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 في العالم العربي إشكاليات وتحديات التناول اإلعالمي للشأن الصحي

 
 سمير محمود

 مقدمة

مع تعرض المجتمعات على اختالف مستويات تقدمها أو تأخرهاا  لموااات ماأل ااماراض الم م ا  
  فاااا  عالم ااااا العرباااا   والطباااا  الصااااح للشااااأ المتخصاااا  الت اااااوع ايعالماااا   وااوبئاااا   تإاااااة   اااا ال  

ماأل  الكإيارتلا  اي ا ال    وتإياروعاال،  يتعلق به مأل أمراض وإصاابات وعادوو وتشاخ   وموااها   وما
دوة الفعااع لععاالف فا  ت ااوع هاشا الشاأ  بالشا ي الاشي  ساه  فا  التساؤالت الجديرة بالبحث وصوالا  لى الا

  الخاطئااا زياااادة معااااةف الجمهاااوة وةفاااع دةاااا  الاااوع  الصاااح  وتصاااح ي السااالو  ات الصاااح   والطب ااا  
 خاص  ف  أوقات اازمات. عرض المتواز  للحقائق والمعلوماتوضما  تقد   ال

ب إااارة ع ااااويأل ماااأل روق ااا   الن" قااا  مااارض فاااال ال  الن" قااا  الحالااا  فقاااد ارتشااارت فااا  السااا وات ااخيااارة 
الصااح   للف ااا  "ال  الن" قاا  وفاااة الس اساا  فااال ال خاصاا  فاا  ايعااالف الرقماا  الجديااد و ااب ات التواصااي 

 ؟ وإ   ااا  ه اااا ناارا"مفهااوف تلاا  الح" قاا  ومااأل  متلكهاااالتساااؤالت نااوع  بعاا تماااع   لتإياار معهااا االا
وسااائي ف مااا يتعلااق بالصااح  والماارض والعااال،  فاا  المعلومااات المولوط لالم يفاا  للح" قاا  فمااأل أيااأل تااأت  

  وتأثير ذل  على ثقا  الجمهاوة فا  ؟على واه التحديدوسائي التواصي االاتماع  عام  و ايعالف الرقم  
مصااداة   المحتااوو وماادو قبولااه أو عدائااه لوسااائي ايعااالف رت جاا  لفقاادا  الإقاا  وو ااا  المصااداة    والاادوة 

تقلااا   الشاااائعات واافاذياااص ف ماااا  خااا  صاااح  تقاااد   الحقاااائق و الم تظااار ماااأل ايعاااالف المتخصااا  فااا  
وهاي   قضاا ا الصاح   ذات الحساسا   االاتماق ا البعا  ت ااوع خاص   ذا تعلق اامر بالبشر ومرضه   

ياارثر الت اااوع ايعالماا  االستقصااائ  للشااأ  الطباا  فاا  طب عاا  عاارض المعلومااات الدة قاا  والوصااوع  لااى 
ومااا  ضاامه مااأل مرسسااات طب اا  ومرافاا  بحإ اا   ؟الحقااائق التاا  ي شاادها الجمهااوة وياارمأل بهااا الوساا  الطباا 

وتفسايرها علاى رحاو موااير  وعلماء وبانإيأل  ودةاسات وبحوث وتقاةير ةبما  ساء التعامي ايعالما  معهاا
مااا يااردي  لااى ايضااراة بالمجتمعااات ويعاارض صااحتها وسااالمتها للخطاار  وتلاا  هاا  محاااوة هااش   للح" قاا  

 ال قاط التال  .الوةق  الت  س حاوع ت اولها بالتفصيي ف  
                                                            

  مصررائص ةئ س التحرير بمرسس  ااهراف  ناصي على دةا  الد توةا  ف  الصحاف  وال شر ايلكترور  . 
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 إشكالية اإلعالم المتخصص

صاااحت ا و ار اااا ر ااا ا عصااار التخصااا  باااي والتخصااا  الااادقيق فااا   اااي  ااا ء يتعلاااق بح ات اااا  
يأل ضااروةة واااود  عااالف طباا  وصااح  متخصاا  يت اااوع يااومرضاا ا  طاارع العلماااء والبااانإو  قبااي ايعالم

هااشا ال قااال قبااي عقااود فاا  خاا  الالشااأ  الصااح  وفااق ول ااات ومعااايير محااددة  ودخااي ايعالميااو  علااى 
لي تصاااروا للمه ااا  والمهااااةة ايعالم ااا  أوالا  وايلمااااف باااالعلوف والمعااااةف وم هاااا العلاااوف الطب ااا  والصااايدالر   

وماع  اي أزما  صاح   الدوائ   العالا   ثار اا  لتالف  مش الت ال نصر لها ت ج  عاأل و اا  التخصا   
ل   ايعااالف الصااح  المتخصاا  لل قااال  خاصاا  فاا   ااي طاارع   اا ا دالم اا  أو  قل م اا  أو محل اا  يتجاادع

  واللعاص علاى ااوتااة وااوبئا  ناالت التخب  وتفش  المعلومات الكاذب  والمولوط  بشأ  بع  ااماراض
اا Media Hype  واعتمااد ايثااةة والمبالوا  ايعالم ا  العاطف ا  واساتماالت تخويال الجمااهير بشاأرها رهجا

مااأل الساارطارات  أو الاارب  باايأل أوةاف  بعي هاااالاارب  باايأل بعاا  ااطعماا  وأرااوا     مإاايفاا  الت اااوع ايعالماا 
دو  تقاد   اادلا  العلم ا  ماأل الملبوساات ال ساائ   ااقمشا  و الإدي والرن  لدو المرأة وبع  خامات وأراوا  

القضااء علاى السام   وإزالا   احوف شروبات التا  توصاب بالساحري   و الكاف    وبالمإي الرب  بيأل بع  الم
 البطأل ف  وقت ة اس . 

ااوساااط العلم اا  والطب اا  المساارول    املاا  ف مااا ولاات  ل ااه التوط ااات  (1998)  بولك جهااوف ويحمااي 
  فحضاااةت ا    مااا   بشاا ي   م عاا ع   مجتمااع   العلماا    المجتمااع   أ     ذ ياارو   م اا  للشااأ  الصااح  مااأل ترااااع ايعال

  الصااحب   تعامااي   وطريقاا    الم اااع   صاا ب    أمااوة   أرهااا   ىعلاا    ليهااا   رااا رة    العلم اا    اامااوة   بجااد   بااخااش   تهاات  ال 
  أماااوة   وةاء   تجاااري     ال ااا وات   اوغالباااا    وايثااااةة   بالساااطح     مشاااوب    العلم ااا    رجاااازاتاي   ماااع   ايعاااالف   ووساااائي 
  تهادف   التا    الكتاص   ىتحظا ال   اوغالباا    ااناداث   ماأل   الجسا     تاة ا    هامشا     ناوادث   أو   صحتها   ف    مش وا 
  لا         االهتمااف   ماأل   الضائيي   بالقادة    ال    المتخصص    المجالت   خاة،   العلم     باافكاة   العام    تعريل   ى ل 
 . التجاهي     أل 

ايعالمااا  للشاااأ  الصاااح  فااا  زياااادة فهااا  الجمهاااوة وةفاااع دةاااا  وق اااه و ماااا  عاااوع علاااى الت ااااوع 
فتقاد هاشا الت ااوع للمعلوماات الدة قا   والمعالجا  المه  ا  و  اته   م أل أ   حدث الع س متى اوتصح ي سل

(  لاااى أ  2016)الشاااهاوي دةاسااا  ذهبااات  وقااادالمتوازرااا  لجم اااع اواراااص الموضاااوعات الطب ااا  المطرونااا   
المخاوف بشاأ  تأثيرهاا علاى فها  الجمهاوة للقضاا ا الطب ا  والصاح   وبشا ي أفبار تإير التوط   الصحف   

وماأل   التا  تارثر بادوةها علاى الصاح  الشخصا   والعائل ا  اافارادبسبص تأثيرها علاى اخت ااةات وسالو  ات 
وء الفه  ي تج ع ه س ايعالفث  الصح  المجتم     ويش و البانإو  والمماةسو  غالباا مأل أ  رهج وسائي 

 ا ع فان  المجتماع الطبا  لد اه مصاطلحوخطأ ف  أطر المعلومات والم اقشات الطب   والصح    وف  الواقا
  للمارض قابلا  لل" اا" عالمااتالمختلف  مأل الخطا  أولهما  اللو  الموضوق   الت  تتضامأل  ااروا لهش  

ومقادم  الخادمات الصاح     ااطبااءأصاوات موثوقا  ماأل  خالعوت قي هش  اللو  مأل   ويم أل التحقق م ها
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ا مااا تهاات  الصااحب باللواا  غياار توطاا  التجاااة  الداخل اا  للماارض  وغالباااو   لواا  غياار موضااوق   خاار واآل
 خااالعجعااي القصاا  الصااحف   ذات طااابع  خصاا  مااأل ب ايرسااار   االهتماماااتالموضااوق   وتو ااب  طاااة 

