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معخخلص البدث:
هدفذ هره الدزاطت بشيل زثِع بلى معسفت مدي حعسع واعخماد الجمهىز
الُمجي على ؤلاعالم اإلادلي همطدز للمعلىماث خالٌ ؤشمت "وىزوها" ،وزضد مظخىي
الخإزيراث اإلاعسفُت والعاؾفُت والظلىهُت اإلاترجبت على ذلً .وازجىصث الدزاطت على هكسٍت
الاعخماد على وطاثل ؤلاعالم ،واطدىدث على اإلاىهج اإلاظخي ،خُث شمل اإلاسح عُىت
ُمخاخت ،وجم اطخخدام ؤداة الاطدباهت لجمع اإلاعلىماث مً  742مفسدةُ ،ممثلت للجمهىز
الُمجي في مخخلف مدافكاث الجمهىزٍت .وكد خلطذ الدزاطت اإلاسخُت بلى ؤن غالبُت
ؤفساد العُىت ٌعخمدون على ؤلاعالم اإلادلي همطدز للمعلىماث بدزحت مخىطؿت خالٌ
ً
ؤشمت "وىزوها" ،وذلً بيظبت  35.6باإلااثت ،وٍثلىن به بدزحت مخىطؿت ؤًػا بيظبت 36.5
ً
ً
باإلااثت ،وٍخعسغىن بلُه ؤخُاها بمخىطـ ؤكل مً طاعت ًىمُا .هما ؤن الغالبُت لم ًخإزس
مظخىي حعسغهم لإلعالم اإلادلي بعد ؤشمت "وىزوها" ،وهم ًخابعىن وطاثل ؤلاعالم
ً
الخللُدي والجدًد معا بيظبت  53.8باإلااثت.
وفُما ًخعلم بالخإزيراث اإلاعسفُت اإلاترجبت على الخعسع لإلعالم اإلادلي ،فةن
الغالبُت ًىافلىن على ؤهه ًسفع الىعي الطخي لديهمُ ،وٍصودهم بمعلىماث وافُت ومخياملت
ً
ً
عً حاثدت "وىزوها" ،وؤهه ال ًُثير لديهم لغؿا وغمىغاُ ،وَظاهم في جسجِب ؤولىٍاتهم
واهخماماتهم .ؤما الخإزيراث العاؾفُت ،ففحها ًىافم الغالبُت على ؤن ؤلاعالم اإلادلي ًسفع
السوح اإلاعىىٍت والشعىز الجمعي لديهم خالٌ ؤشمت "وىزوها"ُ ،وَظاهم في حعصٍص شعىزهم
بالسغا ججاه بدازة الدولت لألشمت ،فُما لم ًىافلىا على ؤن ؤلاعالم اإلادلي ٌُعصش شعىزهم
باالغتراب والعصلت.
الهلماث املفخاخُت :جإزيراث؛ ؤلاعالم اإلادلي؛ الجمهىز الُمجي؛ ؤشمت؛ وىزوها.

