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 Covid-19 المستجد كورونا فيروس جائحة مع التعامل في األزماتو  المخاطر إعالم استراتيجيات
 نقدية تحميمية رؤية
 الغزاوي مالآ

 قدمةم

 الثوورة مع خاصة والمجتمعات، األفراد حياة في يوم بعد يوما متزايدة أهمية اإلعالم سائلو  تكتسب
 حيوث مون ولكون ،االتصوال أسواليب فوي التنووع حيوث مون فقوط لويس العالم، يشهدها التي الهائمة وجيةالتكنول
رشوادات معمومات من الوسائل تمك تقدمه فيما الشديد والتنوع الضخم الكم  أو بصوورة توؤثر قود وسوموكيات وا 

 االتجاهوات وتكووين الوعي تشكيل في وأساسيا مهما مصدرا اإلعالم وسائل تعد لذلك المتمقي؛ عمى بأخرى
 الصحية. واألزمات المخاطر أوقات في خاصة ،اليومية بحياتهم يرتبط فيما الجماهير لدى والسموكيات

 الصوووحية واألزموووات المخووواطر موووع التعامووول فوووي اإلعوووالم وسوووائل اسوووتراتيجيات بدراسوووة البووواحثون اهوووتم وقووود
 تموووك تحدثوووه الوووذي التوووأثير هوووذا مثووول لتفسوووير وفروضوووه نظريتوووه مجوووال مووونهم كووول طوووورو  الجمهوووور، عموووى وتأثيرهوووا
 عوددا العاموة بالصوحة اإلعوالم سوائلو  بعالقوة المهتموة والوكواالت المنظموات مون الكثير أجرى وقد الوسائل،

 عموووى لمتوووأثير إعالميوووة اسوووتراتيجيات تصوووميم ضووورورة وأقوووروا ،تواجههوووا التوووي العوائووو  لتحديووود الدراسوووات مووون
 القطوواعين؛ كووال بووداخل األولويووات يوودتحد وأهميووة ،العامووة والصووحة اإلعووالم وسووائل مجووال فووي القوورار صوناع

 وتقووديم الصوحة عوون والمسوئولين اإلعوالم بووين التعواون زيوادة مووع المسوتقبمي واالستكشوا  المناقشووة أجول مون
 فيهوا المؤثرة والقواعد العامة الصحة لحاجات اإلعالم استجابة ومدى االتصاالت لتسوي  لتوصياتا بعض

Centers for Disease Control and Prevention 2014)). 

 لوسووائل اختبووارا األزمووة هووذ  تشووك ل ورونووا،ك بأزمووة المتعمقووة باألخبووار العووالمي االهتمووام يووزداد مووابين
 الفيروسووووات بووووين الصووووراع أن خاصوووة ،عميهووووا والمحافظووووة الجمهوووور ثقووووة كسووووب إلوووى تسووووعى التووووي اإلعوووالم

 عموى وأقودمها الصوراعات أعقود مون هبوصوف وذلوك الدوليوة، الصوراعات طأنموا مون فريودا نمطوا يعود نسوانواإل
 التخووواذ الطبيوووة الهيئوووات جميوووع دفوووع مموووا ؛متنوعوووة وأشوووكاال كثيووورة أبعوووادا أخوووذ الصوووراع هوووذا ألن ؛اإلطوووال 
 الصووحية المعمومووات لنقوول األزمووات أوقووات فووي الحاجووة وتووزداد ات،الفيروسوو انتشووار عمووى لمسوويطرة التوودابير
 الفووزع يثيوور ممووا ؛تهويوول أو تهوووين دون موون وموضوووعية بدقووة اإلعووالم وسووائل خووالل موون لمجمهووور الدقيقووة

                                                           
 الحديث. اإلعالم لتكنولوجيا العالي الكندي المعهد وعميدة اإلعالم أستاذ 
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 عوون تقريوور كتابووة لمجمهووور المعمومووات تقوودم التووي األنبووا  وكوواالت تتحموول حيووث المتمقووي، لمجمهووور والرعووب
 .)Schulte & Payne 2003( الطوارئ أوقات خالل خاصة بدقة حيةالص المعمومات

 طوورح خووالل موون ،الصووحية واألزمووات المخوواطر اتصووال ألهميووة نظرًيووا تأصوويالً  الورقووة هووذ  وتقوودم
 الجمهووور ومشوواركة واألزموات المخوواطر اتصووال اسوتراتيجيات توضووي  فوي تسووهم التووي المحواور موون جمموة

(RCCE) Engagement Community and Communication Riskرؤية تقديم بهد  وذلك ؛ 
عالمية اتصالية  صوحة عموى والحفواظ Covid-19 المسوتجد كورونا فيروس جائحة مع لمتعامل أفضل وا 

