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 19-الَوْصم االجتماعي املرتبط بمرض كوفيد

 1والتصّدي له  دليل الوقاية من الَوْصم االجتماعي 

 

بمرض   املعنيةحلية واملنظمات امل ،ووسائل اإلعالم ، الحكومة :فالجمهور املستهد  

 .(19-)كوفيد 2019-فيروس كورونا

 

  الَوْصم االجتماعي؟ب املقصودما 

ْصم االجتماعي بين شخص أو مجموعة  في السياق الصحي إلى الربط السلبي  يشير الو 

  .ضامر أحد األ اإلصابة بو  ، شخاص يشتركون في سمات معينةمن األ
ا
عند اندالع   مثال

ْصمبعض األفراد يتعرض فاشية،    ،عاملةامل ، والتفرقة فيالتمييزو  ،ةقولبالو  ،إلى الو 

 .باملرض ربطهمانتفاء الصفة بسبب و 

 تأثير املة املع ثر هذهوقد تؤ 
ا
 سلبي ا

ا
على املرض ى، والقائمين على رعايتهم، وأسرهم،   ا

وقد يعاني غير املصابين باملرض، ولكن يشتركون في   .وأصدقائهم، ومجتمعاتهم املحلية

ْصم  . سمات أخرى مع هذه الفئة، من الو 

عينة،  ة مرقيأفراد من خلفيات ع  ض تعر  الحالية في  19-لقد تسببت فاشية كوفيد

ْصم االجتماعي  إلى له صلة بالفيروس،  ة إلى أي شخص ُيعتقد أنفباإلضا الو 

 .يةتمييز سلوكيات و 

 

 ؟ لبعض األفراد َوْصم شديد  في  19-مرض كوفيد يتسبب ملاذا 

ْصم املرتبط بمرض كوفيد   (2 ، إنه مرض جديد، وال يزال يكتنفه الغموض (1 :على ثالثة عوامل رئيسية 19-يعتمد مستوى الو 

 .”بآخرين“من السهل ربط الخوف  (3 ،ف من املجهول و خالشعور بال

 
 .، شبكة االستعدادنز لبرامج االتصالتحتوي هذه القائمة املرجعية على توصيات من مركز جونز هوبك 1
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ي هذه العوامل قوالب نمطية مؤْ  ،العامة بالحيرة والقلق والخوف شعور من املفهوم و   
 
غذ

ُ
 .يةذ  ولكن لألسف ت

 

 ما التأثير الناتج عنه؟ 

ْصم إلى تقويض التماسك االجتماعي، والعزل االجتماعي لفئات  شار الفيروس بشكل  ي انتاهم فمعينة، مما قد يسيؤدي الو 

 . وقد يؤدي ذلك إلى مشكالت صحية أكثر وخامة، وصعوبة في مكافحة الفاشية .أكبر وليس أقل

ْصم بعض األفراد إلىو   :يؤدي و 

 . للتمييز اء مرضهم، حتى ال يتعرضو دفعهم إلى إخفا •

 . منعهم من التماس الرعاية الطبية على الفور  •

 . حيةالص  اع السلوكياتصرفهم عن اتب •

 

 ي للَوْصم االجتماعي كيفية التصّد 

نات إلى أن   ْصم والخوف  تشير البي  من خالل   ، بناء الثقة بينما يساعد  ، الن االستجابةعرق  األمراض السارية يُ  ن عن يالناجم  الو 

ملية  الة وعتطبيق تدابير فع  ونصائح موثوقة، وإظهار التعاطف مع املتضررين، وفهم طبيعة املرض، و  ،توفير خدمات صحية

 
ُ
ن الناس  ت  

 
 .على االستجابة بشكل أفضلكل ذلك يساعد ، من الحفاظ على سالمتهم الشخصية وسالمة أحبائهم مك

 أمر  19-كوفيد مرض التواصل بشأن  أسلوبعد يو 
ا
الة ملكافحة املرض بالغ   ا   ، األهمية في تشجيع الناس على اتخاذ إجراءات فع 

ْصم وتجنب تفاقم ال والتعامل معه على نحٍو يتسم باالنفتاح   ،وتأثيره ، ناقشة املرضمل مساحة جب توفير وي .خوف والو 

