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" يرصد  ي توعية الجمهور داء اإل أ"حماية الصحفيي  
 
عالم ف

 ناو ر كور مخاطب

  ي اإل اإل
 
ي ف

 
ي نقل المعلومات ويجّس الم األععالم الوبان

 
.. ينجح ف ي

 
 الثقة مع ردن

 . الجمهور 

 381 ا و  284منها  وتوعوية مادة تثقيفية  . مقال  37تقريرا و  60خبر

 ام بالمصداقية ات التواصل أشاعة وت% مصادر معرفة وغياب لل 96و، الب   ثب 

 . الجتماعي 

 

 مقدمة

ي أقل من شهرين عىل اجتياحه  ا ( نفسه19نا )كوفيد كورو   فرضت جائحة
عىل العالم، وف 

ي أ للعالم أصبح 
ي منازلهم، وسط ارتفاع متسارع ف 

كثر من نصف سكان العالم محتجزين ف 

ي ال 
 لف وفاة. أ 128كثر من أ و  ،صابةإصابات والوفيات تجاوزت مليون 

تجبت الصحف اليومية ظم مرافق الحياة، واحعوتعطلت بسببه م ،ردنصاب كورونا األأو 

ي عثر مواقعها المكتفية بالبث ال ،الورقية عن الصدور 
ون  ونيةلكثر ىل جانب الصحافة إ ،لكثر

ونية األ ال وال أخبار والتطورات حدث األ ألتقوم بمهمة التثقيف الصحي ومتابعة ؛ خرىلكثر

 ول. أب

ونيةردنية الولجأت الصحافة األ ، ت الرسائل التوعويةذاعية لبث مئاوال  ،والفضائية ،لكثر

 وكيفية التعامل معه.  ،ومخاطره ،والتثقيفية حول المرض

ي 
ي مركز حماية وحرية الصحفيي   رصد وتوثيق الدور التقيف 

ارتأى فريق الرصد والتوثيق ف 

ام وسائل ال عالم األوالتوعوي لل  وس كورونا، ومدى الثر  ي بمخاطر فث 
ي عينة الرصد ردن 

عالم ف 

ي ال بالمعايث  الدولية ا
. ، أعالم الصحي لمعتمدة ف   و التثقيف الصحي

 عينة الرصد

ي مركز حماية وحرية الصحفيي   رصد وتوثيق ال 
ي اختار فريق الرصد والتوثيق ف 

، عالم التثقيف 

وس كورونا  ة من  والتوعوي بمخاطر فث   . 2020ذار آ 31ذار وحتر آ 15"رسائل التوعية " للفثر
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ي واجهته ويسجل فريق الرصد حجم الصعوبات البا
ة الرصد والتوثيق ألسباب ألغة التر ثناء فثر

ي المواقع ال
 
ونية لعينة الرصد ألسباب منها ضعف شبكة فنية تتعلق بصعوبة التصفح ف لكثر

نتال  ي مركز حماية ،ر نثر
 
، وقد أدت هذه المشكلة بفريق الرصد والتوثيق ف وضغط المستخدمي  

 ،وموقع مدار الساعة لصعوبة تصفحهما  ي،الخبار  ىل استبعاد موقع رؤيا إوحرية الصحفيي   

ة ي أحيان كثث 
 
ي الدخول ، وف

 
ىل إوبالرغم من المحاوالت المتواصلة فقد كان الفريق يفشل ف

لذلك قرر الفريق استبعادهما من عينة الرصد  ؛الموقعي   ورصد ما يختص بهذا التقرير أرشيف 

 والنتائج.  ،حفاظا عىل مصداقية المعطيات

ي هذا التقرير وتضم عينة الرصد 
 
ب  ع صحف يومية "ورقية" أر عالمية منها مواقع إوسيلة  12ف

ونية هي عمون وجو إمواقع  8نباط، وأل ي والدستور، والغد واأهي الر  ، وجفرا،  ورسايا، 24لكثر

 واليف،  والبوصلة، والسبيل، ورم. وس

 النتائج

ة المحددة  381 "عالم الكوارث  "إوالتوعوية المتعلقة ب ،بلغ عدد المواد التثقيفية ي الفثر
مادة ف 

ي الصحف اليومية 143للرصد، منها 
ي  238%(، و37.5وبنسبة ) ،مادة تثقيفية ف 

مادة ف 

ونيةالمواقع ال ي تم رصدها. 62.5وبنسبة ) ،لكثر
 %( من إجماىلي المواد التر

ي عينة الرصد( توزي    ع المواد الصحفية عىل وسائل اإل 1جدول رقم )
 