 يأتي: كما المحاور تمك جا ت وقد المواطنين،

 والتأثير الضروريات :Covid-19 المستجد كورونا فيروس تأثيرات مواجهة في االتصال

 عوام سوبانيةاإل اإلنفموونزا جائحوة منوذ صوحية ةأزم أسوأ العالم شهد ،0202 الحالي المالع بداية منذ
 ديسوومبر 19 فووي موورة ألول الصووين فووي ظهوور الووذي Covid-19 المسووتجد كورونووا فيووروس بسووبب 9796
يوران لجنوبيةا كوريا إلى كبيرة بسرعة وانتشر ،0297 يطاليوا وا   الصوحة منظموة دفوع الوذي األمور وأوروبوا؛ وا 
 بموجووب عامووة دوليووة طوووارئ حالووة إعووالن إلووى Organization Health World (WHO) العالميووة
 .,Navarro & Lara-Fuentes (Moreno (2020 الدولية الصحية الموائ 

 زيوادة بسوبب كبيورة اجتماعية اضطرابات )COVID-19( كورونا فيروس جائحة أزمة أحدثت وقد
لغوووا  العالميوووة، البورصوووات أسوووهم وانخفووواض الجغرافوووي، وانتشوووار  والوفيوووات، اإلصوووابات أعوووداد  األحوووداث وا 

 موون حالووة فووي تسووبب كمووا ،الرسوومية المؤسسووات موون وكثيوور والجامعووات، الموودارس وغموو  والفنيووة، الرياضووية
 بهوووذا المرتبطوووة المعموموووات مووون العوووالم أنحوووا  جميوووع فوووي األفوووراد مووون كثيووور لووودى والشوووكوك والقمووو  الخوووو 
 ماسووووة الحاجووووة أصووووبحت التطووووورات، هووووذ  ظوووول فوووويو  .منووووه والوقايووووة اإلصووووابة وأسوووواليب وطوووور  ،الفيووووروس
 .الفيروس حول الغموض حالة إزالة أجل من ؛المختمفة اإلعالم وسائل من لممعمومات

 تهامسوئولي اإلعوالم وسوائل تتحمول أن أهميوة al et Mejia. (2020) دراسوة تؤكود السويا ، هوذا وفي
 الموورض، موون الوقايووة فوورص وتعزيووز بالمعمومووات دائووم العط ووا عمووى المجتمووع أفووراد إبقووا  أجوول موون جتماعيووةاال

 الصوحية السوموكيات تغييور فوي بوارز بودور اإلعوالم وسوائل وتسوهم ودقيقوة، وواضوحة مفهومة معمومات وتقديم
 فوووي البقووا  إجووورا ات وتأكيوود إيجابيوووة، صووحية إجووورا ات اتخوواذ عموووى الجموواهير وتحفيوووز زموواتاأل أثنوووا  لألفووراد
 بهوووذ  العوووام الووورأي لتوعيوووة والموووؤثرين المشووواهير واسوووتخدام العاموووة، األمووواكن فوووي االجتمووواعي والتباعووود المنوووزل

 اإلجرا ات.
 المخاطر واتصال األزمات اتصال لمفهوم نقدية ةنمقار 

 والمخوواطر األزمووات اتصووال وسووائل أهووم أحوود بوصووفه اإلعووالم أهميووة العالميووة الصووحة منظمووة أكوودت
Crises and Risk Communication المعموموات واختيوار القنووات اختيار ويعد ،لموبا  لمتصدي الالزمة 
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 الوقائيوة بالسوموكيات االلتوزام ومودى المعموموات، معالجوة طور  تظهور التوي موةالمه العوامل من بالنشر الجديرة
 بها. الموصى

 فزيوون،ي)تم المختمفوة اإلعوالم منصوات عموى ووضووح بسورعة المعموموات نقول عموى القودرة تمثول كما
 بالصووحة المتعمقووة الطوووارئ لحوواالت الفعالووة لووادارة اأساسوويً  اأموورً  (إلكترونيووة مواقووع ،ةمطبوعوو صووح  راديووو،
 .(Who 2011:49-50) العامة

 واتصووووال Risk Communication المخوووواطر "اتصووووال مصووووطمحي اسووووتخدام موووون الوووورغم عموووىو 
 ويشووير ،بينهمووا واضووحة اختالفووات هنوواك نفوو  ،اإلعووالم دراسووات فووي Crises Communication األزمووات
اتصوال المخواطر ينقسوم إلوى أن   Krewski, D., Hogan, V., Turner, M. et al. (2007) البواحثون

دارة المخاطر وتسعي االخيرة الي تحديد وتنفيذ وتقييم أنسب الطر   الي جزئين رئيسيين هما تقييم المخاطر وا 
لمواجهووة المخوواطر لتالفووي تأثيرهووا عمووي صووحة االنسووان موون خووالل اتخوواذ القوورارات التووي يشووارك فيهووا الجمهووور 