 . ليةاعوالشفافية والف

ْصم االجتماعي، وتجنب تفاقمهكيفية التصد   عنوفيما يلي بعض النصائح   :ي للو 

 .(19-)كوفيد 2019-س كورونافيرو مرض تناول عند  يجب تجنبها وم ،هالحديث عن يمكن ما  :الكلمات مهمة .1

ْصمأفكار بسيطة للتصد    :قم بدورك .2  . ي للو 

3.  
ُ
 طط التواصل ورسائلهخ

 

 :الكلمات مهمة

  معنى سلبي  (...ل ه فيها، أو العزْ شتب  حالة ُم مثل ) واألساليب  عند الحديث عن مرض فيروس كورونا، قد يكون لبعض الكلمات

اْصمةقد بعض األشخاص، كما  عند   .تؤدي إلى سلوكيات و 
ُ
  وقد ت

، موجودة بالفعلسلبية  نمطية أو افتراضاٍت  خ قوالب  رس 

 تنشر الخوف، و تبين املرض وعوامل أخرى، و  الخاطئ  الربطزيد من تو 
 
 . ملرضاملصابين با فراداأل  عن اإلنسانية   نزع صفة
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وص ي باستخدام لغة  .ر الصحيْج تنفير الناس من الخضوع للتحري واالختبار والح   لك إلىيؤدي ذو 
ُ
تراعي مشاعر اآلخرين  “ون

 
ا
  .وتشجعهم في جميع قنوات االتصال، بما في ذلك وسائل اإلعالم ، وتحترم الناس ، ”أوال

ُ
في وسائل   ة عد الكلمات املستخدموت

ل األ أل ؛ت أهمية خاصةاإلعالم ذا  
 
شك

ُ
يؤدي أن  بطريقة سلبيةومن شأن التبليغ  .19-بشأن كوفيد للتواصل سلوب الشائع نها ت

ى وأسرهم واملجتمعات املتضررة  كيفية النظر إلى املرض   يؤثر على ، و 19-االشتباه في إصابة بعض األفراد بمرض كوفيد إلى

 . والتعامل معها

 ير واصمة يساعد عشاملة ومصطلحات غأن استخدام لغة  وهناك الكثير من األمثلة على
ا
  لى مكافحة األوبئة والجوائح، بداية

 ومرور  ،البشري ز املناعي  و  من فيروس الع  
ا
ل وأنفلونزا  ا  .H1N12بالس 

 

 وما يجب تجنبه  الحديث عنه يمكنما 

 :19-مرض كوفيد تناول عند  وما يجب تجنبه ،يمكن الحديث عنهما فيما يلي بعض األمثلة على 

ث  (19-)كوفيد الجديد  نارو عن فيروس كو  :تحدَّ

 املرض ليس ربط األماكن أو االنتماء الع   :تجنب
ا
أو   ” فيروس صيني“ أو  ” فيروس مدينة ووهان“رقي باملرض، مثال

 ”. فيروس آسيوي “

ْصم؛ إذعن عمْ ( COVID-19)للمرض  وتم اختيار االسم الرسمي   "co" اإلنكليزية لغةباليشير املقطع  د لتجنب الو 

-)كوفيد 2019ي عام فملرض إلى ظهور ا 19إلى املرض، والعدد  (د)" d"، وإلى الفيروس (ـفي) " viو"، إلى كورونا (كو)

19). 

 األشخاص الذين يتلقون عالج” وأ، ”19-املصابين بمرض كوفيد“عن  :ثتحدَّ 
ا
ذين  األشخاص ال” وأ، ”19-ملرض كوفيد ا

 ” وأ، ”19-مرض كوفيديتماثلون للشفاء من 
ُ
 األشخاص الذين ت

 
 ”.19-اإلصابة بمرض كوفيد  جراءوا وف

 ”.ضحايا“أو  ،”19-وفيدكحاالت “اإلشارة إلى املصابين باملرض على أنهم  :تجنب

 ”.19-د إصابتهم بمرض كوفيدشخاص املعتق  األ”  وأ ،”19-األشخاص املحتمل إصابتهم بمرض كوفيد“ عن  :ثتحدَّ 