 عالم ف

ة من )   (2020 / 3 / 31     15للفب 

 النسبة % عدد المواد المؤسسة رقم

 %12.9 49 يأالر  1

 %11.0 42 الدستور 2

 %10.6 40 رسايا 3

 %9.7 37 السبيل 4

 %8.7 33 سواليف 5

 %7.3 28 الغد 6

 %7.3 28 جفرا نيوز 7
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 %7.3 28 البوصلة 8

 %7.1 27 24جو  9

 %6.6 25 رم 10

 %6.3 24 نباطاأل  11

 %5.2 20 عمون 12

 %100 381 المجموع

 

 أول: المعايب  المهنية والحقوقية والقانونية

    المصادر المعرفة:  1

ومدى ،والوظيفة  ،والمكانة ،واألسماء  ،قصد بالمصادر المعرفة تلك المصادر واضحة الهويةي  

 ارتباطها بالحدث، وعالقتها به. 

ي غالولكون وسائل ال 
ي عينة الرصد اعتمدت ف 

ن إف ؛بية تغطياتها عىل المصادر الرسميةعالم ف 

ن أمادة، وهي نسبة عالية جدا تؤكد عىل  369تمثل  ،%(96.9نسبة المصادر المعرفة بلغت )

ي تغطياتها عىل المصادر الرسميةوسائل ال 
ي عينة الرصد ظلت تعتمد ف 

وغث  الرسمية  ،عالم ف 

 المعرفة. 

    المصادر المجهولة:  2

، لة نقل المعلومات عن مصادر غث  معرفة مجهولة الهوية تماما قصد بالمصادر المجهو ي  

 ومبهمة بدون إظهار عالقتها بالحدث. 

مما ، %(3.1وبنسبة متدنية جدا بلغت ) ،مادة فقط مجهولة المصدر  12سجل فريق الرصد 

ي عينة الرصد لم تلجأ لبث رسائل توعية مجهولة المصادر. ن وسائل ال أدل ي  
 عالم ف 

 المصادر:    تعددية  3

واستكمالها  ،قصد بتعددية المصادر اعتماد المادة عىل مصدرين فأكثر الستقاء المعلوماتي  

 وتوضيحها. 
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ي عينة الرصد وسائل ال أن الحظ فريق الرصد 
 
ي عالم ف

 
بث الرسائل التوعوية حول  اكتفت ف

وس كورونا  ي غالبيتها من نوع المصدر الواحد، خاصة و و  ،مخاطر فث 
 
لتوعوي ن البث اأظلت ف

ي الرسالة التثقيفية
 
والتوعوية الواحدة، ولهذا بلغ عدد  ،للجمهور ال يحتاج لمصادر متعددة ف

ي تقارير تثقيفية3.1وبنسبة ) ،مادة فقط 12المواد متعددة المصادر 
 
وتوعوية من  ،% وردت ف

ي تم رصدها. إ
 جماىلي المواد التر

    تعددية اآلراء:  4

ي المادة الواحدة، وقد سجل فريق الرصد قصد بتعددية اآلراء عرض رأيي   ي  
 
مختلفي   فأكثر ف

ي التقارير التوعوية2.9تمثل ) ،مادة 11والتوثيق 
 
 والتثقيفية. ، %( فقط وردت ف

    المعالجة الحقوقية والقانونية:  5

، أو استخدام المعاهدات  ي
نقصد بالمعالجة الحقوقية والقانونية إما االستعانة بخبث  قانون 

. واالتفاقيات  ي
ي أو حقوفر

 الدولية، أو االستشهاد بسند قانون 

ي إعالم الكوارث، فمن 
ي ف 

ظلت المعالجة القانونية غائبة تماما عن الجانب التوعوي والتثقيف 

ي تم رصدها فإبي   
 قانونية. حقوقية أو ن مادة واحدة فقط تضمنت معالجة إجماىلي المواد التر

 

 

 القانونيةالحقوقية و هنية و ( تصنيف المواد حسب المعايب  الم2جدول رقم )

مصدر  عدد المؤسسة

 معرف

مصدر 

 مجهول

تعدد 

 المصار

تعدد 

 راءآ

معالجة 

حقوقية 

 قانونيةأو 

 0 1 1 5 44 49 يأالر 

 0 1 1 3 39 42 الدستور

 0 0 0 0 40 40 رسايا

 0 4 4 0 37 37 السبيل

 0 0 0 1 32 33 سواليف
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 1 3 3 0 28 28 الغد