رثر يالموضاو  و بامقاداة اهتمااف القاراء وهاو ماا ي ياد   العاطف   االستجاباتواستدعاء  اا ارسار ا  عطائها واها 
 .أ ضا على استجابته 

  باادالا    الوسااائي   هااش    أ    وياارو      الطب اا    المعلومااات   مااع   ايعااالف   وسااائي   تعامااي   ىعلاا   الخبااراء   يااتحف 
  و المساتو    متواضاع    الباانإيأل   لابع    تأهياي   وسايل    أصابحت   للجمهاوة   المعلوماات   ل قي   أاه ة   تكو     أ    مأل 
  المتعااةف   الجاودة   معاايير   بهاا   تتاوافر   وال    بهاا   موثاو     غيار   مصاادة   مأل   طب     ومعلومات   أبحاث   ل شر   وأداة  
  ووسااائي   ر اا االلكترو    الب ارااات   قواعااد   عااأل   يبااث مااا   فااي   ت شاار   لااشل    رت جاا    وهاا    الطب اا    ااوساااط   فاا    عليهااا 
  . رتائجها   أو   علم     أبحاث   مأل   ي شر   ف ما   المصداة     وعدف   الش    مأل   نال    خلق   مما    العاف   ايعالف 

  قباي   العلم ا    ثاابحاا   ت ااوع   ىعلا   ايعاالف   وساائي    قاداف   وااطبااء   العلمااء   ماأل   فبيار   امع   ارتقد   وقد
  نياث   وايعالميايأل   العلمااء   بايأل   الشاأ    هاشا   فا    فبيار   ادع   وداة   بها   المعترف   بالدوةيات   وتح  مها   رشرها 
  أو   الم شاااوةة   ومااااتالمعل   دقااا    ماااأل   ىأدرااا   ناااد   وضاااما    الساااري    ماااأل   أفبااار   قااادة   تاااوفير   ىعلااا   العلمااااء    حااار  
  ناااق   تانااا     م طلاااق   ماااأل   ع اااه   ويااادافعو     الصاااحف    السااابق   اعتبااااةات   ايعالمياااو     يبااارز   وقااات   فااا     المشاعااا  
  .(2008)محمود    وقت   أي   ف    مصادةها   مأل   المعلومات   ىعل   والحصوع  المعرف و    االتصاع   ف    الجمهوة 

  ادياادة   رتااائج   ىعلاا   مباارة   غياار   تأفيااد   نضاافاءب   أن ارااا   ايعااالف   وسااائي   اهتماااف   العلماااء   بعاا    ارتقاادو 
   عاار    نايأل   فا     ايعالما    السابق   لتأفياد   ال تاائج   تل    الستخداف   ايعالف   لوسائي   ال قد   ويواه    فيها   مش وا 
  . صح  ال   المخاطر   تضخ     مأل   اآلخر   البع  

  المارتمرات   عقاد   أو   المقاابالت   ياراء   دائما   و  يلجأ   الشيأل   لبانإيأل(  لى أ  ا2003)وخل  نسأل 
  لالفتقااااة   ذلااا    ويعااا و     ال تاااائج   لتلااا    الفااااترة   بالتوط ااا    ايعاااالف   يتهماااو      اابحااااث   رتاااائج   ناااوع   الصاااحف   
 باااانإيألال   ايعاااالف   ياااته    أخاااري    ران ااا    ماااأل .  ايعالميااايأل   قباااي   ماااأل   الااادقيق   غيااار   والعااارض   الطب ااا    للمعااااةف 
  الحصاوع   عمل ا    علاى   قياود   وضاع   و اشل     مبساط    بلوا    أرفساه    عأل   التعبير   ىعل   للقدةة   باالفتقاة   وااطباء 
  ىعلا   تقاع   الالئما    فان    ولاشا    مشاتر     لوا    يتحدثا    ال   الطرفيأل   أ    الواضي   ومأل    ورشرها   البحث   رتائج   على 
    الطرفيأل. 

  الطبا  ف  ت ااوع الشاأ    ايعالف   أداء   على   المآخش   ه أ   (2003)دةاس  دبو" وقبا"    ةصدت   قدو 
   أت    ف ما   روا ها   مصر   ف  والصح  

  العمل اات   باناراء   يتصاي   ف ماا   ساواء    ااطبااء   لابع    المه      ااخطاء    براز   ف    والتضخ     المبالو   .1
  التاا    الساايئ    االرطباعااات   فاا    تكمااأل   ذلاا    وخطااوةة   ذلاا    خااالف   أو   العااال،   توصاا ل   أو   الجران اا  
  . طباءاا   في   على   ذل    تعم     ى ل   وميله    الجمهوة   لدو   تتكو   



Arab Media & Society (Issue 31, Winter/Spring 2021)  

 4 العربي العالم في الصحي للشأن اإلعالمي التناول وتحديات إشكاليات

  أخطاااء   هااش    بااأ    قااراةاي   وةغاا    مرضاااه    مااع   ااطباااء   لاابع    خالة اا اا   التجاااوزات   ىعلاا   التر ياا   .2
   المسائول    بمراعااة   ت اولاه   وي بوا    للمه ا     سا ء   فيهاا   ال شار    نفا    بالتساامي   معهاا   عاميالت   ي بو    ال 
  . ال شر  ىعل   المترتب    االاتماق   

  أند   هو   فايعالف    طب     أسماء   على   وصح     طب     بموضوعات   المرتبط    المعالجات   على   التر ي   .3
  نرمااا    بعي هااا   أسااماء   علااى   ايعااالف   تر ياا    وفاا    الالمعاا    ااسااماء   تصاا ع   التاا    ااساساا     الوسااائي 
  . هاوةائ    لى   ويستمع   الجمهوة    عرفها   أ    نقها   مأل   و أخر    اسماء 

  والعلا    الطاص   ة ما    نسا    ىعل   والخرافات   والشعوذة   دايبال   -  الصفراء   ص خا -   الصحب   اهتماف  .4
  . اسلب ا    والمإقفيأل   المتعلميأل   أرصاف   ف    أثيرالت    أره   مأل   ما   وهو    المعاصرة   ن ات ا   ف  

  أعااراض   وتقااد     الصااحف     المعالجاا    فاا    اامااراض   بعاا    اعااراض   الاادقيق   التوصاا ل   تقااد     عاادف .5
  . المرضى   بع    ناالت   تالئ  ال   قد   عام    ورصائي   عالا     وصفات   و شل     عام  

  اادويا    لهاش    مبا ارة   غيار   دعا ا    تعاد   التا    العقاقير   بع    بها   تتمتع   الت    الم ا ا   تقد     ف    المبالو   .6
  . مخاطر   مأل   ذل    عل ه   ي طوي  وما   الطبيص   استشاةة   دو  مأل    لها   البع    استخداف   عليها   يترتص 

  بعااا    بت ااااوع   رصاااائي   تقاااد     أو   العصااار   أماااراض   لااابع    الجااااه ة   الرو اااتات   تقاااد     فااا    المبالوااا  .7
   ضااعاف   فاا    ذلاا    مخاااطر   وتكمااأل    عل ااه   تقضاا    أو   الماارض   فاابتخ   أ     ااأرها   مااأل   التاا    ااغش اا  
  فاا     قاادف   بمااا   ع ااه   عاضاا االست    م ااأل   الطبيااص   استشاااةة   مااأل   فباادالا  .  والمااري    الطبيااص   باايأل   العالقاا  
  . ايعالف   وسائي 

  واالفتشاافات   العقااقير   ناوع   ايعاالف   وسائي   لجمهوة   المقدم    الصح     المعلوم    تبس     ف    المبالو   .8
  غياااار   محاااارة   يااااد   علاااا    التبساااا     تاااا     ذا   خاصاااا     الح" قاااا    مع اهااااا    فقاااادها   بمااااا   الجدياااادة   الطب اااا  
  . متخص  

 ىعلا   المترتبا    الجارب ا    ب  السل   لآلثاة   ف ه   المبالغ   التقد     خالع   مأل   الجماهير   رفو"   ف    الرعص   بث  .9
  . اامراض   ببع    ايصاب  

  الوساائي   تساخر   نايأل   وايعالف   اادوي    و ر ات   ااطباء   بع    فيها    شترا   اماق     مش ل    ه اا .10
  لاشواته    الشخصا     والدعا ا    للادواء   للدعا ا    عي ه أبا   أساتشة   وتستض ل    بعي ه   دوائ    لم تج   للدعا   

   . المرضى   آلالف   االلتفات   دو   مأل 

ايعااالف فاا  ن اااة الشااعو  والاادوع علااى اخااتالف دةاااات إذا  ااا  ه اااا اتفااا  عاااف علااى أهم اا  و 
وعيها وتمي ها  فن  أهم   ايعالف المتخص  تصبي قض   ال اداع فيها  وتصبي عمل   تو  ل وسائي 