شتبه ف“ث عن الحدي :تجنب
ُ
شتب  “ أو  ،”19-ي إصابتهم بمرض كوفيدامل

ُ
 ”. ه فيهاالحاالت امل

صيبوا“عن األشخاص الذين  :ثتحدَّ 
ُ
 .19-مرض كوفيد  ”أصابهم“ أو  ”أ

أو  ،”الذين ينقلون العدوى لآلخرين“أو  ،”19-الذين ينقلون مرض كوفيد“الحديث عن األفراد  :تجنب

  ،دقال املرض املتعم  تشير إلى انت نها ، أل”املتسببين في انتشار الفيروس“
ُ
 .على هؤالء األفراد اللوم  ي لقوت

 
؛  ”املناعي البشري املتعايشين مع فيروس العوز “إلى  ”ضحية اإليدز“مصطلح تم تغيير  :)UNAIDS terminology guidelines(إليدز للمصطلحات فحة ا ارنامج األمم املتحدة املشترك ملكإرشادات ب 2

 ”.التصدي لإليدز“إلى  ”فحة اإليدزمكا“ حمصطلوتم تغيير 

 

https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/JC2118_terminology-guidelines_en_1.pdf
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أو تنزع صفة اإلنسانية إلى االعتقاد أن املصابين قد ارتكبوا خطأ أو أنهم   ،يؤدي استخدام مصطلحات تجريميةو 

ْصمهم فيذلك  ويتسببتبة، ا مرْ أدنى من   م إلى اإلحجام  والقضاء على الشعور بالتعاطف نحوهم، مما يدفعه ،و 

  للع  أو الخضو  ،التماس العالج عن
 .ر الصحيْج ي واالختبار والح  تحر 

 . وأحدث النصائح الصحية الرسمية ،بمعلومات دقيقة تستند إلى بيانات علمية 19-عن مخاطر كوفيد :ثتحدَّ 

  ،ترديد :تجنب
 
 الخوف مثدة، وتجنب استخدام أسلوب املبالغة الذي يهدف أو نشر الشائعات غير املؤك

 
ل  إلى بث

 .اموغيره ”لمعانهاية ال“أو  ”الطاعون “

د على ف ، بإيجابية :ثتحدَّ   
 
  وهناك  . بالنسبة ملعظم الناسيمكن الشفاء منه فاملرض  .لية تدابير الوقاية والعالجاعوأك

 . خطوات بسيطة يمكننا اتباعها لحماية أنفسنا وأحبائنا والفئات األكثر ُعرضة للخطر

 ونحتاج للعمل مع .الحديث عنهاي ف أو رسائل التهديد واإلسهابى السلبيات يد علالتأك  :تجنب
ا
للمساعدة في  ا

 . الحفاظ على سالمة الفئات األكثر ُعرضة للخطر

 ي املبكر واالختبار والعالجاععن ف :ثتحدَّ 
 .لية وأهمية تدابير الوقاية من فيروس كورونا الجديد، والتحر 

 

 قم بدورك 

 ٍ
ْصم   الوقاية منر الرئيسية واملجتمعات املحلية دوٌر مهم في ثيلتأهات اطنين ووسائل اإلعالم وج  حكومات واملواال من لكل  و 

 ٍ
 . له مواطني الصين وآسيا بوجه عام، ووضع حد 

 علينا جميعو 
ا
من منصات  وسائل التواصل االجتماعي وغيرها  بررسائل ع نشرومراعاة شعور اآلخرين عند  ،توخي الحذر ا

 .19-، وإظهار سلوكيات داعمة فيما يتعلق بمرض كوفيد التواصل

 
ُ
  وإليكم بعض األمثلة والنصائح على اإلجراءات التي يمكن اتخاذ

 :ي للسلوكيات الواصمةها للتصد 

ْصم بسبب عدم املعرفة الكافية بكيفية :نشر الحقائق • وعالجه، وكيفية الوقاية   19-انتقال مرض كوفيد قد يتفاقم الو 

طرييجب جمع معلومات  ،ذلكل ؛من العدوى 
ُ
ضة لخطر  دقيقة عن املناطق املوبوءة واألفراد والفئات املعر  ة ومجتمعي ةق