 بخوى العُذ مصطفى/د
Abstract:
This study mainly aims at knowing to what extent are the
Yemeni audience exposed to local media as a source of information
during the corona virus crisis, and to what extent they rely on these
sources. It also monitors the level of due cognitive, emotional and
behavioral impacts. The study is based on the theory of reliance on
media, adopting the survey method; the survey included available
samples, where the questionnaire instrument was used to collect
data from 247 individuals representing the Yemeni audience in
different provinces of the Republic.
The survey study concluded that most of the individuals rely on
local media as a source of information moderately during the
corona virus crisis recording a rate of 35.6%, trust it moderately as
well with a rate of 36.5%, and are exposed to it with an average of
less than 1 hour daily. Moreover, most of those individuals’ level of
exposition to local media was not affected after the Crisis, and they
watch both traditional and new media with a rate of 53.8%.
Regarding the cognitive impacts of being exposed to local media,
most of the surveyed individuals agreed that it plays a role in
raising their level of health awareness, provides them with
sufficient and integrated information about the Corona pandemic,
and contributes to organizing their priorities and interests. As for
the emotional Impacts, they agreed that local media morale and
collective feelings during the Crisis, and fosters their satisfaction
towards the government’s management of the crisis. On the other
hand, they did not agree that local media makes them feel alienated
and isolated, nor does it make them feel fear and anxiety. With
respect to behavioral Impacts, most of them confirmed that local
media pushes them to follow the necessary precautionary measures
from the corona virus, urges them to cooperate with the government
in their effort to fight the Crisis, encourages them to participate in
civil community work and fully comply with official health
instructions.
Keywords: Impacts ; Local Media ; Yemeni Audience ; Crisis ;
Corona Virus
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مقذمت:
مىر اهدشاز وباء (وىفُد  )94ؤو ما ُعسف بفيروض "وىزوها" على مظخىي العالم،
ً
ُمىؿللا مً مدًىت ووهان الطِىُت في دٌظمبر/واهىن ألاوٌ  ،7194وختى حظمُخه
ً
بالجاثدت زطمُا مً كبل مىكمت الصخت العاإلاُت في مازض/آذاز  ،7171بلي الخدًث
ً
عىه في الداخل الُمجي ُمظخترا ،فُما عدا اهدشاز ؤهباء غير ماهدة وغير زطمُت ُعدث في
ً
بؾاز شاجعاث ،وذلً لخين ؤلاعالن السطمي بعالمُا عً ؤولى خاالث ؤلاضابت في
ؤبسٍل/هِظان  7171في مدافكت خػسمىث ،وجبع ذلً بعؼ ؤلاحساءاث الاختراشٍت هغلم
الخدود وخكس الخجىٌ ،ومع نهاًت الشهس وألاشهس الخالُت بدؤ الخدًث عً بضاباث عدة
ووفُاث في هره اإلادافكت ومدافكاث ؤخسي ،ؤبسشها العاضمت ضىعاء وعدن وحعص ولدج
وغيرها ،ما غاعف حجم الاطخعداداث الىكاثُت اإلادلُت.
ً
وهكسا لطعىبت ألاوغاع في الُمً ،بزس الطساع الظُاس ي الداثس بها مىر طىىاث
ً
ً
بدءا مً اهخفاغت  7199والخلا الطساع العظىسي "عاضفت الخصم" في  7192وختى
الُىم ،واهذ الخدرًساث جخجدد مً كبل ؤؾساف ومىكماث مدلُت ُ
وؤممُت بشإن اخخماٌ
وكىع "واززت" جفخً بالُمً في خاٌ جفش ي الىباء بين اإلاىاؾىين ،بلى حاهب ؤوبئت ؤخسي
ً
ُمىدشسة مثل اليىليرا واإلاالزٍا وغيرها ،ؤخرا في الاعخباز غعف اإلاىكىمت الصخُت بن لم
ًىً انهُازها (جم جخطُظ مىاشهت ؾازثت لدعمها) ،وما جبع ذلً مً هداءاث لخدلُم
ُ
الظالم وجىخُد الجهىد بين ألاؾساف اإلاخخلفت لخجىب جفاكم ؤشمت اللؿاع الطخي في بلد
ٌعاوي مً ؤهبر ؤشمت بوظاهُت في العالم وفم جلازٍس ؤممُت ،ووان ؤبسشها دعىة ألامم اإلاخددة
لهدهت ووكف بؾالق الىاز في بداًاث ؤبسٍل/هِظان .7171
ً
ولم ًىً الطساع وجىاخس اللىي الظُاطُت ُمخباًىت الخىحهاث بعُدا بخإزيراجه
عً ؤلاعالم اإلادلي بىطاثله اإلاخخلفت ،زطمُت واهذ ؤو ؤهلُت ،خُث حشهد خالت مً
الاطخلؿاب والدظُِع الري ًُازس بشيل ؤو بأخس على ألاداء اإلانهي واإلاعالجت ؤلاعالمُت
لألشمت ،وهرلً على السؤي العام في نهاًت اإلاؿاف .هاهًُ عً جلاذف اإلاظاولُاث بين
ُ
الفسكاء الُمىُين ،وؤبسشهم مدظىبىن بما على ما حظمى بـ "الخيىمت الشسعُت" اإلادعىمت
مً الخدالف الدولي ،ؤو خيىمت ؤلاهلاذ الىؾجي (حماعت ؤهطاز هللا وخصب اإلااجمس الشعبي
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ً
العام وخلفائهما) .فػال عً جبادٌ الاتهاماث فُما بُجهم بةجباع اطتراجُجُاث حظدىد على
الخػلُل والخعخُم وؤلاهياز وبخفاء الخلاثم ووشس الشاجعاث ،وذلً في بؾاز الخىقُف
الظُاس ي لألشمت بغُت جدلُم ؤحىدة معُىت ؤو مطالح ومأزب خاضت ،وما ًيخج عىه في
اإلادطلت الجهاثُت مً فجىة معسفُت ،وجػازب في اإلاعلىماث وجىاكؼ في البُاهاث
ُ
ؤلاخطاثُت اإلالدمت بلى الجمهىز ،على اخخالف جىحهاجه واهخماءاجه الظُاطُت.