يووودات التهد  هوووذسوووموك بوووديل قووود يخفووو  مووون  وتقوووديمتوووأثيرات المحتمموووة ، وأصوووحاب المصوووال  لدراسوووة كووول ال
(Reynolds & Seeger 2005) جهووود موون خووالل  اتصووال المخوواطر موون أشووار الووبعض الووي ان كمووا

، وأفضول واإلصوابة بوالفيروس معمومات حول معدل انتقوال العودوىالتقديم في قد يساهم  المسؤولين الحكوميين
 بالتوووأخير فوووي تقوووديم المعمومووواتلمحكوموووات نتقوووادات جهوووت ا، ورغوووم تموووك الجهوووود، و  والعوووالجوسوووائل االحتووووا ، 
 وطر  انتقاله والوقاية منه.، الدقيقة عن الوبا 

 األزمووات اتصووال أن Lundgren & McMakin (2018) موون كوول يقتوورح ذلووك، موون النقوويض وعمووى
Crisis Communication المخواطر اتصوال مون محدودية أكثر شكل مجرد هو Risk Communication، 

 لألزمة. السمبية النتائج تقميل أو لمنع الرسائل واستقبال إرسال تضمنوي

 موون التقميوول فووي واألزمووات المخوواطر اتصووال إلووى ةمهموو رادو أ إسووناد تووم الماضووي، السوونوات وخووالل
 وتوقعووووات احتياجووووات مراقبووووة أهميووووة عمووووى واألزمووووات المخوووواطر اتصووووال خبوووورا  شووووددو  ة،المعديوووو األمووووراض
 المناسب. الوقت في ومفهومة وكافية دقيقة معمومات وتقديم ،الثقة وتعزيز المواطنين،

 ممارسوة فوي باألزموات واالتصوال بالمخواطر االتصوال مفواهيم بين لمجمع جهود ب ذلت ،األخيرة اآلونة فيو 
 Crisis and Emergency Risk Communication الطارئووة واألزمووات لمخوواطرا اتصووال وتوصوو 

(CERC). ويشيرCoombs (1995) لألزموة التطوريوة السومات يؤكود االتصوال مون المموزوج الشوكل هذا أن إلى 
 .ثلمحد المستمر التطوير خالل لألفراد المختمفة االتصال ومتطمبات

 الوبوا ، حوول المجتموع ألفوراد محوددة معمومات توفير في االتصال لنوعي ةالرئيس األهدا  تتمثلو 
 تتمتووع التووي اتصووال قنوووات مختموو  خووالل موون المعنيووة لألطوورا  األضوورار تقميوولو  اإلجوورا ات وتبريوور وشوورح

 والعالج. الوقاية طر  وتقديم ،بالموثوقية
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 COVID-19 كورونا فيروس جائحة خالل المعمومات مصادر

 دوًرا المعمومووووات مصووووادر تووووؤدي ،Covid-19 المسووووتجد كرونووووا فيووووروس جائحووووة أزمووووة سوووويا  فووووي
 أفوووراد معظوووم لووودى مفهوموووة أو مرئيوووة غيوور تكوووون موووا غالًبوووا التوووي بالمخوواطر العوووام الووووعي نشووور فوووي محورًيووا
 عوون األزمووات معمومووات عوون لمبحووث المختمفووة الجمهووور دوافووع حووول الحديثووة الدراسووات وكشووفت ،المجتمووع
 األزموووة، حجوووم تعووور و  مفمتووورة، وغيووور المناسوووب الوقوووت يفووو األوبئوووة حوووول إضوووافية معموموووات إلوووى الحاجوووة

 .(Fraustino, Liu & Jin 2017:283) العاطفي الدعم وتعزيز المجتمع، مع والتواصل

 األخبوووار خاصوووة كبيووور، بشوووكل المعموموووات اسوووتهالك معووودل ازداد ،االسوووتثنائية الظووورو  هوووذ  فوووي
 فوووي ممحوًظوووا ارتفاًعوووا الوبوووا  تفشوووي وشوووهد ،COVID-19 المسوووتجد نووواو ر كو  وبوووا  انتشوووار بتطوووور المتعمقوووة
 األخبووووار مكافحووووة اإلعوووالم وسووووائل مسووووئولية مووون وأصووووب  ،المزيفووووة واألخبوووار المضووووممة المعمومووووات انتشوووار
 بشووكل الصوومة ذات البيانووات نشوور طريوو  عوون المزيفووة األخبووار مكافحووة فووي اإلعووالم وسووائل همتسووو  .المزيفووة
صوودار االنتشووار( وأموواكن والوفيووات اإلصووابات إحصووا ات )مثوول أكثوور متكوورر  وسووائل عمووى رسوومية أرقووام وا 