 ايعالف ف  هشا المجاع  ال تخر، عأل طب ع  الدوة العاف والمه  لهش  الوسائي.
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ووساائي مختلفا  مقاروءة   االا تتخاش أ ا ايعالف المتخص  بأره ةساال  ما( 2011)بدةا   ويعرف
مسااااموع  أو مرئ اااا   بهاااادف التعبياااار عااااأل موضااااو  مااااا  يتساااا  باالعتماااااد علااااى اابحاااااث والدةاسااااات ذات 
التخصاا  الاادقيق  أو مواااه لفئاا  أو امهااوة محاادد أو  ليهمااا معاااا  فاا   طاااة أهااداف  وو ااائب محااددة 

 .تتمإي ف  ااخباة  التإ" ل  التعل    الترف ه

ا بأره رم   عالم  معلومات  يت  عبار وساائي ايعاالف المختلفا  ويعطا  اايا اهتماماه أ ضا  ويعرف
المختلفا  ف او  ايعاالف  اه  لاى امهاوة عااف أو خاا   مساتخدما لمجاع معيأل مأل مجاالت المعرفا   ويتواا

حقاائق علاى المعلوماات وال اومارثرات ف  ا  أخارو  ويقاوف معتمادا مأل  لمات وصوة وةسوف وألاوا  وموسا قى 
 . واافكاة المتخصص  الت  يت  عرضها بطريق  موضوق  

وال  ع   واود  عالف عاف وإعالف متخص  أ  ااساليص العام  لكي م هماا تختلاب عاأل ااخارو  
وأ   اال م هماا يتجاه فا  أداء دوة  ومهاماه وأهدافاه مساتعي ا بوساائي وسابي تختلاب عاأل اآلخار باي     ااال 

 . سبي رفسها مع مراعاة خصوص   وطب ع   ي رو م هما  ستخدف ااساليص وال

تتضااي أهم اا  ايعااالف المتخصاا  مااأل تعاااو  وسااائي ايعااالف مااع المتخصصاايأل فاا  المجاااالت 
البشااارو ي خااار بالمشااا الت التااا  تتطلاااص  لخدمااا  المجتماااع. فاااالمجتمعالمختلفااا  المختلفااا  بتطوياااع العلاااوف 

الموااهااا  والحاااي باساااتخداف العلااا  وتعااااو  أفاااراد المجتماااع ماااأل المتخصصااايأل علاااى أداء دوةهااا  لحاااي هاااش  
المشاا الت علااى أسااا" معاارفته  بهااا. وساابيي الفاارد العااادي الااشي  شاا ي السااواد ااعظاا  مااأل الجمهااوة  لااى 

 هش  المعرف  هو وسائي ايعالف المختلف .

م   ايعالف المتخص  ف  االةتباط بيأل المجاالت المعرف ا  المختلفا  ووساائي ايعاالف  تتضي أه
ي يشاا   و مااأل الع اصاار المطلوباا  لوق ااه وتقدمااه اا أساساا   تباااط  فقااد المجتمااع ع صاارا ذلاا  أ  و ااا  هااشا االة 

اوع أسااالو  الت اااا   لاااى ترة ااا  العقاااوع  وبقااادة البسااااط  والصاااد  فااا ايعاااالف المتخصااا  مااادخالا م اساااباا
والعرض لموضوعات ايعالف المتخص     و  الترنيص والقبوع والتفاعي مع ما تطرناه وساائي ايعاالف 

 مأل موضوعات.

يعمي ايعاالف المتخصا  علاى تضاييق الهاوة بايأل الإقافا  العاما  والمعرفا  العلم ا  التخصصا    و 
المتخصااا  عالمااا  ماااأل يشااا ي ايعاااالف   و علاااى المتخصصااايأل فااا  مجالهاااا ا لااات مااادة طويلااا  ن ااارا  التااا 

  وارتقااع المماةسا  ايعالم ا  ماأل التقليد ا   لاى مرنلا  أفإار تطاوةا عالمات ارتقاع المجتمعات مأل المرنل 
 .المختلف  المجاالت الش ي التقليدي  لى   ي أفإر عصري   يتس  ويحترف التخص  ف 

اا يااوفرو  ر عااأل أفكاااةه   متعااددة ل شاار دةاساااته  والتعبياا اايعااالف المتخصاا  للمتخصصاايأل فرصا
  (.2010بدةا  ) وتسل   الضوء على  بداعاته  وابتكاةاته 
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 / من يمتلك الحقيقةالمعلومات المغلوطة والمزيفة حول الصحة

وسااائي علااى مااداة الساااع  عباار وتحاصاار  أماااف الااوفرة المعلومات اا  الهائلاا  التاا  تالنااق الجمهااوة و 
ايعااالف التقلياادي والجديااد و ااب ات التواصااي االاتماااع    صاابي مااأل المهاا  التوقااب ع ااد مفهااوف الب ارااات 
والمعلوماااات والحقاااائق مقاباااي اآلةاء واالاتهاااادات والتوقعاااات باااي والتاااأويالت والتفاساااير المتعاااددة للمعلومااا  

الساراع الشاائع عاأل مصادة  يتكرة  الواندة داخي الخبر أو التقرير  وف  ناع ت اوع الشأ  الصح  والطب
بق اي ااةة  لاى  ذ ت تشر الع اويأل الصحف   الساا  المعلومات  خاص  ف  أوقات اازمات الصح   وااوبئ 

تلا   دن" ق  مارض الس اسا  فاال ال  وتتعادالن" ق  الحال  الصح   لراي ااعماع فال ال وعي   م ها  مإي ال
وقات تظاي الح" قا  ها  ال" ما  الصاحف   وايرساار   الوائبا  عاأل  الع اويأل الت  تتصدةها  لم  الح" ق   ف 

 مإي هش  ال وق   مأل التوط ات والمعالجات ايعالم  .

وقااد مإلاات اائحاا   وةورااا اختباااةاا عمل اااا للدقاا  المعلومات اا  نااوع الماارض وطاار  ارتشاااة  وأساااليص 
ت االنترازيا  والوقائ ا  للحاد ماأل تفشا  العدوو وسبي الحد م ها  والبروتو والت الصح   المعتمدة واياراءا

   ضاف   لى برتو والت العال، ناع ايصاب  ب وةورا  ومعلومات أخارو ناوع فعال ا  اللقاناات ماع و العدو 
اااا  الفياارو" فااا  مرانلاااه ااولاااى وماااع متحوةاتاااه المساااتحدث  وم هاااا متحاااوة دلتاااا الاااشي تفشاااى فااا  اله اااد مخلفا

االوف  ف  وقت قدةت م ظم  الصاح  العالم ا  فا   نصاائ   ناالت  صاب  وعدوو ووف ات تقدة بمئات 
محدث  لها تجاوز أعداد المصابيأل بفيرو"  وةورا نوع العاال  ماائت  ملياو  رسام   ف ماا تجااوزت الوف اات 

 العال . بمختلب بلدا ااةبع  مالييأل نال  وفاة 

والمعلومااات المولوطاا  بشااأ  أباارز أساابا  و ااا  الحقااائق وارتشاااة اافاذيااص والشااائعات ولعااي مااأل 
عدف اساتقاء المعلوماات ماأل مصاادةها المتخصصا   و   اوعالم    االحال  الوبائ   لفيرو"  وةورا محل اا وعرب   

ح  خاصاا  فاا  العااال   اادةة  لااى نااد الل ااا  التاااف للمحاارة الطباا  المتخصاا  فاا  توط اا  الشااأ  الصااالو 
بمادو تخصا  مصاادة المعلوماات المتضام   فا  ف ماا يتعلاق  (2020) شفت دةاس  محمود  ذ   العرب 

 وةوراا  تصادة المسارولو  الح ومياو  مصاادة التصاريي والب اراات الاواةدة فا  ب الصح  المتعلقالمحتوو 
% فاااا  المواقااااع 35.5الوالب اااا  العظمااااى مااااأل الموضااااوعات التاااا  ت اولاااات اائحاااا   وةورااااا  وب سااااب  بلواااات 

العرب اا  بدةااا  أفباار علااى الراااو  للمصااادة الرساام   مقاةراا  مجتمعاا   وقااد الناا  البانااث  ناار  المواقااع 
ااا علااى الراااو  للمصااادة المتخصصاا  فاا  القطاعااات الطب اا  والصااح    بااالمواقع العالم اا  التاا  أباادت نرصا

رع اس ذلا  علاى الإااراء ابارات ومرافا  بحإ ا  واامعااات  وقاد والعالا ا  وماا ي ادة، تحتهاا مااأل معاماي ومخت
 .بالمواقع العالم   مقابي الضعب ند الفقر المعلومات  بالمواقع العرب  المعلومات  ف  التوط ات 

