سنوات يقدم ملحة عامة تنشر فرنسا تقريًرا بيئيًّ ، 9117منذ عام           

ء والتربة والغالف الجوي والتنوع املاء والهوا )ن حالة املكونات املختلفة للبيئةع
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وتعرض ، الضغوط التي يتعرضون لها، البيولوجي واملوارد الطبيعية( وتطورها

ألاشخاص والبضائع ملخاطر طبيعية وتكنولوجية وبيئية مزمنة. يناقش هذا 

التقرير أيًضا الاستجابات التي تم تنفيذها ملواجهة التحديات البيئية التي تواجه 

، 5005، 9112، 9117طبعات بعضها البعض:  6اتبعت ، 9117عام  املجتمع. منذ

تم نشر هذا التقرير من قبل دائرة ، 5090. منذ عام 5097و  5090، 5006

دائرة املراقبة وإلاحصاء( منذ ذلك الحين  )سؤولة عن البيئةإلاحصاء في الوزارة امل

قرير ]أرشيف[ . تم نشر إلاصدار السادس من هذا الت5002في عام  IFENاختفاء 

 .5097ديسمبر  2في 

 الصحي باإلدارة الصحية  إلاعالموضع عالقة  : ثانيا

 أنه لو كان           
ً
 قبل مئات السنين في زمن ألاوبئة  إلاعالمويقينا

ً
الصحي منتشرا

حمالت  ن حتاليين من الضحايا بسببها، ولوألامراض، ملا سقط آلاالف بل امل

الصحية في إرساء ثقافة صحية طبية، كما حصل  التوعية والبرامج الوقائية

ينتظر بشائر  -بطبيعة الحال -"، ولكان العالم بأسره91-ويحصل مع جائحة "كوفيد

وصحته وسالمته  إلانسانتوّصل العلماء إلى اللقاحات والعالجات. ذلك ألن حياة 

 طبمؤشر هام على حياة ألامم ومستقبلها. ال بد إذن من حلقة وصل بين عالم ال

الدولية  العاملية ألازماتفي ظل  والرأي العام.. إنها الصحافة العلمية املتخصصة

للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في آليات ألامم املتحدة، يلي ذلك 

بي الاجتماعي الذي يعد مرادفا و وصف املواد املتعلقة بذلك في امليثاق ألاور 

في  إلانسانبية لحماية حقوق و ملعاهدة ألاور للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ا

 بي.و املجلس ألاور 

على املستوى الدولي: الحق في الوصول إلى الرعاية الصحية بناء على العهد           

 الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وقعت البلدان على هذا العهد كمعاهدة متعددة ألاطراف في الجمعية           

وأصبح في موضع التنفيذ منذ يناير من عام  9166العامة لألمم املتحدة في ديسمبر 

دولة، وقد طور هذا العهد بعض الحقوق التي  971، حيث وقعت عليه 9146

، خاصة الحقوق ألاساسية ذات إلانسانوردت في إلاعالن العالمي لحقوق 
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الحق في الحماية الطبيعية الاجتماعية والاقتصادية، مثل الحق في العمل، و 

 جتماعية. الا 

من إلاعالن  52و 55حيث يعطي هذا العهد محتوى أكثر تحديدا للمادتين           

، فهو يدعو إلى الحماية الاجتماعية والحق في الصحة، إلانسانالعالمي لحقوق 

التزامات الدول ألاعضاء التي ينظر إليها وفق  وعن ،الحقوق  هد عن هذويذكر املزي

 ددة.شروط مح

فعلى سبيل املثال، ليس متوقعا أن تمنح الدول املوقعة على هذا العهد       

 5لشعوبها هذه الحقوق من البداية، ألن الالتزامات املبدئية التي تعكسها املادة 

من العهد ال تنتظر أن يتم التنفيذ الكامل لهذه الحقوق الاجتماعية في الحال، 

 5البلد الاقتصادية والاجتماعية مادة  يخضع تنفيذ هذه الحقوق إلمكانيات

 .9فقرة

على كل دولة أن تتخذ الخطوات الضرورية القصوى وفقا ملواردها املتاحة،         

وتوافقات التزاماتها بموجب العهد، كما أن مستوى تنفيذ الحقوق والواجبات 

يصبح محال للرصد من قبل لجان خاصة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية 

افية، وهذه اللجان تؤسس قواعدها عن طريق التوافق وفقا للتقارير الوطنية والثق

، وتعتمد على (553، صفحة 5092)املخروص ي، التي ترسل من طرف الحكومات

مصادر معلومات أخرى، والعديد من التفاسير الخاصة بالحقوق الاجتماعية 

 وتقارير اللجان.

طور أساسا في يجب ذكر أن الحق في الوصول إلى الرعاية الصحية قد ت         

الحق في الرعاية الصحية(، فال يوجد الكثير فيما يتعلق بذلك  )من العهد 95املادة 

 ةمن ثم( و 1مادة  )ل مع الحق في الحماية الاجتماعيةالحق في املادة التي تتناو 

 ساسيتين:لى نقطتين أإفالحق في الصحة يتطلب الوصول 

لرعاية الصحية إن الحق في ا تفسير الحق في الوصول إلى الرعاية الصحية: -أ

في  .لكنه واحد في معظم دول العالمحق مقرر دستوريا ولربما تختلف اللغات و 

 :تراف بهذا الحق على النحو التاليهذا الصدد جاء الاع
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بأقص ى حد ممكن أن تعترف الدول التي اعتمدت العهد بحق كل فرد في التمتع .0

 من الصحة الجسدية والعقلية املتاحة.

. أن تتخذ هذه الدول الخطوات لتنفيذ الحق بما يشمل الوقاية والعالج 5

ومكافحة ألامراض املتوطنة والوبائية وألامراض املهنية وإيجاد الظروف التي 

 تضمن الخدمات والرعاية في حال املرض.

للجنة املتخصصة إلى املدى الواسع من رجعت ا 95وفي شرح املادة           

الحقائق الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تدعم الظروف التي تحفز تطوير 

 95، كما ترجع مادة (36، صفحة 5007)حلوش و الوابدة، نمط الحياة الصحي

امال وضمنيا ال يشمل فقط الاحتياج إلى توفر الرعاية الصحية إلى اعتباره حقا ش

حددات ألاساسية للصحة مثل: املياه املالرعاية الصحية املالئمة ولكن يمتد إلى 

النقية، والغذاء والسكن، وظروف العمل الصحية، والتعليم، وفي املدى ألاوسع، 

الحق في الرعاية الصحية يعود إلى إتاحة املرافق والسلع والخدمات الصحية لكل 

 في إطار السلطة التشريعية للدول. فرد دون تمييز 

ومن منظور اللجنة هناك أربعة أبعاد متداخلة للوصول إلى الرعاية          

على ة والاقتصادية وتوفر املعلومات و الصحية هي: عدم التمييز وإلاتاحة الجغرافي

عند تنظيم خدمات الرعاية الصحية، حيث يجب  فرادأوال أال تميز بين ألا الّدول 

ون املرافق والسلع والخدمات الصحية متاحة للجميع خصوصا الفئات أن تك

السكانية ألاكثر تعرضا للمخاطر وألاكثر تهميشا سواء بحكم القانون أو تهميشا 

واقعيا ألي سبب من ألاسباب، وعلى الدول الالتزام بتوفير وإتاحة الرعاية الصحية 

جراءات التي تسهل لهذه الضرورية، خصوصا للسكان ألاكثر احتياجا، لذلك فاإل 

الفئات الوصول للرعاية الصحية ذات أهمية قصوى، ألنها تعني السماح 

 بالسياسات التي تظهر هذا التمييز إلايجابي في هذا املجال.