ُ
بلى ذلً ،فةهه مً اإلاخعازف علُه ؤن وطاثل ؤلاعالم بشيل عام لها جإزيراث على
هىاح مخفسكت ،معسفُت وعاؾفُت وطلىهُت ،وفي ألاشماث ًخعاقم دوزها بزس
الجمهىز مً ٍ
ً
ً
شٍادة الخعسع بلحها والاعخماد علحها همطدز مهم للمعلىماث ،باعخبازها ؾسفا فاعال
ً
ومازسا في بدازتها ومداولت اخخىائها ،وبما ؤن العالم الُىم ًىاحه ؤخؿس ؤشمت صخُت
ً
"وىزوها" ،ضاز لصاما البدث في جإزيراث بدازة ؤلاعالم لهره ألاشمت ،عبر همىذج الجمهىزٍت
الُمىُت إلاا ًىؿىي علُه واكعها مً ضساع وعدم اطخلساز ًُللي بكالله على حعاؾي بعالمه
ً
ُ
اإلادلي مع ألاشمت وجإزيراجه على الجمهىز اعخمادا على ؾبُعت اإلاػمىن والسطاثل اإلاخدفلت
بلُه مً خالٌ وطاثله وكىىاجه الاجطالُت اإلاخخلفت ،وهرا ما جدىاوله هره الدزاطت عبر
مىهج مظخي ٌظتهدف زضدها.
موطوع الذساظت
جدىاوٌ الدزاطت بشيل زثِع جإزيراث ؤلاعالم اإلادلي بىطاثله اإلاخخلفت ،السطمُت
ؤو ألاهلُت ،طىاء واهذ جللُدًت حشمل الصخافت وؤلاذاعت والخلفاش ،ؤو حدًدة ُممثلت
بمىاكع الخىاضل الاحخماعي ،على الجمهىز الُمجي في ؤشمت "وىزوها" ،مً الىىاحي اإلاعسفُت
ً
والعاؾفُت والظلىهُت ،وذلً اهؿالكا مً ؾبُعت حعسغه بلحها ،بما ًخىاءم مع اخخُاحاجه
ودوافعه ،الطُما وؤن الجمهىز ًيشـ وٍصداد حعسغه لىطاثل ؤلاعالم واعخماده علحها
ً
همطدز مهم الطخلاء اإلاعلىماث في ؤوكاث ألاشماث .وٍإحي ذلً باعخباز اهدشاز الىباء خدزا
ً
مفاحئا شغل السؤي العام اإلادلي والعالمي على هدى غير مظبىق هإشمت صخُت ،بلى حاهب
ؤشمت طُاطُت وضساع عظىسي ال ًصاٌ البلد ٌعاوي مً جداعُاتهما على شتى ألاضعدة مىر
طىىاث ،ما ًفاكم جسدي الىغع الطخي ُوٍللي بكالله بال شً على الىكام ؤلاعالمي
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باخخالف وطاثله وؤدواجه ،وبالخالي على ؾبُعت حعاؾُه مع ؤشمت "وىزوها" ،وماهُت
ُ
اإلاػمىن اإلالدم بلى الجمهىز مً خاللها.
أهمُت الذساظت
جىمً ؤهمُت الدزاطت في جىاولها إلاىغىع خدًث وطاخً شغل السؤي العام
العالمي ،وليىنها مً ؤواثل الدزاطاث العلمُت التي حعسغذ لهرا اإلاىغىع في الُمً
ً
جددًدا ،وذلً مً خُث زضد اججاهاث الجمهىز هدى ؤلاعالم اإلادلي وجإزيراجه ،ما ًمثل
ً ً
ً
بغافت ومسحعا مهما ،الطُما لإلعالمُين واإلاعىُين ؤو اإلاهخمين به .فػال عً بمياهُت فخذ
ُ
هره الدزاطت ألفم بعداد دزاطاث مظخلبلُت ؤخسي جدلل مػمىن وطاثل ؤلاعالم
ً
اإلادلُت خالٌ ألاشمت ذاتها ،باعخباز جدلُل اإلاػمىن عادة ما ًيىن ُمىمال للمسح ،وهى ما
ً
جلىم علُه هره الدزاطت ؤطاطا ،خُث حظدىد على اإلاىهج اإلاظخي ،الطخؿالع آزاء
واججاهاث الجمهىز الُمجي خىٌ ؤلاعالم اإلادلي في ؤشمت "وىزوها" مً خالٌ عدة مداوز،
ؤبسشها الاعخماد والخعسع والخإزيراث.
منهج الذساظت
اإلاىهج اإلاظخي ،وهى مً ؤبسش اإلاىاهج اإلاظخخدمت في البدث ؤلاعالمي للخطىٌ
على البُاهاث واإلاعلىماث التي حظتهدف قاهسة علمُت براتها ،ومً ؤهىاعه مسح حمهىز
وطاثل ؤلاعالم الري ٌظتهدف الخعسف على آلازاء وألافياز والاججاهاث واإلافاهُم واللُم
والدوافع واإلاعخلداث والاهؿباعاث والخإزيراث اإلاخخلفت لدي كساء الصخف ومظخمعي
ؤلاذاعت ومشاهدي الخلفاش ومظخخدمي اإلاىاكع ؤلاعالمُت على الاهترهذ ووطاثل ؤلاعالم
الجدًد (طعد اإلاشهداوي ،7192 ،ص  ،)961وهى ما ًدىاطب مع مىغىع هره الدزاطت
التي اعخمدث على مسح عُىت ُممثلت لجمهىز وطاثل ؤلاعالم الُمىُت مً خالٌ ؤداة
الاطدباهت.
أهذاف الذساظت
 -9معسفت مدي اعخماد الجمهىز الُمجي على ؤلاعالم اإلادلي همطدز للمعلىماث
خالٌ ؤشمت "وىزوها".
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 -7زضد دزحت زلت الجمهىز الُمجي باإلاعلىماث الىازدة في ؤلاعالم اإلادلي خىٌ ؤشمت
"وىزوها".
 -1معسفت مدي حعسع الجمهىز الُمجي لإلعالم اإلادلي خالٌ ؤشمت "وىزوها".
 -4جددًد اإلاخىطـ الُىمي لخعسع الجمهىز الُمجي لإلعالم اإلادلي خالٌ ؤشمت
"وىزوها".
 -2زضد هُف جإزس حعسع الجمهىز الُمجي لإلعالم اإلادلي بعد ؤشمت "وىزوها".
 -6معسفت ؤبسش الىطاثل ؤلاعالمُت التي ًخعسع بلحها الجمهىز الُمجي خالٌ ؤشمت
"وىزوها".
 -2زضد مظخىي الخإزيراث اإلاعسفُت والعاؾفُت والظلىهُت اإلاترجبت على حعسع
الجمهىز الُمجي لإلعالم اإلادلي خالٌ ؤشمت "وىزوها".
أظئلت الذساظت
 -9ما مدي اعخماد الجمهىز الُمجي على ؤلاعالم اإلادلي همطدز للمعلىماث خالٌ
ؤشمت "وىزوها"؟
 -7ما هي دزحت زلت الجمهىز الُمجي باإلاعلىماث الىازدة في ؤلاعالم اإلادلي خىٌ ؤشمت
"وىزوها"؟
 -1ما مدي حعسع الجمهىز الُمجي لإلعالم اإلادلي خالٌ ؤشمت "وىزوها"؟
 -4ما هى اإلاخىطـ الُىمي لخعسع الجمهىز الُمجي لإلعالم اإلادلي خالٌ ؤشمت
"وىزوها"؟
 -2هُف جإزس حعسع الجمهىز الُمجي لإلعالم اإلادلي بعد ؤشمت "وىزوها"؟
 -6ما هي ؤبسش الىطاثل ؤلاعالمُت التي ًخعسع بلحها الجمهىز الُمجي خالٌ ؤشمت
"وىزوها"؟
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 -2ما هى مظخىي الخإزيراث اإلاعسفُت والعاؾفُت والظلىهُت اإلاترجبت على حعسع
الجمهىز الُمجي لإلعالم اإلادلي خالٌ ؤشمت "وىزوها"؟
أداة الذساظت وصذقها
جخمثل ؤداة الدزاطت اإلاسخُت في الاطدباهت التي ُزوعي فحها ؤلاًجاش والترهيز ،على
ً
اعخباز آلُت جىشَعها الىتروهُا .وكد اشخملذ على طخت ؤطئلت مغللتً ،ىدزج غمجها بداثل
حاهصة مخفسكت لالخخُاز فُما بُجها ،وذلً باالطدىاد على ملُاض الاعخماد والخعسع