مصااادة وزاةات و وقااد ت وعاات المصااادة الرساام   باايأل المسااروليأل الح ااومييأل المحلياايأل والاادولييأل  
 .اامأل  ومسرول الوال اتأل ون اف ي  والبرلمارات وال وا   والمحافظالصح   وم ظم  الصح  العالم  
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  الطب اا  ومااا تضاامه مااأل أطباااء ومااديري مستشااف ات فاا  المرتباا  التال اا   وقااد  اراات وااااءت الطااواق
ا على ال او  لألطباء والمتخصصيأل ب سب  تفو  المواقع العرب   خاص  ر المواقع العالم   ه  اافإر نرصا

 وليااد، المختصاا  والفريااق الطباا    مبرياااعفاا  موقااع الالجاةد ااا ال وقااد تر اا  مصاادة المعلومااات فاا   ل اا  
  وااء بعد  موقع اليوا" ا ه تودايال وقد تر  ت مصادة معلوماتاه فا   اامعا  ااور  فراسو  برئاس  ريي 

 Centers for disease control and -(CDC) مرافاا  الااتح   والوقا اا  مااأل ااوبئاا و هااوب     

prevention . بير أطباء اامراض المعد   بأمري ا  وم ظم  الصح  العالم   وغيرها وأرتور  فاوتش . 

 فاا Crowd Outsourcing  ام ااع المواقااع علااى الجمهااوة العاااف مصاادةاا للمعلومااات واعتمااد

% لجم اع المواقاع  و ارات رساب  االعتمااد 8٬2القص  المدعوما  بالب اراات وبعا  مقااطع الفياديو ب ساب  
  فا  المرتبا  و اااء العلمااء والباانإو   ف  المواقع العرب   مقاةر  بالمواقع العالم ا على الجمهوة العاف أفبر 

 ال أ  المواقااااع العالم اااا  تمياااا ت فاااا  دةااااا  اعتمادهااااا علااااى هااااشا المصاااادة فاااا   ثااااراء قصصااااها   الخامساااا 
 .المدفوع  بالب ارات  وأ  اع صحاف  الب ارات ااخرو وبفرو   بيرة عأل المواقع العرب  

الممرضااو  والمسااعفو  المرتباا  السادساا  مصاادةاا لمعلومااات صااحاف  الب ارااات فاا  المواقااع  وانتااي
اااا  ارااات الصاااداةة ماااأل رصااايص ال7مجتمعااا  وب ساااب   واااااء ممإلاااو   الالمواقاااع ايلكترور ااا  العالم ااا %  وأ ضا

بلواات   اار ات اادوياا  والمسااتل مات الطب اا  فاا  المرتباا  السااابع  مصاادةاا للمعلومااات بجم ااع المواقااع وب سااب 
4٬8%. 

التقااااةير والدةاساااات والبحاااوث المرتبااا  الإام ااا  بااايأل مصاااادة معلوماااات صاااحاف  الب اراااات   وانتلااات
م ااا  وةبماااا يرااااع ذلااا  لحداثااا  ايعاااال  عاااأل الفيااارو" وتحاااوة  المساااتمر  فااا  نااايأل تحتاااا، الدةاساااات العل

ف ما تتوصي  ل اه ماأل رتاائج. فترة أطوع مأل التجريص واالختباة والتحقق والإق  المخبري  والتجاة  السريري  
وقد  شافت الدةاسا  تفاو  المواقاع العالم ا  فا  الرااو  للدةاساات والتقااةير والبحاوث مقاةرا  باالترااع الكبيار 

الإاااراء و وهااا  رت جااا   ا اااف  أخااارو تع اااس التخصصااا     فااا  اعتمااااد المواقاااع العرب ااا  علاااى هاااشا المصاااد
الإام اا  االعتماااد علااى ايعالمياايأل والمشاااهير مصاادةاا  وأخيااراا ااااء فاا  المرتباا لهااش  المواقااع  المعلومااات  

% للمواقاع مجتمعا   و ارات الصاداةة فا  ذلا  2٬8لمعلومات صحاف  الب ارات ناوع  وةوراا وب ساب  بلوات 
مااااأل رصاااايص المواقااااع العرب اااا  التاااا  توسااااعت فاااا  االعتماااااد علااااى المشاااااهير وايعالمياااايأل مقاةراااا  بااااالمواقع 

   .العالم  

 فقدان الثقة في مصداقية المحتوى  التواصل االجتماعي والصحة / وسائل

ه الرقم ااا   الااادوة الكبيااار الاااشي ترد ااا لفاعل ااا  وساااائي ايعاااالف القد مااا  والجديااادة المتاااابعو  ال ي كااار 
وسائي التواصي االاتماع  ف  ن ات ا  على مداة ااةبع وعشريأل ساع   وال  قا" هشا الدوة فقا  بمعادع 

 لااى  سااائي و إافاا  اسااتخدامها  والساااعات التاا   سااتورقها الجمهااوة معهااا  وإرمااا  متااد ااثاارارتشاااة هااش  الو 



Arab Media & Society (Issue 31, Winter/Spring 2021)  

 8 العربي العالم في الصحي للشأن اإلعالمي التناول وتحديات إشكاليات

لدقا  والموضاوق   والتاواز  والصاد   وأغلباه المحتوو الشي ترو، له   وبعضاه اااد وهاادف  و إيار   فتقاد ا
شااري  ياارو، لمقااوالت مولوطاا  ومعلومااات  اذباا  و ااائعات تحر هااا بقصااد ووعاا  أو بوياار وعاا  مجموعااات ب

نياااث السااارع  والفوةيااا  واالرتشااااة  يدة ماااأل خصاااائ  ثاااراء الوسااايل   املااا  فااا  الاااداخي أو الخااااة،  مساااتف
وسااهول  االسااتخداف والطااابع الشخصاا   واللواا  التاا  باتاات فاا  مت اااوع الجم ااع علااى اخااتالف المسااتويات 

والإقاف ااا  واالاتماق ااا   وإزاء هاااش  السااايول   باتااات  اااب ات وم صاااات التواصاااي االاتمااااع  أداة  التعل م ااا 
ا ف  تداوع المعلومات الطب   والصح    خاص  ف  أوقات اازمات.  رشط  ادا

 ايعااااالفمقدمااا  وساااائي   الشاااب ات االاتماق ااا  فاااأ   (2016) الحااااف  دةاسااا  عبااادوقاااد أفااادت 
   .للمعلومات الصح   امصدةا  يهاالجديدة مأل نيث االعتماد عل

اتماااع  فاا  التوق اا  اسااتخداف وسااائي التواصااي االنااوع ( 2017) الفاارففاا  ناايأل ارتقاادت دةاساا  
ت اولاات الدةاساا  بالتحليااي نسااابات المااد  الطب اا  السااعود   علااى يوتيااو  التاا    الصااح   لماارض  وةورااا

 متالزم  الشار  ااوسا  الت فسا  التوق   الصح   ضد وباء  وةورا  وف سبوا وتويتر ومدو استخدامها ف 
MERS  ا مدي ا  اادة فا  عااف وأطلاق عل اه  2012الشي  ا  قد ضر  المملك  العرب   الساعود   وتحديادا

و ا  وضعب اساتخداف الماد  الطب ا  الساعود      ارتقدت الدةاس ا  ب ه ساة" أو ساة" السعودي عالم   
تو  ل الم ظوم  االتصاال   الحديإا  وم صااتها المت وعا   خاصا  فا  التوق ا  ضاد وبااء ومستشف اتها ف  

فوةورااا  وضااعب التواصااي مااع المجتمااع المحلاا  بشااأره   ضاااف  لل ااا  تو  اال هااش  الم صااات فاا  تع ياا  
 .الإقاف  الصح   والطص الوقائ 

 الوةة ا  الساعود   للصاحب التعارض عالق  نوع( 2015) دةاس  أبو س  ف  الوقت رفسه  شفت 
 نياث ماأل الوةة ا  مإ التهاا علاى ايلكترور ا  الصاحب تفاو   فوةوراا  بمارض المعرفا  بمستوو  وايلكترور  

 ااوسااا  الشااار   متالزمااا  أو فوةوراااا بمااارض المتعلقااا  الصاااح   للمعلوماااات مصااادةاا عليهاااا القاااراء اعتمااااد
وانتلااات صاااح ف  سااابق ايلكترور ااا  المرتبااا  ااولاااى تلتهاااا   2012 فااا  الساااعود   ضاااربت التااا  الت فسااا  

عي   الدةاسا  الميدار ا  ذلا  مات الصح   عأل المرض  وقد أةاعت صح ف  ع اظ ف  ت ويد القراء بالمعلو 
 المبحاوثيألنصائ اا بيأل مستوو اهتمااف    و شفت الدةاس  واود فرو  دال   لى سهول  التعرض للصح فتيأل