ة ذات الطبيعة التميزية، مثال: التخصيص يضرورة رصد إلاجراءات الحكوم        

التمييز، كاالستثمارات التي تفضل غير العادل للموارد الذي يمكن أن يؤدي إلى 

تمتع بها سوى شرائح مميزة من توالتي ال  املكلفةلخدمات العالجية انسبيا 
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من  وقائية التي تخدم الشرائح ألاوسعالسكان، مقارنة بالخدمات ألاولية وال

 يجب على الحكومات أن تعمل على منع أي صورة من صور التمييز.كما السكان، 

عنى االصحية عمليًّ  الصحافة         
 
، هي أحد أنواع الصحافة املتخصصة التي ت

وسلوكياته الصحية. كما تسلط الضوء على أبرز  إلانسانبدراسة قضايا صحة 

التطورات في مجال الطب ملكافحة ألامراض املحتملة والوقاية منها، من خالل 

هدف زيادة إلى النصح وإلارشاد، ب تقديم املعلومات الصحية الدقيقة باإلضافة

 . فرادالوعي والثقافة الصحية لدى ألا 

ليل" الفرنسية بيار  "املعهد العالي للصحافة في جامعة بحسب مدير            

سافاري، فإنه ال يتعّين على الصحفي املتخصص في الشؤون الصحية أن يكون 

طبيبا، بل يجب عليه بناء قاعدة معرفية تمكنه من معالجة املواضيع املراد 

 نهًم اتن
ً
ا يتعلق باألمور الصحية. دائم الاطالع على كل م اولها، وعليه أن يكون قارئا

 
ّ
تنا يومياتنا في العام الحالي، أن الكثير من املستجدات اليومية تبرز من مفقد عل

اكتشافات وأبحاث، باإلضافة إلى إقرار حقائق جديدة قد تكون معّقدة، وال 

علومات وكيفية التعامل معها بغية يستطيع صحفي آخر فهم طبيعة هذه امل

 .تبسيطها ونقلها إلى الجمهور 

 العاملية: ألازماتأنواع املخاطر الناجمة عن  -ب

 املخاطر القانونية:-0

        وهي تقع  تحت طائلة القانون املدني والجنائي، والقانون املدني يتمثل            

وغيرها، أما القانون الجنائي فهو في العقود القانونية مع العميل تصاريح العمل 

ق ألامن والسالمة العامة على البيئة أو على ائكل ما يتعلق بالجوانب الصحية وطر 

 وهذا ال ينطبق على مجال الصناعة ولكن على كل املجاالت ألاخرى. ،العمال

 أزمة الاتصال:-0

كل ألاطراف  إن الهدف النهائي لنموذج تحليل املخاطر هو إيجاد اتصال بين         

 املعنية باألزمة وهم:
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في  فرادالهيئات املستخدمة، لكي يوفروا احتياجات ألا املشروع واملصانع و  و مالك -

 الوقت املناسب.

السياسات الخاصة  تطوير ن على تنفيذ املشروع لكي يستطيعوا و ن القائمو املدير  -

تحليل التخدام وإيجاد أداة اتصال سهلة وفعالة واس ،هئالتعرف على كل أجزا ،به

  .املعروف

الخاصة لتمكينهم ن على تنفيذ املشاريع والهيئات واملؤسسات العامة و و القائم -

 من إدارة املخاطر التي تظهر أثناء التنفيذ.

على  اطالعهمن الذين يلتحقون باملشروع أثناء التنفيذ والذين يجب و العامل -

 لتي التحقوا فيها املشروع.سياسات التنفيذ وما تم منها ودورهم في املرحلة ا

 .هم أهم طبقة في املجتمعن و و املستخدم -

ولكي تصبح أداة الاتصال فعالة فإن النموذج يجب أن يكون بسيطا وقويا يتمتع 

بناء بى هذا يجب بذل مجهودات كبيرة، و باملرونة لكي يكون متكامال، ولكي نصل إل

يل جهود الالزم لتحلمن امل % 60كون قد حققنا ننموذج يحقق هذا التكامل 

 خسائر.الرسم خطة النجاة منها بأقل املخاطر و 

 . املخاطر املتعلقة باملمتلكات:3

 وهي املخاطر التي تتعرض لها ممتلكات الفرد وينتج عنها خسائر جزئية       

 -غرق  -تصادم -سرقة -حريق )لك لحدوث خطر من املخاطر آلاتية:أو كلية وذ

 وخالفة(. حروب -شغب -زلزال -فيضان

 املسؤولية املدنية:عن الناجمة  . املخاطر4

              وهذه املخاطر تحدث بواسطة الغير، وينتج عنها خسائر لألشخاص           

في أرواحهم أو في ممتلكاتهم، ويصبح املتسبب في حدوث الخطر مسؤوال عن 

 ية أمام القانون.تعويض الفرد عما أصابه من ضرر باإلضافة إلى املسؤولية الجنائ

قائد السيارة مسؤولية مدنية قبل الغير عن أي خسائر تحدثها سيارته، كما لمثال: 

أن املالك مسؤول مسؤولية مدنية عن أي خسائر في املمتلكات أو ألارواح بسبب 

 املبنى الذي يملكه.
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 املخاطر الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية:-5

ة طبيعة الخطر، وتم تقسيم املخاطر التي تتعرض انفرد هذا التقسيم بدراس       

مخاطر  -مخاطر اجتماعية. -يعيةمخاطر طب -لها املمتلكات إلى مجموعات:

 قتصادية.ا

وجد مخاطر عدم التأكد وهي تتأثر باملخاطر الطبيعية والاجتماعية تكما         

 والاقتصادية:

 أول: املخاطر الطبيعية:

)عبد املنعم، ث نتيجة ظواهر طبيعية أو ظواهر عامةهي املخاطر التي تحد       

ليس لإلنسان دخل في وجودها وال يمكن تجنبها، إن الظاهرة  (953، صفحة 5002

 .، وليس في مقدرته أن يمنع تحققهاإلانسانتكون موجودة أصال في حياة 

 وألاسباب ألاساسية لهذه الظواهر: 

 املخاطر الطبيعية إلى ثالثة أنواع: وتنقسم

 ا. الظواهر الطبيعية:

تنتج عن الظواهر الطبيعية، وتشمل على ظاهرة عدم التأكد من الطقس وتسمى 

 أحيانا املخاطر الجوية وهي كما يلي:

 النقص أو ضعف الرطوبة أو الجفاف أو القحط. -

 زيادة الرطوبة واملياه وتشمل إلاغراق والفيضان. -

 د الشديد كالتجميد أو التجلد.البر  -

 املطر الغزير والبرق والرعد. -

 الرياح والعواصف.

 الاحتراق أو الاشتعال الذاتي. -

 ب. أمراض النبات والحيوان:
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لقد تعرضت البشرية لكوارث عديدة لحقت بالنبات مما نتج عنها وفاة          

بطاطس بأيرلندا بسبب ، فمنذ مائة عام تقريبا ذبل محصول الفرادالعديد من ألا 

هذا الانتشار املجاعة وأدت إلى وفاة العديد، كما تعرضت  بآلافات الزراعية، وسب

إلى وباء  9132وسنة  9134وسنة  9196وسنة  9107الواليات املتحدة وكندا سنة 

 صدأ القمح الذي امتد وانتشر في املزارع فدمرها.

 ثانيا. الحشرات وألاوبئة:

تقدم العلمي واستخدام ألاساليب العلمية الحديثة فإن بالرغم من ال       

الحشرات تخرب وتدمر كثيرا من املحاصيل في العالم، وفي الواليات املتحدة 

ألامريكية يبلغ إجمالي الطاقة إلانتاجية الضائعة بسبب الحشرات وألاوبئة حوالي 

شية وتؤدي إلى مليون دوالر تقريبا، كما أن ألامراض وألاوبئة التي تصيب املا 300

موتها تسبب عادة خسائر ذات قيمة كبيرة وعلى سبيل املثال فإن أمراض القدم 

والدم منتشرة في أوروبا وفي إفريقيا، كما أن الطاعون مصدر رعب للفالحين 

 وأصحاب مزارع التربية، ألنه يؤدي إلى فقرهم في كثير من الحاالت.