ً
لإلعالم اإلادلي الُمجي ،فػال عً البُاهاث الصخطُت ألفساد العُىت .هما جػمىذ
الاطدباهت زالزت مداوز جخخظ بسضد الخإزيراث اإلاعسفُت والعاؾفُت والظلىهُت اإلاترجبت
على حعسع الجمهىز الُمجي لإلعالم اإلادلي ،خُث اهدزج جدتها عدة عبازاث لسضد
اججاهاث العُىت هدىها عبر جددًد دزحت اإلاىافلت ؤو الاعتراع علحها .وللخدلم مً ضدق
ؤداة الدزاطت ،جم عسع الاطدباهت كبل الشسوع في جىشَعها على ُمدىمين ازىين ،وهما
ؤوادًمُين مخخطين في علىم ؤلاعالم والاجطاٌ ،ؤهدا ضالخُتها للُاض ؤهداف الدزاطت
عدد مً اإلاالخكاث التي جم ألاخر ببعػها ( ُمدىما الاطدباهت:
اإلاسخُت ،وذلً بعد ببداء ٍ
الخبير ؤلاعالمي العساقي ؤ.د .عبد السشاق الدلُمي ،وؤطخاذ ؤلاعالم في الجامعت اللبىاهُت د.
لُىا غالي ).
مجخمع وعُنت الذساظت
ًخمثل مجخمع الدزاطت اإلاسخُت في الجمهىز الُمجي مً مخخلف مدافكاث
الجمهىزٍت الُمىُت ،وكد جم اخخُاز عُىت ُمخاخت مىه ،وهي مً العُىاث غير الاخخمالُت،
ً
ُ
وحظمى ؤًػا بالعُىت العسغُت ؤو اإلاخىافسة ،ؤي التي ًُمىً للباخث الىضىٌ بلحها
العخبازاث مخخلفت في ميان ما وخالٌ فترة شمىُت معُىت .وبلغ حجم عُىت الدزاطت 742
مفسدة ،وكد جم جىشَع الاطدباهت علحها خالٌ شهسي ًىلُى /جمىش ،وؤغظؿع/آب .7171
نظشٍت الذساظت
حظدىد هره الدزاطت على هكسٍت الاعخماد على وطاثل ؤلاعالم ،والتي جفترع
ً
شٍادة خاحت الجمهىز للمعلىماث في ؤوكاث ألاشماث ،فُيىهىا ؤهثر اعخمادا على ؤلاعالم،
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ً
خاضت في خاٌ وان كادزا على جلبُت وبشباع اخخُاحاجه (مىاٌ اإلاصاهسة ،7197 ،ص .)794
وجخميز هره الىكسٍت بالشمىلُت والدكت ،بما ًجعلها مً الىكسٍاث ؤلاعالمُت اللالثل التي
ًُمىً ؤن حظهم في فهم جإزيراث ؤلاعالم واطخخداماجه (مىاٌ اإلاصاهسة ،7197 ،ص .)222
وبما ؤن مىغىع الدزاطت ًخعلم باإلعالم في قل ؤشمت صخُت غير مظبىكت في مخخلف
دوٌ العالم ،وهي ؤشمت اهدشاز "وىزوها" ،ؤو هما ُطمُذ بالجاثدت ،جم اخخُاز هره
الىكسٍت ،وذلً لخدلُم هدف زثِع ًخعلم بالخعسف على مدي الاعخماد والخعسع
لىطاثل ؤلاعالم اإلادلُت خاللها مً كبل الجمهىز الُمجي ،والخإزيراث اإلاترجبت علُه ،وذلً
ً
اهؿالكا مً عدة مداوز ؤو معاًير حسي ضىغها عبر ؤداة الدزاطتُ ،ممثلت في الاطدباهت.
وجخمثـل الخـإزيراث اإلاترجبـت علـى اعخمـاد الجمهـىز علـى وطـاثل ؤلاعـالم بدظـب هــره
الىكسٍـ ــت فـ ــي الخـ ــإزيراث اإلاعسفُـ ــت ،وجخػـ ــمً الغمـ ــىع الىـ ــاجج عـ ــً جىـ ــاكؼ اإلاعلىمـ ــاث ؤو
هلط ــها وع ــدم هفاًتهـ ـا لفه ــم مع ــاوي ألاخ ــدار وجفظ ــيرها ،حش ــىُل الاجج ــاه هد ــى اللػ ــاًا
الجدلُــت ،جسجِــب ألاولىٍــاث ججــاه اللػــاًا البــازشة واإلاشــىالث اإلالخــت ،واحظــاع اإلاعخلــداث
والل ــُم .وه ــرلً الخ ــإزيراث الىحداهُ ــت ،و ــالفخىز الع ــاؾفي وم ــا ً ــسجبـ بالخ ــاالث اإلاصاحُ ــت،
الخـىف والللــم ،الـدعم اإلاعىــىي والاغتـراب الــري ًـصداد خُىمــا ال ًجـد الجمهــىز معلىمــاث
ُمعب ــرة ع ــً هفظ ــه وزلافخ ــه واهخماماج ــه .والخ ــإزيراث الظ ــلىهُت الت ــي حش ــمل الخيش ــُـ ،بم ــا
ٌعجي اللُام بعمل ما هدُجت الخعسع للىطُلت ؤلاعالمُت ؤو اجخـاذ مىاكـف طـلىهُت ماٍـدة
ؤو معازغــت ،همــا حشــمل الخمــىٌ الــري ٌعجــي عــدم اليشــاؽ وججىــب اللُــام بفعــل مــا ،ؤي
الالمباالة والظلبُت (خظً مياوي ولُلى الظُد ،7197 ،ص .)174-176
مصطلحاث الذساظت
 الخــأثيراث :حعجــي الخغُيـراث التــي جدــدر علــى جطــىزاث وآزاء ومعــازف واججاهــاث وطــلىناإلاظ ــخلبل هدُج ــت حعسغ ــه للسط ــالت ؤلاعالمُ ــت (زغ ــا عياش ــت ،7116 ،ص ُ .)13وٍلط ــد
بالخ ــإزيراث ف ــي ه ــره الدزاط ــت الىخ ــاثج اإلاترجب ــت عل ــى الخع ــسع ؤو الاعخم ــاد عل ــى ؤلاع ــالم م ــً
مخخلف الجىاهب اإلاعسفُت والعاؾفُت والظلىهُت.
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 إلاع ــالم املدل ــيً :خمث ــل ف ــي الىط ــاثل ؤلاعالمُ ــت الت ــي جخىاح ــد عل ــى اإلاظ ــخىي اإلادل ــي ،وك ــدجخـ ـ ــظ مىؿلـ ـ ــت معُىـ ـ ــت ،ؤو جلـ ـ ــىم بخدمـ ـ ــت مجخمـ ـ ــع مدـ ـ ــدود ُومخىاطـ ـ ــم مـ ـ ــً الىـ ـ ــاخُخين
الاحخماعُت والثلافُت (ولُدة خدادي ،7171 ،ص .)64
وَشـ ــير مطـ ــؿلح ؤلاعـ ــالم اإلادلـ ــي فـ ــي هـ ــره الدزاطـ ــت بلـ ــى ؤلاعـ ــالم الُمجـ ــي السطـ ــمي
ً
ً
وألاهل ـ ــي ،ولش ـ ــلُه الخللُ ـ ــدي مم ـ ــثال ف ـ ــي الص ـ ــخافت وؤلاذاع ـ ــت والخلف ـ ــاش ،والجدً ـ ــد مم ـ ــثال
بمخخلف مىاكع الخىاضل الاحخماعي.
 الجمهوس الُمني :الجمهىز بشيل عام ٌعجي مجمىعت هبيرة مً الىاض جمثل مخخلفً
مجاالث الخُاة والؿبلاث الاحخماعُت ،وجػم ؤفسادا ًخخلفىن في مساهصهم ومهجهم
وزلافاتهم وزسواتهم (خظً مياوي ولُلى الظُد ،2012 ،ص ُ .)793وٍلطد بالجمهىز
الُمجي في هره الدزاطت مخخلف فئاث وشساثذ وؾبلاث ألافساد مً شتى مدافكاث
الجمهىزٍت الُمىُت.
 أصمــت :ألاشمــت بشــيل عــام حعجــي "جىكُــذ لألخــدار ًخميــز بطــعىبخه ؤو خؿىزجــه ،وعــادة مــاًخعلـم بىغـع مظـخلبلي لـه عالكـت بالخُـاة ؤو الخـازٍ " ).(A S Hornby, 1982, P. 204
ً
وٍلترب اطخخدام اإلاطؿلح في هـره الدزاطـت مـً مفهـىم الياززـت الصـخُت ،باعخبـازه خـدزا