 تهاومصووداقي اإلعووالم وسووائل مكانووة لتعزيووز فرصووة األزمووة أن الخبوورا  معظووم ويوورى .االجتموواعي التواصوول
 .(Edelman 2020) لممعمومات موثوقة مصادر ابوصفه

 دورهوا لهوا األزموات أوقوات خوالل المعموموات مصوادر أن إلوى Van der Meer (2018) ويشوير
 عمميووة عموى يوؤثر اإلعالميوة الوسويمة اختيوار نأ شوك وال ،وتأطيرهووا زموةاأل نحوو الجمهوور توجيوه فوي القائود
 المختمفوة اإلعوالم وسوائل فعالية لتقييم البحث من مزيدال إلى حاجة هناك ف ن وبالتالي، ألزمة؛ل الفرد إدراك
 لألخبووار امصوودر  ابوصووفه اإلعووالم وسووائل محووددات لفهووم األزمووات؛ خووالل الجمهووور عمووى مضووامينها وتوأثير
 الجمهوووووور قبوووووول مسوووووتويات عموووووى اإلعوووووالم وسوووووائل توووووأثير معرفوووووة عووووون فضوووووال ،الصوووووحية األزموووووات خوووووالل

 .(Utz., Schultz & Glocka 2013:40-44) الصحية والمخاطر األزمات مع التعامل الستراتيجيات

 اإلعالم وسائل عمى COVID-19 أخبار سيطرة إلى Das & Ahmed (2020) الباحثان ويشير
 يفوو ارئيًسوو دوًرا التقميديووة اإلخباريووة اإلعووالم وسووائل تأد الصووين، موون األوليووة التقووارير ذومنوو أشووكالها، بمختموو 

 المقووام فووي التقميديووة اإلعووالم وسووائل اسووتخدام إلووى آخوورون بوواحثون ويشووير لمجمهووور، الحيويووة المعمومووات نشوور
 مصوداقية أكثور بوصوفها -والصوح  الفضوائية القنوات خاصة -المعمومات من األفراد احتياجات تمبيةل األول
 Heath & O'Hair الباحثووان ويشووير (Crawford et al. 2006) االجتموواعي التواصوول وسووائل موون

 تبوووادلو  ،لممعموموووات السوووريع النشووور عموووى ،فزيوووونيالتم وخاصوووة ،التقميديوووة اإلعوووالم وسوووائل قووودرة إلوووى (2010)
 أوقوات فوي اسوتخداًما األكثور الوسويمة التحديود، وجوه عمى فزيون،يالتم ي عد كما ،األزمات أثنا  التوعوية الرسائل
 .المعمومات بث لفورية المتحدة الواليات في واألزمات الخطر

 وسوووائل هتؤديووو الوووذي السووومبي الووودور عموووى خووواص لبشوووك الضوووو  COVID-19 جائحوووة ألقوووت كموووا
 المخوواو  تتزايوودو  األجانووب، ضوود كراهيووةال وبووث الشووائعاتو  الكاذبووة األخبووار نشوور فووي االجتماعيووة اإلعووالم
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 هووذا عوون العالميووة الصووحة منظمووة أعمنووت حيووث األزمووات؛ أوقووات فووي االجتموواعي واصوولالت وسووائل بشووأن
 يعمول -الجمواعي القمو  يسوبب الوذي التضوميل تفشوي -"وبوائي "تفوش   وجوود وأكودت ،مبكور وقوت في الخطر
 الفيروسي. الوبا  تفشي مع بالتوازي

 فوووي ونمووو ،0202 موووارس مووون األخيووور األسوووبوع خوووالل وجووود ،Comscore (2020) تقريووور وفووو 
 كووان البيانووات، هووذ  مووع بالمقارنووة ،338 بنسووبة إسووبانيا فووي االجتماعيووة الشووبكات موون المعمومووات اسووتهالك

 بوالتركيزو  فرنسوا. فوي %92و ،المتحودة المممكوة فوي %96و مانيوا،أل في %99و ،إيطاليا في %12 النمو
 عمووى واحوودة موورة كورونووا فيووروس أخبووار السووكان موون %52 تووابع الوبووا ، عوون تبحووث التووي المعمومووات عمووى
 عنود بالثقوة جوديرة مصوادر عموى العثوور فوي صوعوبة %23 وجود حيث اليوم؛ في مرات عدة أو يومًيا قلاأل

 .Mitchell&  (Jurkowitz 2020( إليها الحاجة

 عمووى لمحصووول فيسووبوك موقووع %60.4 بنسووبة المشوواركين غالبيووة اسووتخدم العوورا  كردسووتان وفووي
 إقمووويم فوووي المسوووتخدمة االجتمووواعي التواصووول منصوووات أشوووهر نوووهأل وذلوووك ؛COVID-19 حوووول معموموووات
 .Hersh & (Ahmad 2020( العرا  كردستان