 ألازماتفي تحسين ألاوضاع أثناء الصحي البيئي و  إلاعالماملحور الثاني: دور 

 العاملية 

البيئي والصحي يهم كل فئات املجتمع، والتأثيرات وألاضرار  إلاعالمإن          

النوع  بين فئة وأخرى، لذلك فإن على هذاتميز  الناتجة عن الكوارث أو التلوث ال

على  لى الجماهير لتكون قوى ضاغطة لحث أصحاب القرار إأن يتوجه  إلاعالممن 

على  لبيئة وتحافظ على الصحة العامة و انتهاج سياسة إنمائية متوازنة تحترم ا

ثقفين لحثهم على لى العلماء واملفكرين واملإعليه أن يتوجه مواردها الطبيعية، كما 

لى إالطبيعة والحد من تلوث البيئة، و بداعية للحفاظ على توازن وضع قدراتهم إلا 

تنحصر في مجموعة  شديد على أن مسؤولياتهم الالسياسيين وأصحاب القرار للت

 معينة من املواطنين أو في حقبة زمنية محددة، بل على مر الزمن.

 ألازماتية في إلاعالمتحديات استدامة املؤسسات  أول:
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عن السرعة والفورية والتواتر في متابعة تعدد مصادر املعلومات فضال         

 .تطورات أحداث ألازمة

الجديد تكون ردة فعل الجمهور سريعة قوية وثرية باألدوات التعبيرية  عالمإلا ي ف - 

عن أن ذلك يفيد  ال لعام والتأثير فيه، فضمما يجعلها أكثر قدرة على النفاذ للرأي ا

، 5092)خليل، في التعرف على ردود فعل الجمهور والتقاط بوادر ألازمة ومؤشراتها

خاصة في أعقاب التصريحات  ألازمات، ويظهر ذلك بوضوح في أوقات (53ة صفح

 .والبيانات الرسمية

 االجديد يسجل أدلة على الوقائع وألاحداث ويقدمها للرأي العام صوت إلاعالم -

 نفسها. وصورة وربما في لحظة وقوع الحدث

 .الجديد يقدم الحدث الواحد بأكثر من توثيق إلاعالم-

ث برؤية من شاهده، وعلى نحو غالبا ما يحمل انتقائية في العرض عرض الحد -

  .الجديد إلاعالموتتضح خصوصية   .بهدف التأثير

 العاملية ألازماتمعطيات الواقع في ظل و  إلاعالمإشكالية تطور  ثانيا:

تعتبر ظاهرة العوملة كغيرها من الظواهر الاجتماعية تحمل في طياتها من         

ن حيث تشير العديد م ؛اطر التي تمثل في مجموعها تحديات العوملةالفرص واملخ

التي تؤثر بدورها على لى هذه التحديات و إالدراسات املتخصصة في العوملة 

ألانظمة الاجتماعية في أي دولة فة املعرفية وألانظمة املعرفية واملجاالت املختل

 لذلك بدأت العديدو  ،ستطيع تفاديها أو تجنب تأثيرهامعاصرة حتى إن أحدا لن ي

على وسائل  كما يجب ،يجابي مع قضايا العوملةمن الدول تدرك ضرورة التعامل إلا 

أن تتعلم كيف تتكيف مع ثقافة جديدة تقوم على مبدأي التنظيم الذاتي  إلاعالم

على الصحافة املنحازة  لى املهنيين الذين اعتادوا سابقاوتعزيز املعايير املهنية. وع

سبل تنمية حس الاستقاللية والتفكير الناقد لديهم، والطريقة املالئمة أن يتعلموا 

لطرح ألاسئلة الجريئة على جميع ألاطراف وإلجراء التحقيقات الصحفية وإلاسهام 

ر في أعقاب 
ّ
العاملية  ألازماتعلى الوجه ألامثل في بناء ثقافة الديمقراطية. وقد يتعذ

 في قطاع  تطبيق مفهومي ألاخالقيات والاستقاللية
ً
 تاما

ً
. إلاعالمالتحريرية تطبيقا

 عدوتي على سبيل ألاولوية. إلاعالمويستلزم هذا ألامر إنشاء نظم مالئمة للتدريب 
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فاملجتمعات  ؛تقدمهاضرورة إنسانية لرقي املجتمعات و  بأنواعه إلاعالمحرية 

ذلك ايتها و لتقدم ال يمكنها أن تتخلى عنها والعمل على حماملتقدمة أو الساعية إلى ا

السيما في عصر العوملة الذي الشعب و  أفرادلدورها في إيصال املعلومات لجميع 

 التي من مميزاتها:أصبح فيه العالم يعيش ثورة الاتصال 

 مرحلة ثورة الاتصال الخامسة:-أ

إن ثورة الاتصال الخامسة قد تجسدت في ظهور الانترنت وهو ما يطلق عليه        

والاتصاالت التي أوجدت جيال حديثا من وسائل الاتصال، فمن  بثورة املعلومات

ية للشعوب حيث إلانسانخالل ظهور الانترنت وتطوره أدى إلى تطور في الحياة 

سهل التواصل والاتصال ونقل ألانباء والبيانات والصور والفيديو وغيرها عن 

ت بطريقة طريق برامج بث مختلفة مقروءة ومسموعة ومرئية عبر الدول والقارا

 فورية وسهلة عبر الحاسب آلالي والتقنيات الرقمية الحديثة.

التي تميزت بالتقدم تصاالت نترنت من أهم مظاهر ثورة الاوتعد شبكة ألا           

الهائل في قوة الكومبيوتر والهواتف الذكية والبرمجيات وألاقمار الصناعية ذات 

باسم  9161لهذه الشبكة عام  السرعة العاملية في الاتصال، وكان أول ظهور 

ظهرت الشبكة  9121)ألاربانت( وكانت تابعة لوزارة الدفاع ألامريكية، وفي عام 

الانترنت( بكافة وسائل استخدامها وكافة النتائج  )مات الحاليةالدولية للمعلو 

 إلايجابية والسلبية الناشئة عن استخدام أعجوبة القرن العشرين التي انتشرت

واملعلومات  إذ أتاحت تبادل الرسائل ؛جميع أنحاء العالم بشكل مذهل في

لكترونيا حتى أصبحت في متناول الجميع دون اقتصار تملكها على أحد كما هو في إ

 .(395، صفحة 5092)املزاهرة، السابق

 أنواع وسائل الاتصال الجديدة: -ب

تصال والبعض آلاخر يطلق الوسائل بوسائل الايطلق البعض على هذه          

وهي متنوعة وكثيرة وبين حين وآخر يتم استحداث أنواع  ؛تقنيات الاتصاالتعليها 

 مختلفة وبرامج وإحداثيات جديدة نذكر منها:

 ة.إلالكتروني. وسائل مقروءة منها الصحف واملجاالت وامللصقات واملواقع 9
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ملذياع( والتلفاز وألاجهزة الرديوية والحاسب آلالي ا ). وسائل مسموعة منها الراديو5

 وألايباد وغيرها من ألاجهزة الذكية املستحدثة للتواصل.

. وسائل مرئية وهي التي يمكن رؤيتها بالعين املجردة عبر التلفاز والفيديو والهاتف 3

الذكي والحاسب آلالي وألايباد وغيرها من ألاجهزة الذكية واملعارض والصور 

 .(951، صفحة 5002)شمس الدين، ةإلالكترونيسومات وقد تكون باملواقع والر 

هناك العديد من الخصائص املميزة لوسائل الاتصال ونظم املعلومات في        

ارتكاب جرائم عن البعد كجرائم من والتي تمكن مستخدميها  ،العصر الراهن

 الت أو الجرائم املعلوماتية ومن أبرزها:مخالفة قانون الاتصا

إن وسائل الاتصال ذات طبيعة دولية: أي عابرة للحدود الدولية فيمكن من  -

خاللها التواصل وتبادل املعلومات ونقلها عبر قارات العالم دون وجود عائق يحول 

ية غرافنها متخطية للحدود الجإحيث  ؛دون ذلك، وهذا ما يميز الجرائم املعلوماتية

فبعد ظهور  ؛جرائم ذات طبيعة متعدية الحدود: أو كما يطلق عليها البعض

شبكات املعلومات لم يعد هنالك حدود مرئية أو ملموسة تقف أمام نقل 

 املعلومات عبر الدول املختلفة.