 .عرفته  بالمرض  وأره  لما زاد االهتماف زادت المعرف  المتعمق  والكل   بالمرضبمرض  وةورا ومستوو م

وةغااا  الااادوة الكبيااار لوساااائي التواصاااي االاتمااااع  فااا  تقرياااص المساااافات وتوسااا ع رطاااا  التواصاااي 
  ارتقااادات نااادة النقاات هااش  الوسااائي ف مااا يتعلااق   فاانالمعلوماااتايرسااار  وساارع  رشاار وتااداوع ومشاااة   

  والاشي بارز بوضاوع ماع ارتشااة وو الصاح  والطبا  الاشي تقدماه عاما الإقا  فا  مصاداة   المحتابمستوو 
اائحاااا   وةورااااا  رت جاااا  الرتشاااااة اافاذيااااص والشااااائعات والمعلومااااات المولوطاااا   واالعتماااااد علااااى االثاااااةة 

 لاااى ماااا أدو  تهاااويأل والتقلياااي ماااأل خطاااوةة الفيااارو" والمبالوااا  والتخويااال أو ال Media Hypeايعالم ااا  
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مأل الم صات واااه ة بعدة دوع عرب    ال دوة لها سوو رف  الشائعات واافاذياص المتعلقا   الكإيرخرو، 
بالب ارااات والمعلومااات الم تشاارة ب إافاا  علااى وسااائي التواصااي االاتماااع  نااوع الصااح  عاماا   ونااوع وباااء 

 على واه التحديد. 19 وفيد  –فوةورا 

 تقرير موسع لها  لى هش  المخااوف  ف ( 2020)ب  ب  س    وقد روهت  ب   ايذاع  البريطار 
مأل بيأل معال  الواقع الجديد  الاشي أفرزتاه أزما  تفشا  وبااء  وةوراا فا  أرحااء العاال    اا   نيث أفدت أره

ي كرهاااا أناااد فااا  العاااال   ذلااا  االختبااااة القاااوي لوساااائي التواصاااي االاتمااااع   التااا  باتااات سااام  واضاااح  ال
 ر.المعاص

مااا أسااهمت تلاا  الوسااائي الجدياادة  فاا  تخف اال وطااأة أزماا  التواصااي المبا اار باايأل البشاار   وبقاادة
 .بفعي المخاوف مأل تفش  الفيرو"  بقدة ما بدا مأل واه  رظر  إيريأل أرها فشلت ف  اختباة المصداة  

ا مااأل ا  بياارا وا  وفاا  ااخباااة هاا  ةواتهااا  فاان  امهااوة وسااائي التواصااي االاتماااع  يتحمااي ااربااا
المسرول   ف ما  جري الحديث ع ه مأل اوارص سلب    أفرزها استخداف تل  الوسائي خالع اازم   مأل رشار 
أخباة مفبر     لى رشر  ائعات   لى سع  لبث الخوف والشعر ف  رفو" ال ا"  الاشيأل وضاعته  اازما  

   . ف  نال  مأل القلق  يدفعه  للتشبث بأ   معلوم  ةبما تكو  ف  أساسها غير صح ح

 ايعالماا مصااداة   الخباار الطباا  مااأل الموضااوعات علااى عاادة اهااات فاعلاا  فاا  الوساا   تاارثرو 
والطباا    مااا أ  المشااافي التاا  تتعلااق بالمصااداة   تتصااي بعوامااي ومعااايير عدياادة فاا  مقاادمتها مصااداة   

أو  ومصداة   القائ  باالتصاع ومصداة   مصدة المعلوم   وتتلخ  ع اد الابع  فا  المبالواات المحتوو 
بطريقاا  علم اا  صااح ح   أو عاادف مرااعاا  الموضااو  قبااي رشاار   أو  ااماارنااشف الكلمااات أو عاادف معالجاا  

 اخت اة توقيت ال شر  فالمصداة   ع دما ُتفقد   و  لها وثاة سلب    بيرة على ااطباء.

 ماادو( علااى عي اا  مااأل ااطباااء  2018)وقااد اختباارت الدةاساا  الميدار اا  التاا  أارتهااا عبااد الع ياا  
ماااأل واهااا  رظااار  بالمصاااداة   ماااأل عدماااه فااا  معالجتهاااا للشااارو  الطب ااا  والصاااح   ايعاااالفتمتاااع وساااائي 

اا % مااأل ااطباااء ياارو  أرهااا ال80وتوصاالت  لااى أ    ااطباااء   لااىويراااع ذلاا    اتتمتااع بالمصااداة   مطلقا
اااارتشااااة الشاااائعات الصاااح   واا و اااا  اال اااراف ا خبااااة الطب ااا  الكاذبااا  والمبالوااا  والتهوياااي تجاههاااا  وأ ضا

وعااادف دقااا    ماااأل التجااااوزات الكإيااار إيااار ماااأل الماااواد الم شاااوةة بماااا  سااامي بوااااود  ىالطبااا  والصاااح  علااا
  مصادةها ااصال   لاىخبااة والمعلوماات سا اد اا عادف  لاى ضااف  المعلومات فا   إيار ماأل الوساائي  باي

رشار الموضاوعات الصاح   الوامضا   ىالتر يا  علاو وعدف توفر اامار  العلم   ف  ت اوع القضاا ا الطب ا   
مااااأل  الكإياااارمااااأل الجمهااااوة  وارتفاااااء ااماراااا  وعاااادف االلتاااا اف بالمعااااايير االخالة اااا  فاااا   للمرضااااىوالمضاااالل  

 .  المعالجات لوسائي ايعالف
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المصاداة      تراااعوقد استشعرت وسائي ايعالف التقليد   وم ها و االت اارباء العالم    خطوةة 
 الجمهااااوة عااااأل متابعاااا  هااااش  الوسااااائي  وفااااق تقرياااار لشااااب   العلااااوف والت م اااا  الدول اااا  عاااا وفخاصاااا  مااااع 

اا  صااح  ااخباااة با -خالااد صااب ي أفااد فقااد   (2020المحسااأل  )عبااد للواا  العرب اا  فاا  مسااروع خدماا  تقصاح
التحقق مأل المعلومات قبي رشرها هو ا ء أصايي ماأل عماي الو الا   م اش عشارات  أ  - و ال  فرارس بر"

ومع ذيو  صيت مواقع التواصي االاتماع   أصبي ارتشااة ااخبااة الكاذبا  أفإار  ايوعاا  فتطاوة   الس يأل
  فااال ُتعتمااد صااوةة أو مقطااع مصااوة دو  قساا  قااائ  بشاتااه لتقصاا  ااخباااة عمااي الو الاا   لااى نااد  رشاااء

ي الو الاا  علااى مراةباا  مااتع .لواا  مختلفاا   وفااق صااب ي 13شا الاادوة بحااوال  تقااوف الو الاا  بااأداء هاا  و تقاا ا  
ااخباااة ذات االرتشاااة الواسااع علااى الم صااات المختلفاا   ثاا  التحقااق مااأل دقتهااا  وتملاا  صااالن   التبل ااغ 

ااد الو الاا  تقاااةير نااوع عشاارات   التلقااائ  علااى الصاافح  ال ا اارة لألخباااة الكاذباا  لاا س هااشا فحسااص  بااي ُتعح
اخبااة أعلاى ماأل تا اع سارع  تاواةد هاش  ا الال SciDev.Net  قوع صاب ي لشاب   .الكاذب  أسبوق  ا ااخباة

ا مأل التدوي ات غير الدة ق  قدةت ا على  شفها    .ال ولشل  س ظي الجمهوة يتلقى عددا

ااا لل قااال أن اراااا  فعلااى ساابيي المإاااع  أخباااة   وفاا  التعامااي مااع العلااوف يباادو ااماار محيااراا ومفتونا
رظريات المرامرة العلم   وم ها ال ظريات المعاد   للتط    أو  ركاة التويرات الم اخ ا   تظاي واهاات رظار 

 قوع صاب ي   فضاي أ   عتماد وضاع اي اعاةات علاى  القضا ا؟ جري التعامي مع مإي هشا  فك لال  قائم 
ايبااالع عااأل رظريااات  القضااا ا ذات الخطااوةة  ففاا  ناااع فياارو"  وةورااا المسااتجد رملاا   ااجاع ا أفباار فاا 

ا ويضار  صاب ي ماإالا بارتشااة رظريا  عادف وااود الفيارو" أو التهاويأل  .الالمرامرة  اره موضو  خطير ااد 
مأل خطوةته  له ارع ا" صح  مخ ل  ويه  الإق  بالم ظمات الدول ا  والمحل ا  المع  ا  والتقااةير العلم ا  

 ."خطيرة   االختالط وعدف مراعاة واود الفيرو الموثوق   وقد يدفع ال ا"  لى ارتها، سلو  ات صح   