ً
مفاحئا ًدظبب في وغع خسج وغير مظخلس ،خؿس وٍطعب اخخىاءه.
عد ٌظببه فيروض وىزوها
 لوسونا :الاطم العلمي له (وىفُد  ،)94وهى مسع ُم ًٍ
ُ
اإلاىدشف ماخسا ،بعد جفشُه في مدًىت ووهان الطِىُت في دٌظمبر/واهىن ألاوٌ ،7194
وكد ؤؾللذ مىكمت الصخت العاإلاُت علُه حظمُت الجاثدت مع شٍادة زكعه اهدشازه
وضعىبت اخخىاثه (خمدي زطام ،7171 ،ص  .)6وٍسد اإلاطؿلح في هره الدزاطت في
بؾازه اعخبازه ؤشمت صخُت خؿيرة وغير مظبىكت ؾالذ مخخلف دوٌ العالم ،ومجها الُمً.
الذساظاث العابقت
لم جخىفس دزاطاث طابلت خىٌ مىغىع ؤلاعالم الُمجي في شمً "وىزوها" ختى وكذ بعداد
هره الدزاطت ،فُما عدا دزاطاث وجلازٍس عامت ذاث ضلت ،ؤبسشها الخالي:
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 -9جلسٍس معهد "زوٍترش" خىٌ ألاخباز على اإلاىطاث السكمُت لعام  ،7171والري جػمً
ً
اطخؿالعا لسؤي هدى  31ؤلف ُمظتهلً لألخباز السكمُت خىٌ العالم ،وخلظ بلى ؤن
حاثدت "وىزوها" عصشث الخاحت بلى صخافت دكُلت ومىزىق فحها ،خاضت مع الاعخماد
الىبير على مىطاث الخىاضل الاحخماعي للخطىٌ على ألاخباز ،الطُما "الىاحع آب"
و"الفِظبىن" ،فُما اهخفؼ اطتهالن ألاخباز مً خالٌ الصخف اإلاؿبىعت .وبدظب
الخلسٍس فةن  41باإلااثت مً ألاشخاص اطخخدمىا مىطاث الخىاضل الاحخماعي للخطىٌ
على ألاخباز بلى حاهب الىطاثل الخللُدًت ،وؤن زلت الجمهىز في وطاثل ؤلاعالم بشيل عام
ُ
في اهخفاع ،وؤن  26باإلااثت كللىن بشإن مدي صخت ألاخباز اإلاخداولت على شبىت
ؤلاهترهذ ،و 41باإلااثت كللىن مً اإلاعلىماث اإلاػللت على مىطاث الخىاضل الاحخماعي
اإلاخخلفت وال ًثلىن بها ،فُما عبر خىالي  24باإلااثت عً زلتهم في الخيىماث الىؾىُت
واإلااطظاث ؤلاخبازٍت )(https://bit.ly/31NFjNN
 -7دزاطت مدمد اإلاغير ،الظُاطاث ؤلاعالمُت في الخد مً مخاؾس وىزوها ،حامعت
فلظؿين ،7171 ،والتي هدفذ بلى بُان ؤهمُت الظُاطاث ؤلاعالمُت في حعصٍص الخىعُت
الصخُت للخد مً مخاؾس وىزوها على اإلاجخمعاث ،وحعصٍص الدوز الخىعىي بةحساءاث
الىكاًت مً ؤلاضابت به .واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىضفي والخدس ي الري ٌعخمد على
خبراث الباخث ،وخلطذ بلى ؤن هىان خاحت لخدلُل الظُاطاث والاطتراجُجُاث ؤلاعالمُت
في الخعامل مع فيروض وىزوها وما ضاخب ذلً مً احساءاث بعالمُت وجىعىٍت ،وهرلً
ؤهمُت ؤلاعالم الخفاعلي والاحخماعي في جىاضل العمل وألاوشؿت البشسٍت في ؤماهً الدجس
الطخي واطخدامت الخعلُم ؤلالىترووي .وؤهدث غسوزة بعادة زطم مظاز الظُاطاث
ؤلاعالمُت للخعاٌش آلامً مع الفيروض ،وؤن هىان مجمىعت هبيرة مً الظُاطاث الىاحب
بجباعها مً كبل اإلاجخمع الدولي لخىحُه ؤلاعالم لخدمت الظُاطاث الىكاثُت اإلاخخلفت في
مىاحهت جفش ي اهدشاز الفيروض (مدمد اإلاغير.)7171 ،
 -1دزاطت عِشت علت ،دوز وطاثل ؤلاعالم الجدًد في جىمُت الىعي الطخي وميافدت ألاشماث
الصخُت العاإلاُت في غىء اهدشاز فيروض وىزوها ،حامعت عماز زلُجي ،الجصاثس، 7171 ،
والتي هدفذ بلى الخدلم مً بمياهُت الخيبا بدوز وطاثل ؤلاعالم الجدًد في حشىُل الىعي
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الطخي وميافدت ألاشماث الصخُت العاإلاُت في قل اهدشاز فيروض وىزوها في الجصاثس.
واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىضفي وؤطلىب اإلاسح الري شمل عُىت ميىهت مً 140
ً
فسدا ،وبُيذ الىخاثج ؤهه ًمىً الخيبا بالدوز ؤلاًجالي لىطاثل ؤلاعالم الجدًد في جىمُت
الىعي الطخي وميافدت ألاشماث الصخُت العاإلاُت في قل اهدشاز الفيروض في الجصاثس ،وؤن
ً
هىان فسوق دالت بخطاثُا في مخىطـ دزحاث دوز وطاثل ؤلاعالم الجدًد في حشىُل الىعي
ُ
الطخي وميافدت ألاشماث الصخُت العاإلاُت في قل اهدشاز الفيروض حعصي إلاخغير اإلاجاٌ
اإلانهي ،وذلً على عىع مخغيري الجيع والفئاث العمسٍت (عِشت علت.)7171 ،
 -4دازطت مسهص الدزاطاث وؤلاعالم الاكخطادي ،اإلاشهد ؤلاعالمي الُمجي  ،7192الُمً،
ً
وهي دزاطت مسخُت شملذ  692فسدا مً الجمهىز الُمجي في  71مدافكت ،وخلطذ بلى
ؤن  67باإلااثت مً الجمهىز ال ًثلىن بىطاثل ؤلاعالم ،بظبب غُاب اإلاهىُت والخُاد في
الخغؿُت والخبعُت ألؾساف طُاطُت .وؤقهسث الدزاطت وحىد ؤشمت زلت بين الجمهىز
ووطاثل ؤلاعالم دفعتهم بلى الابخعاد عً الىطاثل الخللُدًت والبدث عً وطاثل حدًدة،
مجها وطاثل الخىاضل الاحخماعي .هما ؤقهسث ؤن اإلاىاغُع الظُاطُت جدكى باهخمام هبير
لدي الجمهىز الُمجي بيظبت  21باإلااثت ،جلحها ؤلاوظاهُت ،الترفحهُت ،زم الاكخطادًت.
وؤشازث الدزاطت بلى اعخماد غالبُت الجمهىز على ؤلاهترهذ في خطىلهم على ألاخباز
بيظبت  44باإلااثت ،جالها الخلفاش ،اإلاؿبىعاث ،زم ؤلاذاعاث .وؤهدث الدزاطت ؤن وطاثل
ُ
ؤلاعالم ال جدىاوٌ اإلاىاغُع التي تهم الجمهىز ،بل حعؿي مظاخت واطعت للمىاغُع
الظُاطُت على خظاب اإلاىاغُع ؤلاوظاهُت والصخُت والخعلُمُت والترفحهُت (مسهص
الدزاطاث وؤلاعالم الاكخطادي ،املشهذ إلاعالمي الُمني  ،7112الُمً).
نخائج الذساظت املسحُت
جوصُف عُنت الذساظت
جم جدلُل بُاهاث الاطدباهت باالعخماد على ؤطالُب بخطاثُت هي الخىسازاث واليظب
ً
اإلائىٍت .وفُما ًلي عسع لخطاثظ ؤفساد عُىت الدزاطت اإلاسخُت ،وفلا للبُاهاث
الصخطُت ،وهي :الجيع ،العمس ،واإلااهل العلمي.
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 -1الجنغ
الجنغ