إن وسائل الاتصال ذات سرعة عالية وتوفر الوقت واملال: أي تمكن املستخدم  -

لى جهد بدني س على مكتبه أو في أي مكان، دون الحاجة إمن إدارة أعماله وهو جال

عد املسافات أو صرف مبالغ كبيرة إلنجاز الغرض بأو ضياع للوقت بسبب 

املطلوب، أي أنها تختصر املسافات بثوان معدودة يتم من خاللها التواصل وتبادل 

ه املعلومات ونقلها ونشرها دون تأخير، وعلى سبيل املثال نذكر أحد أهم هذ

متع بالقدرة الكبيرة في نقل وتبادل تنها تإحيث  ؛الوسائل وهي الحاسبات آلالية

املعلومات بين أنظمة يفصل بينها آالف ألاميال أدت إلى نتيجة مؤداها تأثر أماكن 

كذلك السرعة الهائلة  .متعددة في دول مختلفة بالجرائم املعلوماتية في آن واحد

لية في تنفيذ الجريمة املعلوماتية وحجم التي تحظى بها تلك الحاسبات آلا

وهذا ميز الجريمة املعلوماتية عن الجرائم  ،املعلومات وألاموال املستهدفة

 .(512، صفحة 5050)سالمي و موساوي، التقليدية بصورة كبيرة
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ناجح في تلبية إن وسائل الاتصال تقدم خدمات: تعتبر وسائل الاتصال الحل ال -

 مسياسية أ ماقتصادية أ مكانت اجتماعية أأاحتياجات املجتمع الدولي سواء 

 ثقافية وغيرها من الخدمات التي تقدمها للمستخدمين.

إن وسائل الاتصال قابلة للتحرك والتحويل والتوصيل: فبفضل ألاقمار تمكن  -

لها ونقلها من مكان املستخدم من استخدام تكنولوجيا الاتصال واملعلومات وتوصي

 إلى آخر فهي قابلة للنقل لصغر حجمها.

 الخاتمة:

أن الدول صاحبة املصالح التجارية  إلاعالمال يخفى على كثير من أجهزة 

صديقة البيئة، بحجة تضرر  ترفض التقيد بالقوانين وألانظمة الجديدة،

 ر و تدهو أ أو ارتفاع كلفة إجراءات حماية البيئة والطبيعة، اقتصادها الوطني

فإن مسؤوليتها أن تثقف الناس في شكل مستمر بأهمية  ،الحالة الصحية لشعوبها

القضايا البيئية وتشعرهم بأنهم معنيون بالكوارث البيئية وعليهم مسؤولية 

أخالقية، أو دور يقومون به لحماية ما تبقى من حياة فطرية، أو هواء وماء 

تأثير الكوارث البيئية املباشر وغير  نظيفين، وأن تجعلهم كذلك شركاء في تدارك

 .املباشر على مجمل حياتهم الصحية والاقتصادية واملعنوية

لم يرتكب أي ذنب في حق البيئة، لكنه مسؤول أمام  إلاعالمصحيح أن 

الجمهور وال تقل مسؤوليته عن مسؤولية الجامعات واملؤسسات البيئية 

 مصدر املعرفة والوزارات والحكومة، ال بل مسؤوليته تتعدى 
ً
 وآخرا

ً
ذلك ألنه أوال

العربي بكل صنوفه، أن يبقى ألاول وألاساس ي لكل الناس، لذا ال يمكن لإلعالم 

ل عن الهم البيئي ويسقط هذا التخصص من حساب غائبا
ّ
اته. ال بل عليه أن يشك

 وال يترك هذا املجال ألي إعالم آخر، ك ابيئيّ  اإعالًم 
ً
ي الفني والرياي  اإلعالمفاعال

 .والاقتصادي والعلمي

مام لى ألا إقابل للتقدم لى إعالم هادف وشامل و إجل الوصول أومن          

ومساعد التخاذ القرارات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يجب الاعتماد على 

 الخطوات آلاتية:
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م ، ويتهااجهاتها والتطورات الحاصلة لالتعريف بنتائج مو متابعة أخبار ألازمة و -9

 ال فعذلك عن طريق نقل املعلومات إلى جمهور ألازمة بأمانة وإحاطتهم بما يحدث 

صحية والحقائق قية ألاخبار بكل أنواعها بيئية و و سرعة ومصدا عن ألازمة

والبيانات التي يتم إعدادها بشكل معين بمحتوى ومضمون  املتعلقة بالضحايا

  .معين

كما يجب أن تتقيد وسائل  ،موجها لهمة و انعكاسا ملجتمع ألاز  إلاعالمأن يكون   -

لرأي العام امداد إل بمجموعة من املحددات والسمات  ألازماتوقت  إلاعالم

 .بالحقائق التفصيلية

تشكيل الرأي العام  هم فيالتصريحات السياسية والرسمية التي تسالاهتمام  ب-

 .تجاه ألازمة

ال الجديدة كثورة ئل الاتصالجديدة املتعلقة بوسا إلاعالمالتوجه نحو وسائل  -

 .الدولي إلاعالمالخامس التي انتشرت عبر معظم وكاالت الجيل الرابع و 

 :قائمة املصادر واملراجـع

البيئي والبيئة العاملية الجديدة قراءة في خصائص العالم البيئي.  إلاعالم(. "5091الزهرة بريك. ) .9

 .92التصال، املجلد رقم الجزائر: املجلة الجلة الجزائرية ل

البيئي من منظور قانون البيئة الجزائري للحد من  إلاعالم(. 5050براهيم سالمي، و أمال موساوي. ) .5

، 04البصمة البيئية من أجل تحقيق التنمية املستدامة. الجزائر: مجلة الباحث ألاكاديمية، املجلد 

 .09العدد

 الصحي". عمان، ألاردن: دار أسامة للنشر والتوزيع،. إلاعالم(. "5099بسام عبد الرحمن املشاقبة. ) .3

البيئي وتحقيق الوعي الاستهالكي الصديق للبيئة  إلاعالم(. 5050شفيقة مهري، و أمال مهري . ) .7

، 07ية، املجلد إلاعالمكرهان ثقافي جديد في ظل التنمية املستدامة. الجزائر: مجلة الرسالة للدراسات 

 ، ديسمبر.07العدد 

: مركز تطوير الدراسات العليا (. " تقييم و ادارة املخاطر" . القاهرة5002بد املنعم. )عاطف ع .2

 ستراتيجية.الا و
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(. الوسائل التعليمية املطورة. مصر: مؤسسة شمس للنشر 5002فيصل هاشم شمس الدين. ) .6

 .إلاعالمو

 شر.(. نظرية الاتصال. مصر: دار املسيرة للطباعة والن5092منال هالل املزاهرة. ) .4

(. "اقتصاديات الصحة"، الطبعة ألاولى. عمان: 5007مهند أحمد حلوش، و وعبد الرؤوف الوابدة. ) .2

 املكتبة الوطنية.