 COVID-19 فيروس ةأزم في الجمهور ومشاركة المخاطر اتصال استراتيجيات

 الودروس أحود أن إلوى World Health Organization (2020) العالميوة الصوحة منظموة تشوير
 تفشووي ذلووك فووي بمووا ،والعشوورين الحووادي القوورن فووي الكبوورى العامووة الصووحية األزمووات خووالل المسووتفادة ةالرئيسوو
 A واإلنفمووووونزا ،(MERS) التنفسووووية األوسووووط الشوووور  ومتالزمووووة (،س)سووووار  الحوووواد الرئوووووي االلتهوووواب موووورض

((H1N1، الجمهوووووووووور ومشووووووووواركة واألزموووووووووات المخووووووووواطر اتصوووووووووال أن هوووووووووو ،هووووووووووإيبوال فيوووووووووروس ومووووووووورض 
)(RCCE Engagement Community and Communication  االسوتجابة نجواح مون يتجوزأ ال جوز 

 مجووال فووي جديوودة تحووديات العامووة الصووحة مجووال فووي طوووارئ حالووة كوول تواجووهو  الصووحية، الطوووارئ لحوواالت
 .المستجد كورونا فيروس مواجهة في السابقة الدروس من االستفادة يمكن لذا ؛االتصال

 يالت الخطة هي االتصالية االستراتيجية أن إلى (0226) فريد وكريمان عجوة عمي الباحثان يشير
 يصم  ما أن بمعنى موقفية، استراتيجية هي ألزمةا إدارة واستراتيجيات ،ماإلعال مع لمتفاعل منظمتك ترشد

 يتعووارض ال بمووا اإلدارة فمسووفة االسووتراتيجية تعكووس أن الضووروري موون وأنووه ،آخوور لموقوو  يصووم  ال لموقوو 
 متطمبات.ال مع

 الصحية واألزمات المخاطر إدارة استراتيجية تحديد اعتبارات

 األزمة. حدوث أسباب تحميل .9

 إليه. وصمت الذي المدى تحديد .0

 األزمة. عمى المؤثرة العوامل ترتيب .1
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 والمعارضة. المؤيدة القوى تحديد .2

 الحالية. المرحمة في المرجوة األهدا  تحديد .3

 ستراتيجية.اال تمك في المنظمة فمسفة تجسيد .4
 :االتصال استراتيجية بناء خطوات

 أهمها: من ،االتصال استراتيجية لبنا  اتباعها يجب خطوات عدة Okorie, Nelson (2013) يرصد

 عمووى األهوودا  تمووك بنووا  تمويوو ،اإلعالميووة الحممووة أو بالمنظمووة الخاصووة المهمووة أو الهوود  تحديوود .9
 الحسبان. في التحديات وضع مع الجزئية األهدا 

 .االتصالية استراتيجيتك لتطوير ساسييناأل الشركا  ديتحد .0

 .االتصالية الستراتيجيتك الجزئية األهدا  ديحدت .1

 أهدافك. تحقي  أجل من سموكه عمى لمتأثير تهد  الذي المستهد  كجمهور  ديحدت .2

 .المستهد  الجمهور إلى لموصول األفضل الطريقة ديحدت .3

 المسوووتجد كورونوووا فيوووروس ةأزمووو فوووي الجمهوووور ومشووواركة المخووواطر اتصوووال اسوووتراتيجيات رصووود يمكووون كموووا
COVID-19 يةاآلت المحاور خالل من: 

 Risk Communication Systems المخاطر اتصال نظم أواًل:

 المخواطر اتصوال لونظم الحكوموات تنفيوذ مون دالتأك Risk communication systems شو  كراوا 
 حمايوووة أجووول موون الوبوووا  حوووول الدقيقووة المعموموووات ونشوور التأهوووبو  االسوووتعداد أنشووطة فوووي الجمهووور

 وشفافة. سريعة بطريقة الجمهور صحة

 شراك ،باستمرار واإلرشاد التوجيه عمى باالتصال ينالقائم قدرة تعزيز  مواجهة في المجتمع خبرا  وا 
 الوبا .