 0 0 0 1 27 28 جفرا

 0 0 0 1 27 28 البوصلة

 0 0 0 0 27 27 24جو

 0 0 0 0 25 25 رم

 0 2 3 1 23 24 نباطاأل 

 0 0 0 0 20 20 عمون

 1 11 12 12 369 381 مجموع

 

 جمالي ( توزي    ع المواد اإل 3جدول رقم )

 النسبة العدد البيان الرقم

 %96.9 369 مصدر معرف 1

 % 3.1 12 مصدر مجهول 2

 % 74.6 284 خثر  3

 % 15.7 60 تقرير 4

 % 9.7 37 مقال 5

 

 ثانيا: توزي    ع المواد عىل الفنون الصحفية

1  :     الخبر

ي عينة والتوعية فقد اعتمدت وسائل ال  ،عالمية المتعلقة بالتثقيفلطبيعة التغطية ال 
عالم ف 

ا، مما ي   284وبعدد  ،%( من بثها التوعوي عىل الخثر 74.6وبنسبة ) ،الرصد  ن أىل إشث  خثر

ية بالدرجة األ  بجائحةتغطية التوعية   وىل. كورونا اعتمدت عىل التغطية الخثر

    التقرير:  2

ي عينة الرصد  ،بلغ عدد التقارير التوعوية
وبنسبة ، تقريرا  60والتثقيفية بمخاطر كورونا ف 

(15.7 ، %( فقط، جاء معظمها ضمن تقارير تجميعية لمعلومات وترصيحات سابقة لمسؤولي  
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ي حي   
 
ونية عىل بث تقارير نقلتها من وسائل اعتمدت بعض المواقع الف و أ ،عالم عالميةإلكثر

ضمن  ،تقارير لمنظمة الصحة العالمية تتعلق بتوجيه الجمهور لكيفية التعامل مع الوباء 

اء و ، رشاداتإ ي مقدمتها كيفية العزل لتفادي ال  ؛طباء أونصائح يقدمها خثر
 
وس، وف صابة بالفث 

، و  ل. االجتماعي ي المث  
 
ي كيفية قضاء الوقت ف

 
 تقديم نصائح ف

    المقال:  3

ي 
ي تناولت الجانب التثقيف 

وس كورونا   ،بلغ عدد المقاالت التر  ،مقاال  37والتوعوي لمخاطر فث 

ي تم رصدها هي فقط أىل إ%(، ويشث  فريق الرصد 9.7وبنسبة )
ن هذا العدد من المقاالت التر

ي كيفية  ،وتثقيفية للجمهور  ،رشادات توعويةإمن تضمنت توجيهات و 
 
وقدمت نصائح ف

  ا. والوقاية منهالجائحة، مجابهة 

4  : ي
    الترصي    ح الصحف 

ية ترصيحات صحفية خاصة ألي من عينة الرصد تتعلق ألم يسجل فريق الرصد والتوثيق 

ي كيفية مجابهة  إبتقديم رسائل ا
 والوقاية منه.  كورونا،شادية توعوية ف 

ي عينة الرصد لبث ترصيحات خاصة ب عدم لجوء وسائل ال ن سبأويرى فريق الرصد 
عالم ف 

اء و  ي يتم بثها  ،طباء ومسؤولي   حول طرق الوقايةأبها لخثر
هو توفر تلك الرسائل التوعوية التر

 يوميا. 

ي 4جدول رقم )
ي الن 

( يوضح توزي    ع مصادر وفنون العمل الصحف 

ي التغطية
 
 اعتمدتها الصحافة ف

 لمقا تقرير خثر  عدد مؤسسة

 3 4 42 49 يأالر 

 13 7 22 42 الدستور

 1 1 38 40 رسايا

 2 8 27 37 السبيل

 0 2 31 33 سواليف

 2 4 22 28 الغد
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 8 3 17 28 جفرا

 0 13 15 28 البوصلة

 3 1 23 27 24جو

 1 11 13 25 رم

 0 6 18 24 نباطاأل 

 4 0 16 20 عمون

 37 60 284 381 مجموعال

 %9.7 %15.7 %74.6 %100 النسبة

 

 