والوصول إلى املعلومات،   ، وخيارات العالج، وكيفية الحصول على الرعاية الصحية ،19-اإلصابة بمرض كوفيد

  ملا  الطبيةب املصطلحات وتجن   ،غة بسيطةم ل ااستخدو  .ونشرها ،وتوحيدها
 و  .صةتخص 

ُ
  وسائل التواصل االجتماعي عد ت

 فة منخفضة نسبيوتوعيتهم باملعلومات الصحية بتكل   ،مفيدة في الوصول إلى عدد كبير من الناس
ا
 .3ا

 

ونشر املعلومات  ،مواقع التواصل االجتماعي برإطالق حمالت ع ويعود جزٌء من نجاحها إلى، والتي أثرت على ثالثة بلدان في غرب أفريقيا، 2014نجحت نيجيريا في احتواء فاشية اإليبوال في عام  3

 فع  التدخل هذا ر وفيسبوك. وكان تيتو عي قمو على  املغلوطةالرسائل  وتصحيحة، الدقيق
ا
   ؛اال

نين ألن املنظمات الدولية غير الحكومية وجهات التأثير على وسائل التواصل االجتماعي واملشاهير واملدو 

 ية املنشورة.حص، وإبداء التعليقات على املعلومات الاملعلومات ومشاركتهاتلك استخدموا منصاتهم ذات القاعدة الجماهيرية العريضة في نشر 

Fayoyin, A. 2016. Engaging social media for health communication in Africa: Approaches, results and lessons. Journal of Mass Communication and Journalism, 6(315). 
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ْصم وكيفية  ال ، في التفكير بشأن األفراديينالدين الزعماءمثل  :4إشراك جهات التأثير االجتماعية • ذين يتعرضون للو 

ْصم الذين يتمتعون باالحترام لنشر رسائل تحد  املشاهير دعمهم، أو  الفئات  مع املعلومات  تتناسبويجب أن  .من الو 

 التواصل شخصي كما ينبغي، فةاملستهد  
ا
 هذه املعلومات بما يتناسب جغرافي مع املشاهير املطلوب منهم نشر ا

ا
 وثقافي ا

ا
مع   ا

  عبر  في بٍث مباشر ( شخص آخر من املؤثرين الرئيسيين أو)  افظ املدينةمحومثال على ذلك ظهور  .فةهير املستهد  الجما

 . ومصافحته ألحد القادة من املجتمع الصيني ، االجتماعيوسائل التواصل  

  نقل أصواتا •
ُ
ألحد   موا الدعم  ، أو قد  وتماثلوا للشفاء( 19-)كوفيدصيبوا بفيروس كورونا الجديد األفراد املحليين الذين أ

  حتىأحبائهم 
 
للتأكيد على أن معظم األشخاص يتماثلون للشفاء من مرض   قصصهم وصورهم، نشْر او للشفاء،  ل  تماث

ذ .19-كوفيد  
   تكريمتهدف إلى  ”األبطال“عن حملة  ونف 

ْصممقد    . مي الرعاية والعاملين الصحيين، الذين قد تعرضوا للو 

 معيون دور يؤدي املتطوعون املجتو 
ا
 كبير  ا

ا
ْصم في املجتمعات ا في الحد  من ال ا  . ملحليةو 

املجتمعات  مختلف الفئات املتضررة في اد النشر مو جميع  أن تتناول يجب  :قية املختلفةرْ تحدث عن الجماعات الع  ال •

  ، والتنسيقات بالحياد خطوط الطباعة والرموز تتسم أن   ويجب ،19-التعاون للوقاية من انتشار كوفيد  وضرورة، املحلية

 . بعينها ئةفوال تشير إلى أي 

ومسؤولية املرض ى عن   تميل التقارير الصحفية إلى التركيز على السلوكيات الفردية :راعية ألخالقيات املهنةالصحافة امل •

ْصمإلى  باملرض ل إصابتهماألفراد املحتم  تعر ض ، مما يفاقم ”التسبب في انتشاره”و ،19-اإلصابة بمرض كوفيد ولقد   .الو 

  . في كل بلد ”أول مريض“ومحاولة تحديد  ن بمصدر املرض، على التكه   مية، على سبيل املثال، ركزت بعض املنافذ اإلعال 