الخنشاس

النعبت املئوٍت

الترجِب

ذهس
ؤهثى

188
59

76.1%
23.9%

املجموع

742

%111

1
2
-

تىزيع أفراد انعينة بحسب انجنس:جذول 1

بُيذ الىخاثج الخاضت بجيع ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي ؤن غالبُتهم ذوىز بيظبت 76.1
باإلااثت ،فُما بلغذ وظبت ؤلاهار  23.9باإلااثت.
 -2العمش
العمش

الخنشاس

النعبت املئوٍت

الترجِب

أقل من  42سنة

4

1.6%

2

من  42إلى  52سنة
من  53إلى  62سنة
من  63إلى  72سنة

62
46

26.3%
38.9%

1
9

66

26.7%

7

 73سنة فأكثر
انمجمىع

96
244

6.5%
%111

4
-

جوصَع أفشاد العُنت بدعب العمر:جذوى 7

بُي ــذ الىخ ــاثج الخاض ــت ب ــالعمس ،ؤن غالبُ ــت ؤفـ ـساد عُى ــت الجمه ــىز الُمج ــي ه ــم ف ــي الفئـ ــت
العمسٍت مً  31بلى  41طىت ،بيظبت  38.9باإلااثـت ،جلحهـا الفئـت مـً  49بلـى  21طـىت بيظـبت
 26.7باإلااثــت ،ولعــدها الفئــت مــً  71بلــى  11طــىت بيظــبت  26.3باإلااثــت ،زــم الفئــت مــً 51
ً
طىت فإهثر بيظبت  6.5باإلااثت ،وؤخيرا حاءث الفئت ؤكل مً  71طىت بيظبت  1.6باإلااثت.
 -3املؤهل العلمي:
املؤهل العلمي

الخنشاس

النعبت املئوٍت

الترجِب

ؤكل مً زاهىي

97

4.9%

2

زاهىي

71

9.3%

1

دبلىم

79

8.5%

4

بيالىزٍىض
دزاطاث علُا
املجموع

914
27

56.3%
21%

9
7

742

%111

-

تىزيع أفراد انعينة بحسب انمؤهم انعهمي:جذول 3
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بُي ــذ الىخ ــاثج الخاض ــت باإلااه ــل العلم ــي ؤن غالبُ ــت ؤف ـساد عُى ــت الجمه ــىز الُمج ــي ًدمل ــىن
ً
ً
مـ ـ ــاهال حامعُـ ـ ــا بدزحـ ـ ــت بيـ ـ ــالىزٍىض بيظـ ـ ــبت  56.3باإلااث ـ ــتً ،لـ ـ ــي ذل ـ ــً خـ ـ ــاملى ش ـ ــهاداث
الدزاط ــاث العلُ ــا بيظ ــبت  21باإلااث ــت .وف ــي اإلاسجب ــت الثالث ــت ح ــاء اإلااه ــل الث ــاهىي بيظ ــبت 9.3
باإلااث ــت ،ولع ــده ماه ــل ال ــدبلىم بيظ ــبت  8.5باإلااث ــت ،وهم ــا وظ ــبخان مخلازبخ ــان ،ؤم ــا ماه ــل
ألاكل مً زاهىي ،فلد وزد بيظبت بظُؿت كدزها  4.9باإلااثت.
جوصُف اظخجاباث العُنت وجدلُلها
ً
أوال :مدوس الاعخماد والخعشض
 -1ما مذى اعخمادك على إلاعالم املدلي لمصذس للمعلوماث خالى أصمت "لوسونا"؟
إلاجابت
ؤعخمد علُه بدزحت هبيرة
ؤعخمد علُه بدزحت مخىطؿت
ؤعخمد علُه بدزحت كلُلت
ال ؤعخمد علُه
املجموع

الخنشاس
22
33
26
46
742

النعبت املئوٍت
23.1%
35.6%
22.7%
18.6%
%111

الترجِب
7
9
1
4
-

جذوى  :4مذى اعخماد العُنت على إلاعالم املدلي لمصذس للمعلوماث خالى أصمت "لوسونا"

ً
ً
ٌعج ــي الاعخم ــاد دزح ــت الاهخم ــام لىط ــُلت بعالمُ ــت معُى ــت باعخبازه ــا مط ــدزا مهم ــا
ُ
للمعلىم ــاث ،وحع ــسف اإلاعلىم ــاث عل ــى ؤنه ــا البُاه ــاث الت ــي ج ــخم معالجته ــا ووش ــسها لخدلُ ــم
هدف معـين ،ولىشـف الخلـاثم وبًػـاح ألامـىزُ ،وٍلطـد باإلاعلىمـاث فـي هـره الدزاطـت وـل
م ــا ًُب ــث عب ــر وط ــاثل ؤلاع ــالم الُمىُ ــت ع ــً ؤشم ــت "وىزوه ــا" .وك ــد ؤقه ــسث الىخ ــاثج ؤن غالبُ ــت
ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجـي ٌعخمـدون علـى ؤلاعـالم اإلادلـي همطـدز للمعلىمـاث خـالٌ ؤشمـت
"وىزوه ـ ــا" بدزح ـ ــت مخىط ـ ــؿت ،وذل ـ ــً بيظ ـ ــبت  35.6باإلااث ـ ــت .وف ـ ــي اإلالابـ ــل ،ف ـ ــةن وظ ـ ــبت مـ ــً
ٌعخمدون علُه بدزحت هبيـرة جبلـغ  23.1باإلااثـت ،ومـً ٌعخمـدون علُـه بدزحـت كلُلـت وظـبتهم
 22.7باإلااثت ،ؤما مً ال ٌعخمدون علُه همطدز للمعلىماث فيظبتهم  18.6باإلااثت.
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 -7ما دسجت ثقخو باملعلوماث الواسدة في إلاعالم املدلي خوى أصمت "لوسونا"؟
الخنشاس
43
41
69
43
742

إلاجابت
ؤزم بها بدزحت هبيرة
ؤزم بها بدزحت مخىطؿت
ؤزم بها بدزحت كلُلت
ال ؤزم بها
املجموع

الترجِب
5
3
4
5
-

النعبت املئوٍت
19.4%
36.5%
24.7%
19.4%
%111

جذوى  :5دسجت ثقت العُنت باملعلوماث الواسدة في إلاعالم املدلي خوى أصمت "لوسونا"
حعجي الثلت بشيل عام دزحت الطدق التي جازس بدوزها على ؤلاكىاع ،وزغم ذلً ال
حعجي الثلت بالػسوزة التزام اإلاطدز ؤو الىطُلت ؤلاعالمُت بالطدق .وبدظب الىخاثج ،جبين ؤن
غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي ًثلىن بدزحت مخىطؿت باإلاعلىماث الىازدة في ؤلاعالم
اإلادلي خىٌ ؤشمت "وىزوها" ،وذلً بيظبت  36.5باإلااثت .وبلغذ وظبت مً ًثلىن بها بدزحت
ً
كلُلت  24.7باإلااثت ،وؤخيرا حاء مً ًثلىن بها بدزحت هبيرة ومً ال ًثلىن بها بيظبت مدظاوٍت
كدزها  19.4باإلااثت ،ما ٌعجي ؤن اإلاعلىماث التي ًخعسغىن بلحها مثاز شيىن لديهم ،ؤو ال
ًطدكىنها.
 -3ما مذى حعشطو لإلعالم املدلي خالى أصمت "لوسونا"؟
إلاجابت
ً
داثما
ً
غالبا
ً
ؤخُاها
ً
هادزا

الخنشاس
47
63
42
47

النعبت املئوٍت
17%
27.5%
38.5%
17%

الترجِب
1
7
9
1

انمجمىع

244

%111

-

جذوى  :6مذى حعشض العُنت لإلعالم املدلي خالى أصمت "لوسونا"