 و معطيات الواقع". ألاردن: دار غيداء للنشر و التوزيع. إلاعالم(. "اشكالية 5092وائل رفعت خليل. ) .1

: دراسة في تأثيرات ألازماتره في إدارة ألامني ودو  إلاعالم(. "5091الزهرة بريك. )وليد حدادي ، و  .90

 . 94البيئة العاملية الجديدة" . الجزائر: املجلة الجلة الجزائرية لالتصال.املجلد رقم 

(. "التزامات الدولة عن الخطأ الطبي". جامعة ألانبار: كلية القانون 5092وليد مرزة املخروص ي. ) .99

 والعلوم السياسية .
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 : ديباجة املؤتمر 20مللحق رقم 

 بالشراكة مع كل من: تنظم دار خيال للنشر والترجمة

 مخبر التربية وإلابستيمولوجيا املدرسة العليا لألساتذة جامعة بوزريعة الجزائر 

 مخبر جودة البرامج في التربية الخاصة والتعليم املكيف / جامعة ورقلة

 :الدولي ألاول املوسوم بـ املؤتمر العلمي الافتراض ي

 "رؤية جديدة بعد الجائحة " ية والاجتماعيةإلانسانالعلوم 

 5050ديسمبر  57/ 53/ 55أيام 

 رئيس املؤتمر : أ/ هش   ام قاض  ي      املشرف العام للمؤتمر : أ .د قالمين صب  اح

 

ه يعيش العالم بأسره من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غرب الديباجة: 

لم  و الجائحة،أو كورونا أو الوباء أ 91وضعية وبائية فريدة أطلق عليها الكوفيد 

توقعات كل البشرية تجاوزت  حيث ؛يسبق للبشرية أن عاشتها من قبل

للعالم، للدين، للعلم، وملسيرة  الرؤيةتوجهات جديدة في  واملجتمعات، وفرضت

ى املخابر تعجز أمام ككل كيف ال؟ وهو الذي جعل أكبر الدول، وأعت إلانسان

 مواجهته.

في  ؛ فهي الفاعلةفالجائحة التي أصبحت تمتلك قوة ال تمتلكها أي جهة

املنظومة الدولية اليوم، أضحت صاحبة السيادة، والسيطرة. تتحكم في حرية 

والجماعات. إنها اليوم تتنقل بفخر أمام عجز العلم وموت  فرادومصير وقرارات ألا 

ى أخرى، ومن قارة إلى أخرى. ولكن على ألاقل كانت عادلة في الجغرافيا من دولة إل

ممارستها للقتل، فهي ال تفرق بين اللون وال الدين، وال املكانة الاجتماعية 

والدول، تصيب كل من يواجه طريقها غير مكترثة بسن أو  فرادوالاقتصادية لأل 

 جنس أو لون...الخ.

ومة من القيم لم يسبق لها نحن اليوم أمام بوادر نظام دولي جديد ومنظ

وجود، فها هو الفيروس املجهري يقلب موازين املقوالت الفلسفية في كتابة التاريخ 

والتأريخ له ليشكل ابستيمية جديدة تدخل التاريخ، وتصنع التاريخ. لم يصبح 

تاريخ العالم  )وما بعد الحداثة أو كما قال هيجل:التاريخ بعدها بمقوالت الحداثة 

( أما آلان فأصبح تاريخ العالم ليس إال تقدم الوعي تقدم الوعي بالحريةليس إال 
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نا وما بعدها. لن نتحدث و . أو سيصبح التاريخ ما قبل كور بمشكلة جائحة كورونا

إلخ. بل سنتحدث  بعد كورونا عن الحب السائل والشر السائل والحداثة السائلة...

الجائحة من الوباء؛ أمام هذه  ولدت من رحم املعاناة والخوف عن مفاهيم ومعان

ولكنه سيقول الكثير من ألاشياء فيما بعد   حتى العلم صمت لم يقل شيئا،

بمقابل املعاناة، الخوف، القلق، املوت تبرز طقوس جديدة، وجزئيات لظواهر 

كبرى لها تأثيرات عميقة لم نشهدها قبل كورونا، ونتسأل كمفكرين عن التداعيات 

على الفرد واملجتمع ككل على كل املستويات العقلية والنفسية  والتأثيرات العميقة

وألانظمة الاقتصادية  وعلى مستوى السياسيات الخاصة والعامة والاجتماعية.

 ومنه على الصورة الجديدة للعالم.

ية، حيث إلانسانفي تاريخ  احاسم اإننا اليوم وفي ظل الجائحة نعيش منعرج

املة ستعيد النظر في قراءة التاريخ، وستبث نشهد فقاعات تاريخية سريعة، وش

جديدة في فلسفة التاريخ. لهذا وبصفة عامة ستغير كورونا نظرتنا للعلم  اروح

 ية بصفة خاصة.إلانسانككل، ونظرتنا للعلوم الاجتماعية و

ية إلانسان، للعلوم إن الجائحة اليوم شكلت رؤية جديدة للعالم، لإلنسان

ضعنا اليوم أمام قضايا لم نألفها من قبل ولم يتعرض كون الوباء و والاجتماعية 

لها الباحثون، بل جعلنا نعيش زمن املفاهيم املقلوبة زمن انتحال املعنى وانتحاره. 

كما تؤدى بنا إلى أن نعيد النظر في آليات البحث وقراءة املشكالت الاجتماعية 

نيات اهج والتقوالنفسية، فاليوم أمام انتشار الوباء وفرض الحجر وضعت املن

لة موضوعية عن مدى فعاليتها في الظروف القاهرة، البحثية التقليدية أمام مساء

ية إلانسانفعدم قدرة هذه املناهج والتقنيات البحثية خصوصا في العلوم 

والاجتماعية وعجزها قادنا إلى التساؤل عن البدائل امليتودولوجية القادرة حقيقة 

روف التي تحول دون العمل بآليات البحث على العمل بها ضمن مختلف الظ

املتعارف عليها، فكورونا سببت إحراجا كبيرا ملختلف الايديولوجيات وملختلف 

ا يثير فينا البرادغمات لعجزها التام عن التأقلم مع ظروف الوباء، وهذا م

شكاليات التالية: ما هي البدائل امليتودولوجية والابستيمولوجية التي يمكن إلا 

دها في صياغة معاني ومفاهيم جديدة تتماش ى مع القيم الجديدة التي اعتما
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. وما هي انعكاسات يةإلانسانفرضتها جائحة كورونا في العلوم الاجتماعية و

 على قضايا الفرد واملجتمع؟الجائحة  

ض ي أ. قابقلم رئيس املؤتمر                                                                    

 هشام 

 

 : أهداف  ومحاور املؤتمر   20امللحق رقم

 املؤتمر: أهداف 

  ية والاجتماعية مع جائحةإلانسانالوقوف على كيفية تعامل العلوم 

 ( 91كوفيد)

  ( على مختلف ألاصعدة. 91كوفيد  )اسات وجائحةالوقوف على انعك 

  لدى  والتباعد الاجتماعي يالبحث، في ظل العزلة والحجر الصحإحياء روح

 الباحثين.

   بين الباحثين من كل بلدان العالم في فتح مجال تبادل الخبرات والتجارب

 ( .91كوفيد  دارة وضعية جائحة)إ

  ( من خالل جمع أعمال امللتقى في كتاب 91كوفيد  )التأريخ العلمي للجائحة

 جماعي.