 إلوى حاجوة هنواك كانوت إذا فيموا والنظور فيهوا، الجمهوور ومشواركة المخواطر اتصوال خطوط مراجعة 
 .COVID-19 فيروس لتفشي منعا عميها تعديالت

 المستجد. كورونا بوبا  المتعمقة الصحية المخاطر مستوى تناسب المخاطر التصال ميزانية إعداد 

 األعضا . ومسؤوليات أدوار وتحديد الجمهور ومشاركة المخاطر اتصال فري  تشكيل 

 االجتماعيوة العموم خبرا  ومشاركة الصحي التثقي  وتعزيز االتصالية العممية أطرا  تنشيط يجب 
 المواطنين. بين والقم  الخو  حالة لتخفي 

 انتشوووار  ودرجووة الوبوووا  تطووورات مووع يتناسوووب بمووا مسوووتمر بشووكل المخوواطر اتصوووال حمووالت مراقبووة 
 التطورات. تمك مع والجمهور الحكومات وتفاعل
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Internal coordination الشركاء مع الداخمي التنسيق ثانًيا:
(1) 

 االتصالية الرسائل تضاربو  الشائعات لتجنب المناسب الوقت في الدقيقة المعمومات مشاركة. 
 لمجمهور المهمة الصحية الرسائل لنشر االتصال قنوات تنويع. 
 يتسوو  بمووا وتنويعهووا االتصووال ومضووامين وسووائل بووين الووربط طريوو  عوون جديوودة جموواهير اكتسوواب 

 .الجمهور وطبيعة
 االتصالية الرسالة إلنجاح المتاحة والبشرية المالية الموارد من االستفادة. 
 الحالوووة وتقوووارير الصوووحفية )النشووورات إليهوووا الحاجوووة حسوووب مشوووترك بشوووكل اإلعالميوووة الموووواد نشووور 

رشادات  الصحية(. الحماية وا 
 الوبوووووا  مواجهوووووة فوووووي المجتمعيوووووة المشووووواركة أنشوووووطة نطوووووا  توسووووويع عموووووى عوووووالماإل وسوووووائل حوووووث 

 2020) Organization Health World(. 
 Public communication بالجمهور االتصال ثالثًا:

 لمجمهور إرسالها يجب التي الرسالة ونوع باالتصال، القائمين تحديد. 
 الجمهور من المختمفة والمستويات القطاعات عبر الرسائل اتسا  من تأكدال. 
 اليوم(. من نفسه الوقت فيو  ،يوم كل األفضل )من الجمهور مع بانتظام المعمومات مشاركة 
 ورا  المنطو  يكوون بحيوث ،الجمهور إلى الرسائل في القرار اتخاذ عمى والقائمين اتالقياد ةشاركم 

 واضًحا. الصعبة القرارات
 ة.الرئيس الرسائل توض  التي لفيديوا ومقاطع والصور القصص مشاركة 
 المثووال، سووبيل )عمووى اإلعووالم وسووائل موون بانتظووام المعمومووات حوودثأل الجمهووور معرفووة عمووى العموول 

 الساخنة(. التميفون خطوط ،اليومية الصحفية النشرات الويب، مواقع
 المستهد . الجمهور يستخدمها التي القنوات خالل من وشفافة منتظمة اتصاالت توفير 
 والرسوووائل السووواخنة والخطووووط االجتمووواعي التواصووول ووسوووائل واإلنترنوووت التقميووودي اإلعوووالم اسوووتخدام 

 .إليها الحاجة حسب النصية

دارة والتصورات اليقين عدم معالجة :رابعا  الخاطئة المعموماتو  الشائعات وا 

  والعمول الوبوا ، تفشوي فتورة خوالل والمتوداول المنشوور الصوحي لممحتوى ومراقبة متابعة وحدة إنشا 
 الفهوووم، وسووو  الشووائعة، األسووئمة حووول إجابووات وتقووديم منتظمووة عكسووية تغذيووة وجووود ضوورورة عمووى

                                                           

(1)  World Health Organization. Risk communication and community engagement readiness 

and response to coronavirus disease (COVID-19): interim guidance, 19 March 2020. No. 

WHO/2019-nCoV/RCCE/2020.2. World Health Organization, 2020. 
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 الصوحية الرعايوة مجوال فوي والعواممين الصوحية، السواخنة الخطووط خوالل مون الخاطئوة والمعمومات
 .المختمفة اإلعالم وسائل منصات عبر

 خووالل موون بسوورعة تقييمهووا يووتم واالجتماعيووة التقميديووة اإلعووالم وسووائل مراقبووة نتووائج أن موون التأكوود 
 الغرض. لهذا تشكيمه تم الذي الفري 

 مختموو  فووي معهووا التعاموول وطوور  الجائحووة حووول النوواس تصووورات لمعرفووة المووؤثرين مووع االنخووراط 
 .الجغرافية األماكن

 قنووات فوي الرسوائل تمك وتكرار ،وقمقهم الناس لتصورات وفًقا والتحذيرية التوعوية المضامين إعداد 
 .اإلعالم