الخعسع هى اطخلباٌ الجمهىز للسطاثل الاجطالُت مً خالٌ وطاثل ؤلاعالم
ً
وجإزسه بها ،وبدظب الىخاثج ،فةن غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي ًخعسغىن ؤخُاها بلى
ؤلاعالم اإلادلي خالٌ ؤشمت "وىزوها" ،وذلً بيظبت  38.5باإلااثت .ؤما البلُت ،فُخعسغىن
ً
ً
ً
بلُه غالبا بيظبت  27.5باإلااثت ،وداثما وهادزا بيظبت مدظاوٍت كدزها  17باإلااثت .وهره
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الىخاثج حعىع مدي الاهخمام بالخعسع لىطاثل ؤلاعالم اإلادلي ،ألامس الري ًسجبـ
ُ
باإلاػمىن اإلالدم مً خاللها ،وهرلً بدزحت زسائها اإلاعلىماحي.
 -4ما مخوظط حعشطو الُومي لإلعالم املدلي خالى أصمت "لوسونا"؟
النعبت املئوٍت
الخنشاس
إلاجابت
57.9%
941
ؤكل مً طاعت
23.1%
22
مً طاعت بلى ؤكل مً طاعخين
8.1%
71
مً طاعخين بلى ؤكل مً زالر طاعاث
10.9%
72
زالر طاعاث فإهثر
%111
742
املجموع
جذوى  :2مخوظط حعشض العُنت الُومي لإلعالم املدلي خالى أصمت "لوسونا"

الترجِب

3
4
6
5
-

ً
ًدىـىع حمهــىز وطــاثل ؤلاعــالم جبعــا لؿــىٌ اإلاـدة الصمىُــت التــي ًخعسغــىن فحهــا للىطــاثل ؤو
السط ــاثل الاجط ــالُت ،فهى ــان حمه ــىز ذو حع ــسع كط ــير وآخ ــس ذو حع ــسع ؾىٍ ــل .وك ــد ؤقه ــسث
الىخ ــاثج فُم ــا ًخعل ــم بمخىط ـــ الخع ــسع الُ ــىمي لإلع ــالم اإلادل ــي خ ــالٌ ؤشم ــت "وىزوه ــا" ؤن غالبُ ــت
ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي مخىطـ حعسغهم ؤكل مً طاعت ،وذلً بيظبت  57.9باإلااثـت .همـا ؤن
ما وظبخه  23.1باإلااثت مخىطـ حعسغهم مً طاعت بلى ؤكل مً طاعخينً ،لي ذلً مـً ًخعسغـىن
ً
لإلعــالم اإلادلــي إلاــدة زــالر طــاعاث فــإهثر بيظــبت  10.9باإلااثــت ،وؤخيـرا مــً ًخعسغــىن بلُــه إلاــدة مــً
طاعخين بلى ؤكل مً زالر طاعاث بيظبت  8.1باإلااثت.

 لُف جأثش حعشطو لإلعالم املدلي بعذ أصمت "لوسونا"؟إلاجابت

الخنشاس

النعبت املئوٍت

الترجِب

اشداد حعسض ي له

27

21.1%

1

كل حعسض ي له

62

26.3%

7

لم ًخإزس حعسض ي له

911

52.6%

9

املجموع

742

%111

-

جذوى  :8لُفُت جأثش حعشض العُنت لإلعالم املدلي بعذ أصمت "لوسونا"
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بُيذ الىخاثج ؤن غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي لم ًخإزس حعسغهم لإلعالم اإلادلي بعد
ؤشمت "وىزوها" ،وذلً بيظبت  52.6باإلااثت ،وؤن  26.3باإلااثت كل حعسغهم بلُه ،وفي اإلالابل
فةن  21.1باإلااثت مً العُىت اشداد حعسغهم بلى ؤلاعالم بعد ألاشمتُ .وَشاز بلى ؤن شٍادة ؤو
كلت الخعسع ًسجبـ بشيل عام بمدي جلبُت وطاثل ؤلاعالم الخخُاحاث الجمهىز ،ودزحت
ً
مىاهبت مػمىنها لسغباجه واهخماماجه العامت ؤو الصخطُت ،فػال عً دزحت الثلت بها
ومظخىي مطداكُتها.
 -6ما هي أبشص الوظائل إلاعالمُت التي جخعشض خالى أصمت "لوسونا"؟
الخنشاس

ؤلاعالم الخللُدي (صخافت ،بذاعت ،وجلفاش)
ؤلاعالم الجدًد (مىاكع الخىاضل الاحخماعي)
هالهما (ؤلاعالم الخللُدي والجدًد)

74
41
911

النعبت
املئوٍت
9.7%
36.5%
53.8%

إلاجابت

املجموع

742

%111

الترجِب
1
7

9
-

جذول  :9أبرز انىسائم اإلعالمية انتي تتعرض نها انعينة خالل أزمة "كىرونا"

ب ــسش مفه ــىم الجمه ــىز اليش ـــ ؤو ؤلاًج ــالي م ــع الث ــىزة اإلاعلىماجُ ــت والخىىىلىحُ ــت
ً
التي ؾالذ وطاثل ؤلاعالم ،وهى الجمهىز الري ًيىن كادزا على اخخُاز وطاثل ؤو مػـامين
مدــددة ًخعــسع بلحهــا ،بمــا ًدىاطــب مــع مــا جدللــه لــه مــً بشــباع خاحــاث ودوافــع معُىــت،
وذلــً بمعج ــى الاهخلاثُــت والىفعُ ــت والعمدً ــت .وبُيــذ الىخ ــاثج ف ــي هــرا الط ــدد ،ؤن غالبُ ــت
ؤفـساد عُىــت الجمهــىز الُمجــي ًخعسغــىن بلــى وطــاثل ؤلاعــالم الخللُــدي والجدًــد خــالٌ ؤشمــت
"وىزوه ــا" بيظ ــبت  53.8باإلااثـ ــت ،م ــا ٌش ــير بل ــى الخيام ــل ب ــين الىـ ــىعين ف ــي جلبُـ ــت اخخُاحـ ــاث
ً
الجمه ــىز ،زغ ــم اإلاىافظ ــت اإلاعسوف ــت بُجهم ــا .وٍل ــي ذل ــً اإلاخعسغ ــىن لإلع ــالم الجدً ــد ُمم ــثال
بمىاكــع الخىاضــل الاحخمــاعي بيظــبت  36.5باإلااثــت ،ولعــل ذلــً ٌعــىد بلــى عــدة عىامــل مثــل
طـهىلت وطـسعت اليشــس فحهـا ،هاهُـً عــً الخفاعلُـت والخسٍـت الىاطــعت التـي جدُدهـا ومجاهُــت
الاط ــخخدام .وح ــاء اإلاخعسغ ــىن لىط ــاثل ؤلاع ــالم الخللُ ــدي (ص ــخافت ،بذاع ــت ،وجلف ــاش) ف ــي
مسجبت ؤخيرة بيظبت بظُؿت كدزها  9.7باإلااثت.
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ً
ثانُا :مدوس الخأثيراث
الخأثيراث املعشفُت:
ً -1شفع إلاعالم املدلي الوعي الصحي لذي خالى أصمت "لوسونا"
الترجِب
النعبت املئوٍت
الخنشاس
إلاجابت
9
59.1%
946
مىافم
7
25.9%
64
مداًد
1
15%
12
غير مىافم
%111
742
املجموع
جذوى  :11سفع إلاعالم املدلي الوعي الصحي خالى أصمت "لوسونا"