ام بالمعايب  الدولثالثا:   
 يةاللب 

ي تطبيق أ علنت الحكومة أ
امها بمعايث  منظمة الصحة العالمية ف   

جراءات إكثر من مرة عن الثر

 : ي حاالت الطوارئ المتمثلة بما يىلي
 إدارة المخاطر ف 

اتيجيات وطنية داعمة وتخصيص الموارد الالزمة لدارة  .1 وضع سياسات واسثر

 . المخاطر 

 إتاحة خدمات الرعاية الصحية العالية الجودة قبل وقوع الكوارث، وكذلك تحسي    .2

 . أثناء االضطالع بتدابث  التصدي والنعاش

ي تخطيط جميع أنواع حاالت  .3
اكها ف  ها وإرسر تدريب القوى العاملة الصحية وتجهث  

 . الطوارئ

 . تحديد المخاطر ومواطن الضعف والقدرات لتقييم المخاطر  .4

طر حاالت الطوارئ وتوفث  التثقيف الصحي )كخدمات الصحاح تعزيز الوعي بمخا .5

 . والنظافة الصحية(

توجيه إنذارات مبكرة بحاالت الطوارئ إىل مقدمي الخدمات الصحية والمجتمعات  .6

 . المحلية
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 . 1حماية المرافق الصحية من المخاطر واالستعداد للتصدي لحاالت الطوارئ الصحية .7

ورةهذه ال  ي مواجهة انخراط وسائل ال  جراءات رافقها وبالرص 
 
، كورونا   جائحةعالم المحلية ف

ي بث رسائل التوعيةأول، أوال بأتاحة المعلومات وضمان وصولها للجمهور إب سواء
 
 ،و ف

 ليات التعامل معه. آو  الجائحة،والتثقيف المكررة لتوجيه الجمهور لكيفية الوقاية من 

اتيجية  ي سببها  ، الكارثة الصحيةعالمية لتغطية إوبالرغم من عدم وضع اسثر
واالقتصادية التر

مت بمعايث  ن وسائل ال أفقد ال حظ فريق الرصد ، كورونا  ي عينة الرصد الثر 
 
ومواصفات  ،عالم ف

ي يتمثل ال 
ي حالة الكوارث والتر

 
: أعالم الصحي ف  برزها فيما يىلي

    الحرفية واالختصاص 1

ي حالة ال 
ي عينة الرصد عالم األوف 

ي ف 
والمصادر  ،عىل المصادر الرسمية فقد اعتمدت ،ردن 

ي حالة قيام بعض وسائل ال 
ي بث ونشر الرسائل التوعوية، وف 

عالم ببث رسائل خاصة الطبية ف 

تاح من معلومات رسمية موثقة حول جائحة  نها اعتمدت كليا عىل ما هو م  إف ،انتجتها بنفسها 

 كورونا. 

م ال  2 ي بقانون الدفاع، وتعامل بمعالم األ   الثر 
ه من معلو ، سؤولية مع ما يبثهردن  مات وينشر

ي فقد أتقن ال  ،تثقيفية، ولم يسجل فريق الرصد أي اجتهادات خارج السياق
ي ف 
عالم األردن 

، ومتر ي   ي أية  ؛حجم عن النشر تغطية جائحة كورونا متر ينشر
خطاء قد أتالفيا منه للوقوع ف 

 ؤثر عىل الجمهور سلبا. ت

 مية الموثقة:    االعتماد عىل المصادر الرس 3

مت به عينة الرصد، باالعتماد عىل المصادر الرسمية، والجهات الطبية صاحبة  وهو ما الثر 

ي بث األ ، أسواء محليا  ،االختصاص
والتقارير التوعوية المتعلقة بمخاطر  ،خبار و عالميا ف 

 المرض، وكيفية الوقاية منه. 

ي عينن اعتماد وسائل ال أوالحظ فريق الرصد 
د عىل ما تبثه منصات التواصل الرص ةعالم ف 

ي بل قامت بعض وسائل ال  ؛ىل حد كبث  إوالوقاية منه اختفت  ،االجتماعي حول المرض
عالم ف 

ي منصة الفيسبوك حول استخدام األ عينة الرصد بالرد عىل ال 
ها ف  ي يتم نشر

عشاب شاعات التر

ي الوقاية من 
وس كورونا فف  هذه المعلومات  ىل عدم التعامل مع مثلإموجهة الجمهور  ،ث 

 ضللة قد تؤثر عىل صحتهم وحياتهم. باعتبارها معلومات م  

                                                             
: ــ  1  الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية    متوفر عىل الرابط التاىلي
/n/arhttps://www.who.int/features/qa/disaster_risk_reductio  

 

https://www.who.int/features/qa/disaster_risk_reduction/ar/
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    اعتماد المصطلحات والتوصيفات الطبية المتخصصة 4

ام وسائل ال  ي عينة الرصد باستخدام بعض المصطلحات سجل فريق الرصد الثر 
 
عالم ف

دوية سماء األ أو  ،(19والتوصيفات الطبية المتخصصة عىل نحو اسم المرض )كورونا    كوفيد 