 الصحية األزمات اتفتر  خالل الصحي تصاللال  متكامل نموذج نحو

 الصوووحة عموووى والقوووائمين اإلعوووالم وسوووائل بوووين المتبادلوووة التوووأثيرات دراسوووة إلوووى النمووووذج هوووذا يهووود 
 فووي باالتصووال القووائم تحميوول يتطمووب لووذا بوواآلخر؛ ويتووأثر يووؤثر فكالهمووا الة،الرسوو موون المسووتهد  والجمهووور
 ي:يأت ما دراسة الصحي المجال

 الجماهير. ومحددة األهدا  واضحة اتصالية ةاستراتيجي وجود مدى .9
 بالصحة. المعنية الجهات لدي العامة العالقات في متخصصة إدارة وجود مدى .0
 المستهد . لمجمهور المنشودة األهدا  لتحقي  ومناسبة واضحة عالميةإ رسالة وجود مدى .1
 تموووك ونشووور نقووول عموووي القوووادرة عالميوووةاإل والوسوووائل ،الصوووحيحة الصوووحية المعموموووات تووووافر مووودى .2

 الصحة. وزارة من الواردة الرسمية المعمومات وخاصة -تهوين وأ تهويل دون -المعمومات
 أي صودارإ عنود بالمتخصصوين واالستعانة الصحة بوزارة ينمالعام لدى عالميإ انفتاح وجود مدى .3

 عالمي.إ بيان أو تصري 
 أهم من االتصالية الحممة وتعد األجل، وطويمة مستمرة عممية ابوصفه مجتمعية توعية وجود مدى .4

 زمات.األ أوقت في خاصة المعمومات لنشر فعالة أداة ابوصفه مكوناتها
 الجمهور. ومن خارجية جهات من معمومات من تتمقا  بما المعنية والهيئات الصحة وزارة تأثر مدى .5
 الجمهوووور فئوووات مووون فئوووة كووول موووع الصوووحي واالتصوووال عوووالماإل لفعاليوووة مسوووتمر تقيووويم وجوووود مووودى .6

 والسموك. واالتجاهات فكاراأل مستوى عمى والتأثير المجتمعي الصحي الوعي خم  في المستهد 

 Participation المشووواركة عموووى قوووائم الصوووحي لالتصوووال نمووووذج وضوووع الضوووروري مووون كوووان لوووذا
 ي:اآلت النحو عمى المعنية الجهات كل من التخطيطو  والمتابعة

 والحقووائ  المعمومووات جمووع Gather Facts: جمووع موون البوود صووحية أزمووة أو موورض أي لمواجهووة 
 ثانويووة أو أساسووية نوواتابي كانووت سوووا  ،الميدانيووة المسوووح خووالل موون ،بووه المتعمقووة المعمومووات كوول

 .تصاليةاال الخطة خطوات وبنا  رسم عميها يترتب
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 غراضواأل هدا األ تحديد Goals and Objectives: التوي الصوحي االتصال ببرنامج الخاصة 
 حووين فووي وسووموكه، اتجاهاتووه فووي والتووأثير المسووتهد  الجمهووور معمومووات زيووادة خاللهووا موون يمكوون
 محدد. زمني إطار في لمقياس قابمة ممموسة نتائج تحقي  إلى غراضاأل تسعى

 الرأي وقادة الفاعمين تشخيص Target Audience: نقول فوي فواعال دورا يمارسوا أن يمكن الذين 
 صوووياغة فووي الوورأي قوووادة مشوواركة جانووب إلوووى ،المسووتهد  الجمهووور عموووى تووأثيرال وفووي المعمومووات
 الرسالة.

 االتصالية الرسالة تصميم Decide What the Massage will be: اهتماموات مراعواة المهم من 
 الجمهووووور اجوووواتاحتيو  قوووويم مووووع واتسوووواقها تهامصووووداقي وموووودى ،الصووووحية بالمشووووكمة المتووووأثر الجمهووووور

 المستهد .
 الوسووائل اختيووار Chose Channels and Format:  أو جماهيريووة الوسووائل تمووك كانووت سوووا 

 نفووو  والتثقيووو ، التوعيوووة فوووي مووواهيريالج االتصوووال وسوووائل دور هميوووةأ مووون رغمالووو عموووىف ،شخصوووية
 بنووا و  ،والمعرفووة الوووعى تنميووةل الفقيورة المنوواط  فووي خاصووة ،األنسوب يكووون قوود الشخصووي االتصوال

 ".الهشة "المجموعات بين وخاصة الشخصي واالتصال الحوار وتشجيع والمصداقية الثقة
 لمرسائل القبمي االختبار Pre-Test the Message: لضمان لمرسالة القبمي االختبار يؤدي حيث 

 الجماعية. المناقشات خالل من المرغوب األثر تحقي  عمى وقدرتها فاعميتها
 لمرسائل البعدي االختبار Post-Test the Message: حققوت الرسوالة كانوت ذاإ ما لمعرفة وذلك 