العجز عن إيقاف  و الخوف الشعور بإلى تفاقم  على أهمية بذل الجهود للبحث عن لقاح وعالج كثرة التأكيد ؤدي توقد 

 من ذلك، .العدوى اآلن
ا
  ، 19-رض كوفيدة من العدوى، وأعراض منشر مواد عن املمارسات األساسية للوقاييجب  وبدال

 . ومتى يجب التماس الرعاية الصحية

ْصم والقولبة :بين األنشطة الربط • إلحداث  األنشطة  بين هذه  ومن الضروري الربط .توجد عدة مبادرات للتصدي للو 

ل إيجابي في االتجاهات  بيئة مراعية للمشإنشاء و  ،تحو 
ُ
 . مع الجميع ر التعاطف ظه  اعر وت

 

 ات التواصل ورسائله إرشاد 

-)مرض كوفيد جدتسكورونا املفيروس ل املغلوطة والشائعات بشكل أسرع من الفاشية الحالية املعلومات الوبائيةتشر تن

 سلبي األفراد من املناطق املوبوءة بالفاشيةعلى تأثير الويتسبب ذلك في  .(19
ا
ْصمل وتعرضهم  ، ا ونحن بحاجة إلى   .والتمييز لو 

ية واألشخاص املتضررين من هذه  لعمل لدعم املجتمعات املحلة تدعو إلى احلتضامن، ونشر معلومات واض التكاتف وا

 .الفاشية الجديدة

 
محركات  هذا املوضوع رتصد  إذ ثيات سرطان الثدي واختبارها، وراإلى تزايد البحث عبر اإلنترنت عن  ةر مة مصطلح “تأثير أنجلينا جولي” لإلشاابتكر الباحثون في مجال اتصاالت الصحة العا 4

  مابعدوذلك ، 2013بعد عام  البحث لعدة سنوات
ُ
هير م من املشاقد  ير كلمة “التأثير” إلى أن التأييد املعن خضوع املمثلة أنجلينا جولي لجراحة استئصال الثديين الوقائية. وتش كثيرة تقارير تشر ن

 في التأثير على العامة من مصادر موثوقة يعد
ا
اال  خدمات الرعاية الصحية واستيعابها. تجاهاملعرفة الصحية، وعلى مواقفهم  وراء يالسعودفعهم إلى  ،فع 
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 .، مما يعرقل جهود االستجابةالَوْصم والتمييز إلى ة والشائعات  املعلومات واملفاهيم املغلوط وتدفع 

ات، حتى وإن  من سلوكي وما تترتب عليه ، شاعر اآلخرينمب  االعترافنفسه الوقت ، وفي تصحيح املفاهيم املغلوطة −

 .ةخاطئ ألساسيةا  االفتراضات تكان

نق  تعزيز أهمية الوقاية −
ُ
 ي املبكر والعالج، واإلجراءات امل

 . ذة للحياة، والتحر 

ات  والحّد من مخاوف املجتمع ، للوقاية من انتقال املرض على مستوى العالم إبداء روح التضامن والتعاون  وينبغي 

 . املحلية 

  ،إلى التعاطف قصص تدعو  شاركة سرديات أو م −
 
ضفي صفة

ُ
األفراد أو الجماعات   نسانية على تجارباإل وت

 . ، وقصص كفاحهم19-املتضررة من كوفيد

العاملين في مجال الرعاية الصحية،  )لهذه الفاشية  العاملين في الخطوط األمامية لالستجابة عم وتشجيع د −

 .(تمع، وغيرهمواملتطوعين، وقادة املج

 خوف، ستضع حدوليس ال   ،ها الحقائقوحَد 
 
 .( 19-وفيد)ككورونا املستجد النتشار فيروس   ا

 . تبادل الحقائق واملعلومات الدقيقة عن املرض −

 . النمطيةقوالب لالتصدي لو  ، املفاهيم املغلوطة تصحيح −

وما يجب   يمكن الحديث عنه ما “ انظر )تؤثر طريقة تواصلنا على مواقف اآلخرين إذ  ؛ختيار الكلمات بعنايةا −

 .(”تجنبه

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