نالااا  فقااادا  الإقااا  التااا  خلفتهاااا وساااائي التواصاااي االاتمااااع  فااا  ت ااااوع الشاااأ  الصاااح  واائحااا  
فوةورااا علااى واااه التحديااد  ةبمااا أعااادت االعتباااة لوسااائي ايعااالف التقليد اا  التاا  افتساابت ثقاا  ومصااداة   

 الدق  ف ما ت شر وتبث وتش ع. ي تحر تمس  بتما زالت بوصفها أفبر خالع هش  اازم   

 الصحية ذات الحساسية االجتماعيةالتناول اإلعالمي للقضايا 

ماأل التحفظاات علاى أوااه الت ااوع ايعالما  للشاأ   الكإيار ذا  ارت الدةاسات العلم   قاد ةصادت 
عامااااا   ف ماااااا يتعلاااااق باااااالمحتوو ودقتاااااه والمعلوماااااات و فايتهاااااا  والدقااااا  المه  ااااا  والتاااااواز  والإقااااا   الصاااااح 

والمصاداة   وغيرهااا مااأل اامااوة التاا  عالجتهااا هااش  الوةقاا   فاان  ااماار يباادو أفإاار صاارام  ونساساا   ني مااا 
  وم هاا ماا يتعلاق الصاح   ذات الحساسا   االاتماق ا تتصدو وسائي ايعالف للتعامي ماع بعا  القضاا ا 

بحاااالت تإبياات الجاا س علااى الصاافات الوةاث اا  الوالباا  عل ااه أو  عاارف  عالم اااا بااالتحوع الج ساا   وبعاا  
واالعاتالع العقلاا  ونااالت مااأل ااماراض ال فسا    اييادزنااالت ايصااب  بمارض رقا  الم اعاا  الم تساب  

  شي ةبمااا يلحااق بااالمرض أو ذويهاا  هااا مر  و لهااا ناااالت تاارتب  بااالمحظوةات والوصاا  الاامإااي الخاارف وال

https://mobile.twitter.com/AFPfactMENA
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ماا  صاي ماأل معلوماات لوساائي ايعاالف بشاأ  هاش    فايركاةومأل ث    ت فها الكإير مأل الوموض  لى ند 
ا أو مبتوةاا أو مولوطاا ف   إير مأل اان ا . ا راقصا  القضا ا   ظي مشو ا

  العلماا    التقاادف   بفعااي   الإواباات   هااافي   اهتاا ت   مرنلاا    فاا    الساالو  ات   قضااا ا    هاارت   علااى اارااص وخاار 
  المجااااالت   بعااا    فااا    بهاااا   المعتااارف   وااصاااوع   الموةوثااا    ال"ااا     علاااى   االعتاااداء   ماااأل   خوفاااا   المح اااوف   غيااار 
  ضااااعتو    ع اااادها (  الرنماااا    وقتااااي   الم وياااا    والحيوارااااات   البويضااااات   وب ااااوا   ااةناااااف   تااااأاير   مإااااي )  وااعااااراف 
  رعادد   أ    الباد   وه اا    والح ااة   باي   وااعاراف   ل"ا  وا   ااصوع   سالم    عل    للمحافظ    السلو      العلوف   أساس ات 
      المإاع   سبيي   وعلى    التك ولوا     الطب      العلم      السلو     باالرضباط   المتأثرة   القضا ا 

    .المساعد   ايخصا    مجاالت   -

 .المخ   اش    وإصابات   ااعضاء   ب قي   ذل    وعالق     الموت   وتعريل   ورهايتها   الح اة   بدا     مجاالت  -

  قارور اا    ة ماا    مااأل   لهااا   ومااا   ء وااعضااا   اارسااج    ورقااي     الجشق اا    خاصاا      الخال ااا   رقااي   فاا    البحااوث  -
 .طب     وم افع 

  . وضوابطها   والحيوا     على ايرسا    التجريب     الطب     والفحوصات   المعمل     التجاة   - 

   . ومخاطرها   وتهريبها   فيها   تجاةاي   وقضا ا   اارسج    وب وا   ااعضاء   تداوع   مشافي  -

  . اامراض   بع    وعال،   وتشخ     وااصوع   الج س   تجديد   ف    الجي ات   استعماع   -

    ا  الح اة    رهاء   ف    والحق   المتقدم    الحاالت   بع    ف    والجي     ارائ اي   التدخي  -

  الم ااطق   علاى   المي ار اات   وتوزيع    اتهاواسترات ج   والبيئ     الصح     الخدمات   وتوزيع   تخط     ف    فشل   -
  . سلو      قض     تل    المتخلف  

  القاااراة   صااا ع   ع اااد   الاااوالء   ازدواا ااا    وقضااا     خاصااا    الطب ااا    والحقاااو     عامااا    ايرساااا    نقاااو     قضااا     -
  . الطب  

  . و رق ا   طب ا   وقبولها   وةاث ا   والمحول    المبرمج    وال باتات   والحيوارات   ااغش     مع   التعامي   -

  والحياااوا    رساااا اي   عاااال،   فااا    اساااتخدامها   قباااي   المخلوقاااات   علاااى   الدوائ ااا    التجااااة     ااااراء   مخااااطر   -
  .(2008محمود )   وال بات 

  تر ااد   قضااا ا   فلهااا   المخلوقااات   نقااو     علااى   للحفاااظ   والموصاال    المواهاا    البيولوا اا    التعااامالت   هااش 
   حتااا،   ذلا    فااي .  وايرساا    التجاااة    نيواراات   مااع   التعاماي   أساااليص   علاى   التااأثير   فا    البحااث   سالو  ات   ة ما  
  ومااا   الطب عاا    علااى   الحفاااظ   ة ماا    بهاادف   العلم اا    والجم  ااات   عالم اا ال   والم ظمااات   الاادوع   ام ااع   تكاااتب     لااى 
  . وتشري      وة م      رسار     نقو     مأل   لها   وما   مخلوقات   مأل   تحتويه 
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  لوسااائي   صاال  اا   المساائول     فاا    تتمإااي   التقاادف   رتااائج   توصاايي   علااى   والقااادةة   اليااوف   المتاناا    القاادةة     
  واق اا    علم اا    فتلاا    تخليااق   فاا    أمااال   ومرانلااه   مسااتوياته   فااي   فاا    التعلاا     م ظوماا    مااأل   بدا اا    والتعلاا     ايعااالف 
  فااا    تكاااو  ال  السااالو يو  ال   تسااامى   متخصصااا    فئااا    بتخلياااق   العلم ااا    المرسساااات   أوضاااا    لتوفياااق    ليهاااا   يرااااع 
  للوصاوع   وال" م ا    واالقتصااد     التشاري      الشارق      طااة   فا    السال م    التواهات   وتوايهها   رشرها   وليتهامسئ 
  ناواة   لفاتي   بدا ا    ذلا    وقادةة   باتفه    الصاح ح    المعااةف   وصوع   لتحقيق   مقبول   NORMS  تول ف    أرسص    لى 
  مساارول     تلاا    الموةوثاا     مار اااتواي   والحقااو     ال"اا     فاا    زعت ااا   دو  مااأل    العلم اا    المتوياارات   لمالنقاا    قااوم  
  . اعلم      ومقبوع   محايد   بأسلو    الشعص   طبقات   مختلب    لى   تصي   ةسال    ايعالف   وسائي 

   دخااع   ى لا   المتقدما    الادوع   اتجهات   فقاد   لاشل     ونافم    وخطيرة   فإيرة   الطب     والمستجدات   التطوةات     
  المه اا    فاارو    ام ااع   مااأل   أليمتخصصاا    ل ااه   وااتااشبت فافاا     مرانلااه    فاا    الطباا    التعلاا     فاا    التخصاا    هااشا 
  فااا    تخصصااات   فئاااات    هااارت   نتاااى   الدة قااا    التخصصاااات   فااا   أو نتاااى  عالا ااا    أو   فارااات   وقائ ااا    الطب ااا  
  والمحااروميأل   والمعااوقيأل   المساا يأل   ةعا اا    فاا    وغيرهااا   ال ساااء   وأمااراض   وااطفاااع   والجراناا    الباط اا    ساالو  ات 
  (. 2004بدةا  )  لممته يألوا 

 اإلعالمي االستقصائي للشأن الطبي التناول

تساااؤالت نااوع ساابي تحااري الدقاا  فاا  ت اااوع الشااأ  الصااح  والطباا   عالم اااا  وهااي  البانااث طاارع 
قاااائق وعااارض المعلوماااات وخدمااا  دوة  فااا    صااااع الح  ااااوع ايعالمااا  االستقصاااائ  أ  ياااردي م اااأل للت

 وتحقيق أقصى دةاات الفاعل   االتصال  . القاةيء

ماااا للجمهاااوة  أماااوة  (  تمإاااي الصاااحاف  االستقصاااائ    شاااب أماااوة خف ااا  2009)ه تااار بحساااص 
ا  خ  ذو م صص ف  السلط   أو اختفت صدف  خلب ة اف فوضوي مأل الحقائق والظاروف  أخفاها عمدا