 والسموك. واالتجاهات المعار  مستوى عمى المعرفة فجوة تسد أن واستطاعت منها الهد 
 الرسالة نقل Transmit the Message: التقميديوة اإلعوالم وسوائل مون متنووع عودد خالل من كوذل 

 لمرسالة. الجيد الوصول لضمان نفسه التوقيت في والحديثة
 واسوتقبالها الرسوالة نقول ةاسوتراتيجي تحديود Strategize for Message Transmission and 

Reception: متابعتهوووا وطووور  الرسوووالة نفووول أسووواليب لكووول شوووامل توصوووي  وضوووع لوووكذ ويتطموووب 
 رد ولوويس ،الفعوول اسووتراتيجية عمووى التركيووز مووع والتنفيووذ بووالتخطيط الخوواص الزمنووي الجوودول وتحديوود
 لممواجهة. الجمهور بها يقوم محددة خطوات اقتراح خالل الفعل

 الخالصة:

  واألزمات المخاطر اتصال عمى االعتماد أصب Crises and Risk Communication خالل 
 الحكوموات مسوتوى عموى االتصال استراتيجيات في محورًيا دورا يؤدي المعدية األوبئة تفشي فترات

 التعامول سورعة عمى تأثير  ينعكس الذي األمر ؛األوبئة تفشي لمواجهة والمحمية الدولية والمنظمات
 األضوورار وتقميوول منووه والوقايووة الوبووا  شووارتان موون تحوود التووي الالزمووة اإلجوورا ات واتخوواذ الحوودث مووع

 الوفيات. وأعداد
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 حققه ما ورغم ،الدوليو  العربي المستويين عمى الصحي المجال في واألزمات المخاطر اتصال نإ 
 عموى عديودة إشوكاليات يواجوه موازال نوهف  ،المسوتجد كورونوا فيروس أزمة مع التعامل في تطور من

 إلووى حاجووة فووي وأصووب  المسووتهد ، والجمهووور نشوورها وتوقيووت والرسووالة االتصووالية الوسوويمة مسووتوى
 االسوتراتيجيات أو السياسوات رسوم فوي التوأثير فوي سووا  ممموسا، دورا يمارس هتجعم شاممة مراجعة

 إيجوابي صوحي بسوموك القيوام فوي ةالمشوارك موىع المختمفوة الجمواهير فئوات حث في أو ،االتصالية
 .المستجد كورونا فيروس من الوقاية في يسهم

 المزيود تتطمب ةالصحي واألزمات المخاطر باتصال المتعمقة لمدراسات الشاممة العممية المراجعة نإ 
 تتطموب كما ،االتصالية بالرسالة والمتأثرين المؤثرين كل وتشمل المستهد  لمجمهور الدراسات من

 أو شكالها،أ بكافة االتصالية الرسالة إنتاج في العاممين من سوا  ،باالتصال القائم دراسة المراجعة
 الصحة. وزارة في عالمباإل العاممين من

  ضوورورة االسووتفادة موون الكوووادر المتخصصووة بالقطوواع الصووحي موون أبنووا  الوووطن لاسووهام فووي اإلعووداد
والتخطوويط لمبوورامج الصووحية المتعمقووة بووالتثقي  الصووحي عبوور وسووائل اإلعووالم المختمفووة مموون تتووووافر 

ة الخبورات اإلعالميوة المطموبوة بوجوه عوام، ووضوع الضووابط المحوددة لمنشور اإلعالموي لممعمومولديهم 
الصووحية، وكيفيووة التعاموول مووع المعمومووات الصووحيحة والخاطئووة التووي تنشوور بطوور  غيوور رسوومية دون 

 تهويل أو تهوين.
  ممحوووة ضووورورة ابوصوووفه (0226) حموووادة بسووويوني أشووار كموووا المجتمعيوووة بالتوعيوووة االهتموووام خيووراً أو 

 فعالووة أداة ابوصووفه مكوناتهووا أهووم موون االتصووالية الحمووالت وتعوود األجوول، طويمووة مسووتمرة، وعمميووة
 زموواتاأل أوقووات عمووي فقووط تقتصوور وال ،والمتابعووة بالشوومولية تتسووم أن يجووب التووي المعمومووات لنشوور

 حةالصوحي المعموموات ونشور الجمهوور لتوعيوة التعميموي الونمط أما ،النمطين بأحد تتم بل ،الصحية
 القورار اتخواذ فوي اشوريك الجمهوور يجعول الوذي التربووي الونمط أو ،الوبوا  أو المورض حول والحقائ 
 فووي يجابيووةاإل مشوواركته فوورص تووزداد ثووم وموون ؛المجتمووع وتجووا  نفسووه تجووا  كثيوورة تمسووئوليا وعميووه
 المشاركة(. ستراتيجيةا) الصحي المجال
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