  :نستعرضها كما يلي:  محاور املؤتمر 

 قراءة أثناء وبعد جائحة  املحور ألاول: العلم والفلسفة أي

 ؟02الكوفيد

دارسة علمية .9  عواضل وتداعيات الجائحة م 

 الجائحة بمنظور ابستيمولوجي .5

 قراءات فلسفية حول الجائحة .3

 البيوتيقا: رؤية جديدة أثناء وبعد الجائحة .7

 السجون الناعمة، وثورة املعاني) الحجر( التباعد، )ميالد املفاهيم املقلوبة .2

 ي زمن الجائحةالعدالة السائلة( ف

 اليومي بمنظور فلسفي في ظل الوباء .6
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 الجائحة الفن وألادب الفلسفي في ظل ألاوبئة / .4

 الهوية والايديولوجيا في زمن الجائحة .2

 تغير القيم والرهان الاتيقي في ظل الجائحة . .1

 علم التاريخ رؤية جديدة بعد الجائحةاملحور الثاني : 

 رؤية جديدة -التاريخ( على علم 91كوفيد  )انعكاسات الجائحة .9

 التأريخ لألوبئة عبر التاريخ .5

 تاريخ ألاوبئة في الجزائر .3

 كيف نؤرخ للجائحة في ظل ظروف الوباء .7

( 91كوفيد  )ي زمن الجائحةالفقاعات التاريخية وانعكاسها على التاريخ ف .5

 .وبعدها

 املحور الثالث: علم الاجتماع رؤية جديدة بعد الجائحة 

التحديات  -العلوم الاجتماعية في ظل انتشار ألاوبئةالدراسات امليدانية في  .9

 .والبدائل

 دور عالم الاجتماع في فهم تداعيات الجائحة. .5

 ( على الدراسات في علم الاجتماع.91كوفيد  )انعكاسات الجائحة .3

 (91كوفيد  )سوسيولوجيا الهامش وجائحة .7

 (91كوفيد  )النظرية الاجتماعية وجائحة .2

ية في ألاسرة  عي على سيرورة الحياة الاجتماعانعكاسات التباعد الاجتما .6

 .واملحيط الاجتماعي

 التفاعلية الرمزية وانعكاساتها على التحوالت الاجتماعية .4

نى التوا .2  (91كوفيد  )صلية الجديدة في زمن جائحةالتحوالت الاجتماعية والب 

 الثقافات البديلة في ظل انتشار الجائحة .1

 تمعات الوفرة إلى مجتمعات الاغتراب.( والانتقال من مج91كوفيد  )جائحة .90

 .( وبعدها91كوفيد  )ة والنظام ألاسري في زمن الجائحةالتنشئة الاجتماعي .99

 املحور الرابع: العلوم السياسية رؤية جديدة بعد الجائحة 

 بي أي اتحاد في ظل العزلة الدوليةو الاتحاد ألاور  .9

 انعكاسات الجائحة على املنظمات والهيئات الدولية .5
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 س الجائحة على مستوى العالقات الدوليةانعكا .3

 الدولية ألازماتتأثير الجائحة على  .7

 العربي إلاسرائيلي في ظل الوباء -عالقات طرفي الصراع .2

 انعكاسات الجائحة  على القوى إلاقليمية والدولية .6

 قراءات استشرافية للسياسات الدولية ما بعد الجائحة .4

 ألامن السياس ي ووسائله .2

 ( وبعدها .91كوفيد  )لدولة في ظل الجائحةادة الصحية لالسي .1

 ( وبعدها.91كوفيد  )ملجتمع املدني في مواجهة الجائحةدور الجمعيات وا .90

 املحور الخامس: العلوم الاقتصادية رؤية جديدة بعد الجائحة 

 رؤية جديدة -( على علم الاقتصاد91كوفيد  )انعكاسات الجائحة .9

 دي جديدموت العوملة أم نهضة جديدة لنظام اقتصا .5

 ألامن الغذائي في ظل الغلق الدولي .3

 ؟بدائل في ظل الجائحة النيو ليبرالية أي .7

 ( على املؤسسات الناشئة واملؤسسات الصغيرة91كوفيد  )انعكاسات الجائحة .2

 التنمية املستدامة وقضايا البيئة في ظل انتشار الوباء .6

 والدول الكبرى (  على اقتصاديات الدول النامية 91كوفيد  )انعكاسات الجائحة .4

 الجزائر( )( على الاقتصاد الوطني91كوفيد  )تداعيات الجائحة .2

 ة الواقع، الصعوبات، الحلول إلالكترونيالتجارة  .1

 ألامن الاقتصادي وأدواته .90

 املحور السادس: علم النفس وعلوم التربية رؤية جديدة بعد الجائحة 

سيرورة  عليمية)التعلى املسارات التربوية و  (91الكوفيد  )انعكاسات جائحة .9

 .رؤية جديدة -(وتكفل

في زمن التعليم عن بعد وإشكالية التقويم...إلخ(  )تكافؤ الفرص وجودة التعليم .5

 (.91جائحة )كوفيد 

 (.91كوفيد  )جائحةألامن النفس ي في زمن التوافق النفس ي والاجتماعي و .3

 سرة .والعقلية والتربوية في ظروف الحجر على الفرد وألا  الانعكاسات النفسية .7

 والعقلية والتربوية في ظروف الحجر على املعلم واملتعلم . الانعكاسات النفسية .2
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والعقلية والتربوية في ظروف الحجر والتباعد الاجتماعي  الانعكاسات النفسية .6

 على الفئات الخاصة.

للطفل  الصحة العقلية جر الصحي والتباعد الاجتماعي علىانعكاسات الح .4

 واملراهق العاديين.

للطفل  عكاسات الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي على الصحة العقلية ان .2

 واملراهق من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 ) تجارب دولية (.التعليم عن بعد الصعوبات والحلول  .1

 

  والاتصال رؤية جديدة بعد الجائحة إلاعالماملحور السابع: علوم 

 رؤية جديدة-والاتصال إلاعالم( على علوم 91كوفيد  )تأثير جائحة .9

 يةإلاعالمتأثير الجائحة على الصناعة  .5

 في التوعية في مواجهة الوباء إلاعالمدور  .3

معات في ظل صناعة الخوف أو املساهمة في مواجهته داخل املجت ؛إلاعالم .7

 (91كوفيد  )جائحة

 (91كوفيد  )جائحةبعد  ما ألازماتفي معالجة  إلاعالم ستراتيجيةا .2

 (91جائحة )كوفيد بعد  ما ألازماتإدارة الدور اللوجستي لالتصال في  .6

 .عليه لإلعالم ما له وما وألاخالقيةالقانونية  املسؤوليةتقييم  .4

 ي ملا بعد الجائحةإلاعالماملنظمة للعمل  وألاخالقيةلرؤية القانونية ا .2

 بعد الجائحة ية ماإلاعالممستقبل إدارة املؤسسات  .1

 بعد الجائحة ة ماية عبر البيئة الرقميإلاعالممعايير املمارسة  .90

 التجارب املحلية والدولية في التعامل مع جائحة كورونا من منظور إعالمي .99

 املحور الثامن: العلوم القانونية رؤية جديدة بعد الجائحة 

 رؤية جديدة -( على نظام العدالة والقضاء91يد كوف )أثير جائحةت .9

القوة القاهرة  بين "( على املواعيد في قطاع العدالة91كوفيد  )تأثير جائحة .5

 وحالة الطوارئ الصحية

 (91كوفيد  )املحاكمة عن بعد في ظل جائحة .3

 (91كوفيد  )القانونية للمستهلك في ظل جائحة الحماية .7
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 تنفيذ الالتزامات القانونية في ظل انتشار ألاوبئة .2