  .ووثائق سري  وعل   الت  أصبي مأل الصعص فهمها  وتتطلص استخداف مصادة معلومات 

أ  هااا ف مااا  خاا  الشاا  تلاا  التاا  يتعمااد الاابع   خفاءتبااادة للااشهأل أ اا  معلومااات سااري لكااأل قااد ت
وايااب  ببساط  تتعلق بأ  الس اس  غالباا ماا تتادخي وتاتح   فا  توا اه المحتاوو نتاى وإ  تعلاق  الصح 

ت عل ه وسائي ايعالف اامري  ا  أطلق رفلور ا الخ ازيروالطب   فف  عاف نيأل تفشى وباء   بالشأ  الصح 
ر مسااامى الوبااااء اامااار الاااشي أدو العتاااراض س اسااا   بيااار ماااأل ااراااص الم سااا   لتوييااا  رفلاااور ا الم سااا   

بااالمالييأل ناااع ذيااو  لااه مااأل تااداق ات س اساا   واقتصاااد    بياارة أدت لخسااائر لمااا  وةفاا  وصاا  البلااد بااه 
 رفلور ا الم س  .وترديد مسمى  

  صاااي    بشاااأ  ارتشااااة وبااااء نظ اااا   ني ماااا رشااابت نااار  تالساااأل  عالم ااا  أمري  ااااامااار رفساااه ال
 ذ خلصاات اآللاا  ايعالم اا  اامري  اا   لااى اتهاااف الصاايأل بنخفاااء ن" قاا  ارتشاااة الفياارو" وتأايااي  فوةورااا 

  وتحادثت عاأل وهو ماا رفتاه وف دتاه الصايأل 2020 لى بدا ات العاف  2019ايعال  ع ه ف  رها ات عاف 
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مرامرة أمري    لعضراة باالقتصاد الصي  . اامر رفسه تابع ا  ف ما يتعلق باالبحوث واالختبااةات المتعلقا  
 باللقاع  وتساة  الدوع  لى  عال  التوصي للقانات مضادة للفيرو" رفسه.

تعاااد  investigative journalismالصاااحاف  االستقصاااائ    لاااى أ  ( 2019)السااا جري  وتاااشهص
وهااو     مع ااى التقصاا  هااو تتبااع ااثاار   لمه  اا  ايعالم اا  وفاا  الوقاات ذاتااه هاا  أصااعبهاأعلااى مراتااص ا

لمعرفاا  مااا وةاء المعلومااات  و شااب اامااوة الخف اا     قيااص نااوع قضاا   مااا والبحااث فاا  عمقهاااالبحااث والت 
بهادف  شاب   تباا  أسالو  م هجا  وموضاوع اعلاى توثياق المعلوماات والحقاائق ب الصحاف  القائما وه  

 .  الخفا ا وإنداث تويير للم فع  العام 

بايأل الصاحاف    Precision Journalismفا   تاباه صاحاف  التحدياد Philip Mayer  يارب و 
يادي  والتا  طاوةت بمساعدة الحاسص والصحاف  االستقصاائ    التا  تحااوع أ  تتجااوز دوة الصاحاف  التقل

نصاائ  للب اراات والم هج ا  فا  المساي والتحلياي اي لاه أدواتاه البحإ ا  باي ات ااة بوصافها مأل غرف ااخبااة 
 قباااءة اةتاادت قااد الب ارااات صااحاف  أ Coddington  (2018 )وياارو ها صااحاف   م اا  بااسااا"  وصاافب

صاحاف  الب اراات  وصااةت عليهاا  وزادت االنتراف   الحديإ  المماةس  ف  الحاسص على المعتمدة الصحاف 
 الساارد  هاا   ااي رشاااط يتعلااق بالب ارااات مااأل نيااث امعهااا وتحريرهااا وتقااد   ااخباااة والقصاا  ايخباةياا  

اا  أفإار  Computational Journalism المحوساب بالب ارات. ف  وقات تظاي الصاحاف   المدعوم  اةتباطا
بالعمااي المساات د  لااى الخواةزم ااات الحاسااوب    سااواء تلاا  المتعلقاا  بساالو  ات الجمهااوة فاا  البحااث داخااي 

ولهاااشا فااان  صاااحاف  الب اراااات هااا    عامااا  االتصاااال أو اتجاهااااته  الشااارائ   أو سااالو ه   .محر اااات البحاااث
أرحااااء العاااال    فاااالتااا  تمااااة"   الت ااااة اافإااار تعبياااراا الياااوف عاااأل المماةسااا  الصاااحف   المتعمقااا  والمحترفااا 

   .بدةاات متفاوت  ف  الصحب والمواقع ايخباةي  الكبرو المختلف  

 WhatsApp وباارامج الدةد اا  مإااي Twitterفاا  ضااوء ارتشاااة م صااات التاادويأل القصااير مإااي و 
  أصااابي  المواقاااع ايلكترور ااا وارتشااااة Telegramو Snapchatو Instagramو Facebook او اااشل  الااا

تحااااري الدقاااا  والبحااااث عااااأل اادلاااا  والوثااااائق والتقرياااار وإاااااراء المقااااابالت وفحاااا  الب ارااااات والمعلومااااات 
Fact checking اااا ومم  ااااا باااي وضاااروةياا فااا  موااهااا  ال يااال والكاااش  والمعلوماااات المولوطااا    أماااراا مهما

فااا  ااوسااااط ماااأل ضااامأل الو اااائب المهمااا  والمساااتحدث   Fact Checkers ألوأصاابحت و  فااا  المتحققاااي
المواقع ايلكترور   وسائر الوسائ  ايعالم   الرقم    لتكشيص وتف يد  س اس   والحمالت االرتخاب    ولدوال

 في ما مأل  أره ايضراة بمصالي الدوع واان ا  والبرامج والس اسات و شل  الم تجات التجاةي .

 ذ أصابي بمقادوة القاراء الرااو     تع ي   افاف   الصاحفييأل أرفساه ويسه  الت اوع االستقصائ  ف 
  خادفوهاشا   لتحقاق والتأفاد ماأل صادقيتها وموثوقيتهاال  صل   الت  ت  ب اء القص  م هاااا لقواعد الب ارات 

 .خيرةالت   ارت قد فقدت الكإير مأل ثق  القراء ف  الس وات اا وصح فتهالصحف  
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  عاد بتقاد   خدما  أفإار ثاراءا للجمااهير لهشا  عتقد الباناث أ  الت ااوع االستقصاائ  للشاأ  الصاح  
عباار افتشاااف ب ارااات ومعلومااات مم ااأل أ  تصااحي بعاا  ااخطاااء أو تعااالج   والح ومااات علااى السااواء

الب ارااات ب المعاا زةتماااة" القصاا    ااشل لساالط  وال ظاااف. لو تحااي مشاا ل  أو سااوء اسااتوالع أه فساااد اااأو 
ورت جا    اهتماماتاه تخادففا  مصالح  الجمهاوة و ا علاى السالط  التخااذ قاراةات وساأل قاواريأل تصاص ضووطا 

   عاادة تعريال دوة الصاحاف  فا  المجتماع  لاىلهش  اادواة المت ام    ادد خبراء صحاف  الب ارات الدعوة 
ل   عد هشا الدوة هو مجرد رشر القص  وتسل   الضوء علاى المشا الت و شاب الواقاع باي تجااوز ذلا  ف

 .(Rogers 2013)  لى طرع الحلوع

 وبحسااااااااااص  الجدياااااااااادة للصااااااااااحاف  االستقصااااااااااائ   اا اااااااااا اعمإااااااااااي صااااااااااحاف  الب ارااااااااااات أنااااااااااد وت
Howard (2014) باااختالف  لوسااائي ايعااالف اا اسااترات ج ا مصاادةا  الب اراااتستصاابي  المسااتقبي ه فاا  فنراا

ا  أ  الها خاص  ايعالف الرقم   هوة أدوات تق    اديدة تسه  ف  تع ي  دمقرطا  الب اراات بحياث  متوقعا
 ف مااا صاارام  أفإاار معااايير وسااتطبقأفإاار دقاا   ستصاابيوأ  صااحاف  الب ارااات   فاا  مت اااوع الجم ااع تبقااى
الت افسا   فا  مجااع أماأل ونما ا  الب اراات  سات يد ماا  رشار   قباي والمحتاوو  المعلوماات وسالم  بدق  يتعلق

الجمهاوة الم ياد ماأل الشافاف   فا  مجموعاات  طلصسايتو     الب ارااتافه  ف  مماةس  صحالت  ستصبي اا
  تتفااق   لاى ناد الصارا   عادة قضاا ا أخالة ا ساتبرزضاوء ذلا    وف   ااخباة وخدماتها وطر  استخدامها