ي العالج..الخ. الم  
 
 ستخدمة ف

 ىل المعلوماتإزمات وضمان الوصول دارة األإ   التواصل المبارسر مع  5

ىل تقديم معلومات موثقة ومتوالية عن المرض ومخاطره، مما إدى بالنتيجة أهذا التواصل 

ي  مما عالم باالبتعاد عن التكهنات والشائعات، ساعد وسائل ال 
المعلومات  ن توفث  أ يعت 

عالم ىل إزاحة الشائعات، والحفاظ عىل مصادقية ال إوالصحيحة ستؤدي بالنتيجة  ،الموثقة

ي غاية األ
جراءات همية لتطمي   الجمهور والثقة بال ومصداقية المصادر، وهو عامل ف 

 الحكومية. 

 ةاختبار المصداقي: رابعا 

    مصداقية المصادر:  1

ي عينة الاعتمدت وسائل ال 
ات و أرصد عالم ف  خبار التوعية الصحية عىل المصادر أثناء بثها نشر

ي جهات محددة. إدى أالرسيمة والطبية الموثوقة، مما 
 ىل حرص المصادر ف 

ي عينة الرصد استبعدت ن وسائل ال أوالحظ فريق الرصد 
ة معلومات يىل حد كبث  اإعالم ف 

ي حال تم تأكيدها م ،تصدر عن منصات التواصل االجتماعي 
ي أ ،ن جانب رسمي إال ف  و طتر

 موثوق. 

    التحب    2

وس كورونا  ي ظل الظروف الكارثية لفث 
عالم غث  مام وسائل ال أوقانون الدفاع فلم يكن ، ف 

ي هذا الجانب. ؛ االنحياز للرواية الرسمية 
 ألن الظرف الصحي ال يحتمل االجتهاد ف 

ي رصد أويؤكد فريق الرصد 
ي  ن موضوع ومضمون هذا التقرير المتخصص ف 

التوعية والتثقيف ف 

ي هذا وسائل ال 
ي عينة الرصد ال يسمح باالجتهاد ف 

جراءات فالمعلومات وال  ؛الجانب عالم ف 

ن مصدر هذه المعلومات هي الجهات إالمتعلقة بكيفية الوقاية منه واضحة، وبالتاىلي ف

ي ، والطبية الموثوقة، وهذا ما يظهر التحث   للرواية الرسمية ،الرسمية
 هذا الجانب. والطبية ف 

    الموضوعية 3
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ي تغطيته للتوعيةمام ال أال مجال 
 
وما يبثه من ، التثقيف للجمهور بمخاطر كورونا و  ،عالم ف

ورة  ي الجانب أمعلومات موثقة تفرض عليه وبالرص 
 
ن يكون موضوعيا، وهو ما تحقق ف

ي 
. وال  ،التثقيف  ي

 عالم الوقان 

 كتمال والشمولية   ال  4

ي تبثها الجهات الرسمية عالماعتمدت وسائل ال 
ي عينة الرصد عىل المعلومات التر

 
والطبية  ،ف

عالم كورونا، وقد قدمت وسائل ال جائحة  والتوعية للوقاية من  ،فيما يتعلق بالتثقيف

وس كورونا من معلومات ومن طرق ، معلومات وقائية كافية، وقدمت للجمهور كل ما يتعلق فث 

، وصوال ، وكيفية التعامل معه ،للوقاية منه  ،ليات تطبيق التباعد االجتماعي آ إىلومع المصابي  

ي المنازل. 
 
ة الحجر ف  وكيفية قضاء فثر

    الدقة والعمق والمتابعة 5

ي عينة الرصد تتابع وباستمرار نشر المعلومات التوعويةظلت وسائل ال 
رشادية ولم وال ،عالم ف 

ة واحدة، بل الحظ فريق الرصد والتوثيق  ي بنشر
ت عىل سائل ال ن و أتكتف  عالم جميعها نشر

ات المواد التثقيفية والوقائية، وال تكاد تخلو وسيلة  ة الزمنية عشر ي عينة إامتداد الفثر
عالمية ف 

ات المواد التثقيفية من مواد مصورة ،الرصد من نشر  ير رسمية ر و تقاأ ،و فيديو أ ،وبث عشر

لرفع مستوى ؛ صادر عالمية موثوقةىل نشر تقاير تثقيفية من مإعالم إت وسائل أبل لج ؛محلية

 الوعي الصحي لدى الجمهور. 

 

 