 جائحة كورونا قوة قاهرة الستحالة تنفيذ الالتزامات، وإنهاء عالقة العمل .6

 في ظل  انتشار ألاوبئة إلانسانالعامة وحقوق حماية الحريات  .4

 قانون الصحة الواقع وآلافاق .2

إشكالية عالقة املؤجر باملستأجر )املدنية/التجارية(في حاالت الظروف القاهرة  .1

 املشكالت والحلول 

 ة في ظل قواعد القانون الوطني والدوليإلالكترونياملعامالت التجارية  .90

 وفقا لقواعد القانون الدولي الجهود الدولية ملكافحة ألاوبئة .99

 املحور التاسع: ألادب املحلي والعاملي رؤية جديدة بعد الجائحة 

 سؤال اللغة والبنية في ظل التأثير الكوروني .9

دراسات عن ازدواجية وثنائية اللغة في  )رونا والسوسيولسانياتجائحة كو -9 .5

 خطاب الوعي الاجتماعي(

 هم مشترك بين الشعوب(إيجاد لغة تفا )جائحة كورونا والترجمة .3

 جائحة كورونا واملعجم .7

 ( والعدوى ألادبية91كوفيد  )فيروس جائحة .2

 ألادب في زمن الكوارث الصحية .6

 ألادب وألاوبئة بين التأثير والتأثر .4

 أدب ألاوبئة بين املاي ي والحاضر .2

 بصفة خاصة 91 -وبئة بصفة عامة وفي زمن الكوفيدألادب وإلابداع في زمن ألا  .1

 ب في عالم ما بعد الجائحةمستقبل ألاد .90

 الجائحة إلابداع والثقافة وألادب في زمن سؤال  .99

 ألادب الكوروني بأقالم املبدعين-9 .95

 إبداع املرأة في زمن ألادب الكوروني .93

 ألادب الذكوري في زمن الجائحة .97

 ألادب الروائي في زمن الجائحة .92

 املسرحي في زمن الجائحة ألادب .96

 دب القصص ي في زمن الجائحةألا  .94

http://ar.theasian.asia/archives/36376
http://ar.theasian.asia/archives/36376
http://ar.theasian.asia/archives/36376
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92.  
ّ
 عر في زمن الجائحةالشِّ

 أدب القصة القصيرة في زمن الجائحة .91

 ألادب الكوروني وثقافة ألاجناس ألادبية .50

 اللغة واللسانيات في زمن الجائحة .59

 أدب الطفل في زمن الجائحة .55

 الرقمنة ألادبية في زمن الجائحة .53

 .الجائحةالفنون الجميلة في زمن  .57

 

 قائمة أعضاء اللجنة العلمية للمؤتمر: 23امللحق رقم 

 :اللجنة العلمية للمؤتمر 
 رئيس اللجنة العلمية:    د. رحيمة شرقي

 االسم ولقب  
 والدرجة العلمية 

االسم واللقب والدرجة  جامعة االنتماء 
 العلمية

 جامعة االنتماء  

 30جامعة قسنطينة  د ميلود د. مرا جامعة خميس مليانة أ/د.قالمين صباح

 جامعة سرت ليبيا د.عمار ميالد نصر  جامعة ورقلة أ/د. بوضياف نادية

 جامعة غرداية د.هوام نسيم  فرنسا ستراسبورغ جامعة أ/د.سامية شهبي قمورة

 جامعة البويرة د.لوني نصيرة  جامعة تلمسان أ/د.أحمد عطار

 30جامعة سطيف د.لبنى ذياب  المغرب جامعة محمد الخامس الظاهري أ/د.ع.العزيز 

د.علي عبد األمير  جامعة بسكرة أ/د.العقبي لزهر
 عباس فهد الخميس

 جامعة بابل العراق

جامعة محمد الخامس  د.فاطمة أنهيشم جامعة المحمدية المغرب أ/د.لعلى حكيمة
 المغرب

جامعة نايف العربية للعلوم  أ/د. عبد هللا الشقير
 األمنية

 جامعة ورقلة ضيلة د.تومي ف

 جامعة سوق أهراس د.جابري دالل جامعة ورقلة أ/د. وازي الطاوس

 جامعة بسكرة د.دباب زهية المركز الجامعي مغنية أ.د دواح أحمد

 جامعة بسكرة د.عزيز سامية جامعة بغداد أ/د. حسن منديل حسن

المدرسة العليا لألساتذة  أ/د. شيكو أمينة
 بوزريعة

 امعة ورقلةج د.قودة عزيز

 جامعة ورقلة د. عريف عبد الرزاق جامعة بسكرة أ/د.طويل فتيحة

 جامعة معسكر د. جبالة محمد جامعة خميس مليانة د. أم الخير عثماني

 جامعة بسكرة د.حيدوسي الوردي جامعة بوزريعة الجزائر د. غازي محمد

 نةجامعة خميس مليا د.فتاحين موسى جامعة ورقلة د. كراش ابراهيم

د.أحمد محمد عبد  جامعة ورقلة د.بن قويدر عاشور
 المنعم عطية

 جامعة القاهرة

 30جامعة الجزائر  د.لقرع مريم جامعة الجلفة  د.بوصالحيح حمدان

 جامعة ورقلة د.صالي محمد جامعة خميس مليانة د.بكيري محمد أمين

 جامعة ورقلة د.برابح عمر جامعة خميس مليانة  د.مبارك أحمد  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03QOOaU5s-0EY7TJoU0etq23PXbDA:1600200177114&q=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%BA&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjBioGZ-uvrAhULLewKHYw4DoUQkeECKAB6BAghECk
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 سوق أهراس د. أيمن فريد جامعة تبسة د.رضوان بلخيري

 جامعة البليدة د.مبروك مريم  جامعة خميس مليانة د. دراوي محمد 

 جامعة عنابة د.عبيدي فا. الزهراء المركز الجامعي مغنية بن عزوز فطيمة 

م ب ع ت ت اللغة العربية  د.سلفاوي أم الخير 
 /وحدة ورقلة

 معة تونس جا  د. بلغيث بلقاسم

 جامعة بسكرة د.مصمودي نصر الدين جامعة معسكر د.برنو توفيق

 جامعة بسكرة د.عويش فيروز جامعة صفاقس تونس د.المنصف المحواشي 

 لمركز الجامعي تيبازة د.غنية بن عبد هللا جامعة الوادي د.قني سعدية

 عين تمونشنت  د.أسماء بن عيسى جامعة باتنة د.مريم يحي عيسى 

 –المركز الجامعي افلو  .عبد الكريم مأموند
 االغواط

 جامعة الوادي  د.سامية عدايكة 

 

 : توصيات املؤتمر   4امللحق رقم 

 :املؤتمر  توصيات 

بها  تقدم حوصلة التوصيات التي لقد خرجت اللجنة املكلفة بصياغة             

 :على في املؤتمر  تم التركز فيها ن املشاركو 

في نجاح هذه التظاهرة  الشكر الجزيل ملنظمي املؤتمر وكل املساهمين تقديمأول: 

طن، بااللتقاء سمحت للعديد من الباحثين من داخل وخارج الو  العلمية، والتي

، مع التنويه روناو تبادل الخبرات والتجارب في ظروف جائحة كعبر الفضاء ألازرق ل

ن في فعاليات املؤتمر على كل باالحترافية والجدية التي سادت والتمسها املشاركو 

 ي وألاكاديمي .إلاعالماملستويات التنظيمي والتقني و

             تأسيس لجان متخصصة في متابعة ودراسة الانعكاسات الناجمة ضرورة  :ثانيا

ي الانفعالالنفس ي وو  يى الفرد من الجانب البدني والعقلمن الجائحة عل

  السياس ي الجانبفي على املجتمع  انعكاسات الجائحة وكذاالاجتماعي، و

 .والاقتصادي والثقافي الاجتماعي

عبر تشجيع  على تشجيع مجال البحث عن الحلول التأكيد وتمحور حول   :ثالثا

على اقتراح استراتيجيات  بحوثها الحالية املتخصصة لتركيز فرق ومخابر البحث 

 .لمجتمع على حد سواءموجهة للفرد ول بمجاالت متعددةو عالجية للتكفل أوقائية 

كون ذات  ت يوالتوتفعيلها  م بشكل فعال في مجال سن القوانينالاهتما: رابعا

 في وخاصة املتعلقة باملسؤولية القانونية ،تكنولوجيا التواصلالصلة باستخدام 
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وفي  في الظروف العادية )والجماعات فرادبث املعلومات واحترام خصوصية ألا 