ا نوع خصوصا   ب اراات الجمهاوة الب اراات  وفارز  وعمل ا  ت " ا  وساري  معلوماتاه الصاح   والطب ا  تحديادا
االعتماد على الجمهوة مصادةاا للمعلوماات  والتساريبات والخصوصا    والتحي ات واالرتقائ   فيها  ومخاطر

فااا   الحاااشة ماااا سااات يد وتيااارة  الصاااحف   يوأخالة اااات اساااتخداف الب اراااات وقضاااا ا أخالة اااات مماةسااا  العمااا
الصاااادق  الموثوقااا  ماااأل الكاذبااا    الب اراااات الجيااادة ماااأل السااايئ  بفااارزالاااوع   وي ياااد  التعاماااي ماااع الب اراااات

المحتاااوو  يتضاااافر ذلااا  ماااع التوساااع فااا  الاااوع  عامااا  بالتعامااي ماااع ر الاااشي سااايرتفع معاااه اامااا  المضاالل 
 .تدةيس الترب   ايعالم   وسبي التعامي السل م  مع وسائي ايعالف وموااه  اافاذيص والشائعات

 خاتمة

ا  لى  مأل الدةاسات الت  تتبعت الت اوع ايعالما  للشاأ  الصاح  خاصا  فا  وساائي  الكإيراست ادا
ايعالف الرقم  الجدياد ووساائي التواصاي االاتمااع   تبايأل للباناث الحااا  الملحا  للتخصا  ساواء علاى 
مسااتوو المحتااوو أو القااائ  باالتصاااع أو المصااادة ذاتهااا العاملاا  فاا  القطااا  الصااح  والطباا   فااايعالم  

قادة على فه  واست عا  المضمو  الطب  الشي يتعرض له سواء فا  المارتمرات أو ماا  صاي  المتخص 
  ساتط ع ل ه مأل دةاسات وبحوث وتقاةير وتصريحات   ستط ع أ  يتحقق م هاا وماأل صادقها ودقتهاا   ماا 

قص  أ   ف د ما بها مأل أفاذيص ومبالوات  ويستط ع ف  مستوو مه   انتراف  أوسع مماةس  التحري والت
لتقااد   ت اااوع استقصااائ  متعمااق معتمااد علااى الب ارااات واادلاا  والشااواهد والوثااائق السااري  والعل  اا   والصااوة 
والمقاطع الصوت   ومقاطع الفيديو والمقابالت الت  تإري المحتوو  وترفاع الاوع  والتإ" ال الصاح   باد الا 
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التااا   م اااأل دلااا  العلم ااا  والباااراهيأل   لاااى اا تردياااد ااقاااواع والمقاااوالت غيااار المتخصصااا   التااا  تفتقااادعاااأل 
تصاا  فها فاا  خاراا  اآلةاء واالاتهااادات والتوقعااات والتخمي ااات  و لهااا ال مجاااع لهااا فاا  ايعااالف االنترافاا  

 المتخص   خاص   ذا ما اقتر  مأل صح  ايرسا  ون اته.

ااماار اآلخاار الااشي أفدتااه الوةقاا  العلم اا   أرااه بالقاادة الااشي أياادت ف ااه عاادة دةاسااات  الاادوة الساالب  
لوسائي التواصي االاتماع  ف  رشر المعلوماات المولوطا  وال ائفا  والب اراات الكاذبا   بالقادة الاشي نر ات 

ت مساروليته فا  تحاري الدقا  ف ه الم ا  الرافادة يعاادة ثقا  الجمهاوة فا  وساائي ايعاالف التقليد ا   وضااعف
وتقااد   المعلومااات الواف اا  الكاف اا  عااأل الشااأ  الصااح  مااأل مختلااب اواربااه وبااالعودة لمصااادة  المتخصصاا  
خاصااا  ف ماااا يتعلاااق بالقضاااا ا الصاااح   المسااا وت ع هاااا وذات الحساسااا   االاتماق ااا  الةتباطهاااا بالوصااا  

ى وسااائي ايعااالف التقليد اا   التحاارة مااأل والساامع  والم اراا   وفرضاات الضااووط ايعالم اا  الجماهيرياا  علاا
ترهلهاااا ورمطيتهاااا وبااا ء توط اتهاااا  عبااار التحاااديث المساااتمر لصااافحاتها ومواقعهاااا ايلكترور ااا  وم صااااتها 

لضااما  تحقااق ثااراء الوساايل  ايعالم اا  وزيااادة مسااتويات التفاعل اا  معهااا    رتررااتايالرقم اا  المتاناا  علااى 
الس اساات الصاح   للدولا  بالقادة ذاتاه الااشي ح    التا  قاد تضار فا  أوقاات اازماات وااوبئا  الصاخاصا  

رصااااف الحقاااائق صاااح  ايرساااا  وتعااارض ن اتاااه واافاذياااص والمعلوماااات ال اقصااا  وأ تهااادد ف اااه الشاااائعات
 للخطر. 
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  .رسبتمب  9 - 8   القاهرة   اامع     القاهرة   البيولوا   

 منتدددددددار ت يدددددددت   تددددددد رم ايعاااااااالف المتخصااااااا  ودوة  الحصااااااااةي  متااااااااع عبااااااار الاااااااراب      2011بااااااادةا   عباااااااد  . 

(startimes.com)   2021أغسطس  25تاةيخ الوصوع للراب. 

https://www.researchgate.net/publication/330508967_ashkalyat_mmarst_alshaft_alastqsayyt_fy_alraq_drast_mydanyt
https://www.researchgate.net/publication/330508967_ashkalyat_mmarst_alshaft_alastqsayyt_fy_alraq_drast_mydanyt
https://www.startimes.com/?t=27376119
https://www.startimes.com/?t=27376119
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 عالف البترول  ف  الوطأل العرب   دمشق  داة الم تب .اي  2010بدةا   عبد  . 

 . 5  عدد   للإقاف    ااعلى   المجلس    القاهرة   عل    يوسب   عل    ترام     العل    وةاء ما  1998  .او     بولك جهوف

يد  مت سيد    توتست د  تماتمد    فرد س  وس سند :  د  :   تقرير متااع عبار الاراب 2020 فيرو"  وةوراب  ب  س   

   ب  BBC News - ف  نش  توذ   ستوخسف؟
  ايعاالف   وساائي   فا    الم شاوةة   الطب ا    للبحاوث   بال ساب    والمساءل    العلم     والرعا     التأل ل   2003. عإما    الديأل   ع   نسأل

  فبراير.  6  - 4  اازهر   اامع     القاهرة   الطب    وايعال    ايعالف   وأخالة ات   ضواب    مرتمر   ضمأل   وةق  

  ضاااواب    لمااارتمر   مقدمااا    وةقااا     والتطبياااق   ال ظريااا    بااايأل   الطبااا    ايعاااالف   أخالة اااات   2003 .عاااادع   قباااا"  ساااور ا  دباااو"
  فبراير.  6 -  4  اازهر   اامع     القاهرة    الطب    وايعال    فايعال   وأخالة ات 

فاى رشار الإقافا  الصاح   دةاساا   والجدياادةالتقليد ا   ايعاالفعلاى وساائي  االعتماااد   تاأثير2016 .مااحمد  راد ا  عباد الحااف 
 القاااهرة   ل اا  ايعااالف المجلاا  المصااري  لبحااوث الاارأي العاااف  اامعاا   ي ميدار اا  علااى عي اا  مااأل الجمهااوة المصاار 

 .  الرب ع2  العدد 15المجلد 

اتجاهات ااطباء رحو معالج  وساائي االعاالف التقليد ا  والجديادة لشارو  الطاص والصاح    2018. ماحمدلم اء   عبد الع ي 
اهرة    اامعا  القاالمجلا  العلم ا  لبحاوث الصاحاف   دةاسا  ميدار ا  - مساتقبي العالقا  ماع المرضاى ىوتأثيراتها علا

 .  الخريل16  العدد 2018المجلد فل   ايعالف  

االاتماااع   متاااع عباار هجماا  علااى ااخباااة  هجماا  علااى ااخباااة ال ائفاا  بمواقااع التواصااي  2020 .عبااد المحسااأل  ةنااا 
 .scidev.netالشر  ااوس  و ماع أفري" ا  -ال ائف  بمواقع التواصي االاتماع  

 ايعالف العلم   القاهرة  داة الفجر لل شر والتوزيع.  2008 .محمود  سمير

باالمواقع ايلكترور ا  العرب ا  والعالم ا   تو  ل صحاف  الب ارات فا  ت ااوع فيارو"  وةوراا المساتجد  2020 .محمود  سمير
 .4الج ء 54   اامع  اازهر   ل   ايعالف  مجل  البحوث ايعالم    العدد دةاس  تحليل  -

   ايعالف العلم   القاهرة  داة الفجر لل شر والتوزيع.2008.سمير محمود  
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