 (. ألازمات

ة في الظروف العادية وفي ظروف يإلاعالميس لقواعد التربية التأس: خامسا

 مؤسسات التنشئة الاجتماعية.  كلو  يةإلاعالمفي املؤسسات  ألازمات

ئية املقدمة من طرف و املر أية سواء املسموعة إلاعالمتكثيف الحصص : سادسا

 .أزمةاملختصين لتوضيح املسائل املتعلقة بإدارة 

 ألازماتدارة إمقياس يدرس فيه جانب  -التكوينضمن برامج  -دراجإ: اسابع

    ألازماتجراءات التى يجب مراعتها في حسب التخصصات وإلا والتدخل السريع 

التربوي  أو و الاقتصادي أتثنائية سواء في املجال السياس ي الظروف الاس وفي

 إلخ  و الصحي ...أالتعليمي 

شكالية إتعالج  يات العلمية التمواصلة النشاطات املتعلقة بتنظيم التظاهر  :ثامنا

 .التعايش مع التحديات الراهنة على غرار  جائحة كورونا

تنظيم الطبعة الثانية للمؤتمر ملتابعة تداعيات الجائحة، مع اقتراح  :تاسعا

دورات تكوينية على هامش املؤتمر تعنى بمناقشة وتوضيح مواضيع ذات الصلة 

 . هور العريض على حد سواءبموضوع املؤتمر موجهة للمختصين وللجم

توثيق أعمال املؤتمر ونشرها في أعداد خاصة                  هميةالتأكيد على أ :عاشرا

 . أو إصدارات متخصصة تشرف عليها مؤسسة دار خيال للترجمة والطباعة

 

 5050ديسمبر  57الجزائر :
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 الفهرس

 املداخالت الصفحة
 

32-09  
 ائحة كورونا رؤية فلسفية جديدةوالاتصال بعد ج إلاعالمعلوم 

 ، الجامعة اللبنانيةإلاعالمأ.د مي العبد هللا، كلية 

 

02-32  

 والتحديات التي واجهته  ألازماتدور الاتصال في إدارة 

 ما بعد جائحة كرونا في سلطنة عمان

 د. أحمد بن سعيد بن ناصر الحضرمي

 

32-54  

التقليدية  مإلاعال جدل أخالقيات مهنة الصحافة بين وسائل 

 والجديدة: مواطن الثبات والتغير

 د. فضيلة تومي، د. مصطفى ثابت، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

 

55-62  

 02الجزائرية لجائحة كوفيد  إلاعالماتجاه النخبة نحو تغطية وسائل 

 "والاتصال إلاعالمدراسة ميدانية على عينة من أساتذة "

 عربي بن مهيدي، أم البواقيرحماني مباركة، ذباح توفيق، جامعة ال

 

92-90 

 يةإلاعالمأثير جائحة كورونا على الصناعة ت

 "دراسة ميدانية على عينة من الصحفيين في الجزائر"

 أحمد بن بلة 0وهران د. بن لعربي يحيى، جامعة 

 

 

91-101 

 ية لجائحة كورونا في الجزائر إلاعالمملعالجة ا

 "جتماعية بين املنظور القانوني واملسؤولية الا "

 إلاعالمد بوسجرة ليليا، املدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم 

 ط.د محمدي البشير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

 ط.د مأمون محمد إسالم، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

 

020-000 

 

 كنولوجيا املعلومات والاتصال ودورها في مواجهة جائحة كورونا ت

 "لعاملية الرائدة قراءة في بعض النماذج ا"

 3د. حســينة قــــانة، د. حسينة اقــــراد، جامعة الجزائر 

 
 

003-049  

 الاجتماعي  إلاعالمتلفيق ألاخبار واملعلومات حول أزمة كورونا عبر 

 وتأثيره في زيادة الخوف لدى املجتمع الجزائري 

 "الاجتماعي إلاعالمدراسة على عينة من مستخدمي مواقع "

 وي، وليد شايب الدراع، جامعة محمد خيضر، بسكرةجهاد صحرا
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042-066  

تفعيل وسائل التكنولوجيا الحديثة في الاتصال الداخلي للمؤسسة 

 الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز 02ملواجهة أزمة كوفيد 

 "امتياز التوزيع ورقلة أنموذجا"

 د. نسمة مهش ي، جامعة باجي مختار، عنابة

 اري معمري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةمحمد الهو 

 

 

069-025  

 صفحة الفايسبوك لوزارات الّصحة العربية خالل جائحة كورونا

 بين صناعة الخوف وتعزيز التوعية الّصحية

 دراسة تحليلية لصفحة وزارتي الصحة الجزائرية والسعودية "

 " 0202على الفايسبوك خالل الفترة املمتدة من شهر ماي إلى أكتوبر

 ط.د/ داودي وداد، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي

 
 

260-022  

 ور الحمالت التحسيسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي د

 في التوعية بفيروس كورونا

 "والاتصال إلاعالمدراسة ميدانية على عينة من أساتذة "

 3قطش خديجة، زعموش بلقيس، جامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 

 
 

002-000  

 السمعية البصرية الجزائرية  إلاعالمور وسائل د

 في التوعية بمخاطر فيروس كورونا وآليات الوقاية منه

 سماري سعد الدين، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي

 0خوثير عبد الرحمن، جامعة محمد ملين دباغين، سطيف 

 
 

300-203  

ليتها في تنمية ية الوطنية، وفعاإلاعالمملنظور ألاكاديمي للتغطية ا

 الوعي الصحي لدى الفرد الجزائري خالل جائحة كورونا، 

 "3بجامعة الجزائر  إلاعالمدراسة استطالعية على عينة من أساتذة "

 3، صدام رايس، جامعة الجزائر أمال رقيبة

 

030-046  

 العمومي لألزمات الصحية، جائحة كورونا نموذجا إلاعالمإدارة 

من النشرات إلاخبارية للقناة ألارضية دراسة تحليلية لعينة "

 "الجزائرية

د. عبد القادر بودربالة، ط.د بالل عبيد، جامعة قاصدي مرباح، 

 ورقلة
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049-060  

 العلمي في مواجهة الوباء املعلوماتي إلاعالمإسهامات 

 "جــــائحــــة كــــــورونا نمــــوذجــــا"

 0نزيهة وهابي، جامعة البليدة 

060-290  

ية الاقتصاديةإلاعالمستراتيجية املؤسسات ا  

،0202في إدارة أزمتها املالية خالل جائحة كورونا    

0202الى ماي  0202"املؤسسات الصحفية نموذجا"من مارس    

 3والاتصال، جامعة الجزائر  إلاعالموهيبة بوزيفي، كلية علوم 

092-029  

 صحافة البيانات فتح جديد في الصحافة املعاصرة

 يانات بدل الاخبار التقليدية الجاهزة، حالة كوروناالب

 0د. ياسين قرناني، جامعة محمد ملين دباغين، سطيف  

 0جامعة محمد ملين دباغين، سطيف ، ط د. مريم بوالصوف

022-053  

ونا ية في زمن جائحة كور إلاعالمشظي الهوية ألاخالقية للممارسة ت  

ائر دراسة على ضوء ألاخبار الكاذبة في الجز   

 جميلة بن زيدون ابراهيمي املدرسة الوطنية العليا للصحافة 

 3، جامعة الجزائر  مريم ضربان

306-340  

في بناء الصورة الذهنية  إلاعالمملسؤولية الاجتماعية لوسائل ا

 للبروتوكول الصحي في زمن كورونا

 ط.د محمد بوسماحة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

334-236  

 العاملية ألازماتيئي و الصحي في تجاوز الب إلاعالمور د

 هدار رانية-4إلايمان خليل -3خديجة أنوار -0عبد الصدوق خيرة -0

-كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة تيارت/عبد الصدوق خيرة-0

 الجزائر

كلية العلوم -جامعة فاس سيدي محمد  بن عبدهللا /خديجة أنوار-0

 اململكة املغربية -عيةالقانونية والاقتصادية و الاجتما

-كلية الحقوق و العلوم السياسية-جامعة تيارت/ إلايمان خليل-3

 الجزائر

 0باتنة /كلية الحقوق و العلوم السياسية/ هدار رانية -4

 املالحق 360
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