ؤهدث الىخاثج مىافلت غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي على ؤن ؤلاعالم اإلادلي ًسفع
الىعي الطخي لديهم خالٌ ؤشمت "وىزوها" بيظبت هبيرة كدزها  59.1باإلااثت ،فُما بلغذ
وظبت غير اإلاىافلين على ذلً  15باإلااثت فلـ ،ؤما اإلاداًدون فبلغذ وظبتهم  25.9باإلااثت.
ُ
ُوٍلطد بالىعي الطخي هىا حملت الخطىزاث واإلاعخلداث والسئي التي حعين الجمهىز في
ً
ً
ً
خُاجه الصخُت وجددد طلىهه الطخي ،هما جىفس له زضُدا معسفُا ًجعله كادزا على
جفظير الكىاهس الصخُت وجددًد ؤطباب ألامساع ،ومً زم ججىبها والىكاًت مجها (زئوف
طالم ،7193 ،ص .)73
ً -7ضودني إلاعالم املدلي بمعلوماث مافُت ومخهاملت عن جائدت "لوسونا"
الترجِب
النعبت املئوٍت
الخنشاس
إلاجابت
9
47.8%
993
مىافم
1
25.5%
61
مداًد
7
26.7%
66
غير مىافم
%111
742
املجموع
جذول  :11تسويذ اإلعالو انمحهي بمعهىمات كافية ومتكامهة عن جائحة "كىرونا"

بُيذ الىخاثج ؤن غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي ًىافلىن على ؤن ؤلاعالم اإلادلي
ًُصودهم بمعلىماث وافُت ومخياملت عً حاثدت "وىزوها" ،وذلً بيظبت  47.8باإلااثت ،فُما
بلغذ وظبت مً ال ًىافلىن على ذلً  26.7باإلااثت ،في ملابل  25.5باإلااثت مداًدون.
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ً
ً
ً -3ثير إلاعالم املدلي لذي لغطا وغموطا خوى وباء "لوسونا"
إلاجابت
مىافم
مداًد
غير مىافم
املجموع

النعبت املئوٍت
34.8%
30%
35.2%
%111

الخنشاس
36
24
32
742

الترجِب
7
1
9

-

جذوى  :17إثاسة إلاعالم املدلي اللغط والغموض خوى وباء "لوسونا"

ؤقهسث الىخاثج ؤن غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي ًسون ؤن ؤلاعالم اإلادلي ال
ً
ً
ًثير لديهم لغؿا وغمىغا خىٌ وباء "وىزوها" ،وذلً بيظبت  35.2باإلااثت ،فُما بلغذ
وظبت مً ًىافلىن على ؤهه ًثير ذلً  34.8باإلااثت ،ومً هم مداًدون وظبتهم  30باإلااثت.
ُوَشاز في هرا الطدد بلى ؤن ؤخد ؤهم ؤهداف حعسع الجمهىز لإلعالم هى الخىغُذ
وجبدًد الغمىع ،وي ال جيىن ألامىز ُمبهمت ؤو ًددر ؤي الخباض ،وفي قل حاثدت خؿسة
ً
مثل "وىزوها" جخػاعف ؤهمُت هرا ألامس ،هكسا الزجباؾه بدُاة ألافساد بطىزة مباشسة.
ٌ -4عاهم إلاعالم املدلي في جشجِب أولوٍاحي واهخماماحي خالى أصمت "لوسونا"
الترجِب
النعبت املئوٍت
الخنشاس
إلاجابت
9
38.5%
42
مىافم
7
32.4%
31
مداًد
1
29.1%
27
غير مىافم
%111
742
املجموع
جذوى  :13معاهمت إلاعالم املدلي في جشجِب ألاولوٍاث والاهخماماث خالى أصمت "لوسونا"

هشــفذ الىخــاثج ؤن غالبُــت ؤف ـساد عُىــت الجمهــىز الُمجــي ًىافلــىن علــى ؤن ؤلاعــالم اإلادلــي
ٌظــاهم فــي جسجِــب ؤولىٍــاتهم واهخمامــاتهم خــالٌ ؤشمــت "وىزوهــا" بيظــبت  38.5باإلااثــت ،وهــرا
ًـدٌ علــى حجـم الخــإزير فـي بخــدي الىــىاحي اإلاعسفُـت اإلاترجبــت علـى الخعــسع بلـى ؤلاعــالم ،فُمــا
بلغذ وظبت اإلاداًدًً  32.4باإلااثت ،ومً ال ًىافلىن على ذلً  29.1باإلااثت.
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الخأثيراث العاطفُت:
ً -1شفع إلاعالم املدلي الشوح املعنوٍت والشعوس الجمعي لذي خالى أصمت "لوسونا"
الترجِب
النعبت املئوٍت
الخنشاس
إلاجابت
9
52.6%
911
مىافم
7
23.9%
24
مداًد
1
23.5%
23
غير مىافم
%111
742
املجموع
جذوى  :14سفع إلاعالم املدلي الشوح املعنوٍت والشعوس الجمعي خالى أصمت "لوسونا"

ؤقهــسث الىخــاثج مىافلــت غالبُــت ؤف ـساد عُىــت الجمهــىز الُمجــي علــى ؤن ؤلاعــالم اإلادلــي ًسفــع
الــسوح اإلاعىىٍــت والشــعىز الجمعــي لــديهم خــالٌ ؤشمــت "وىزوهــا" بيظــبت  52.6باإلااثــت ،ملابــل
وظــب مخلازبــت للبلُــت ،خُــث حــاء اإلاداًــدون بيظــبت  23.9باإلااثــت ،وغيــر اإلاــىافلين بيظــبت
 23.5باإلااثت .وَعجي الشعىز الجمعي الخىخُد والاهدماج ،ما ًادي بلـى زفـع الـسوح اإلاعىىٍـت
للجمهىز.
ٌ -7عاهم إلاعالم املدلي في حعضٍض شعوسي بالشطا ججاه إداسة الذولت ألصمت "لوسونا"
إلاجابت
مىافم
مداًد
غير مىافم
املجموع

الخنشاس
992
67
63
742

النعبت املئوٍت
47.4%
25.1%
27.5%
%111

الترجِب
9
1
7
-

جذول  :15مساهمة اإلعالو انمحهي في تعسيس انشعىر بانرضا تجاه إدارة انذونة ألزمة
"كىرونا"

بُيذ الىخاثج مىافلت غالبُـت ؤفـساد عُىـت الجمهـىز الُمجـي علـى ؤن ؤلاعـالم اإلادلـي
ٌظــاهم فــي حعصٍــص شــعىزهم بالسغــا ججــاه بدازة الدولــت ألشمــت "وىزوهــا" بيظــبت  47.4باإلااثــت،
وذلــً فــي ملابــل  27.5باإلااثــت لغيــر اإلاــىافلين ،و 25.1باإلااثــت للمداًــدًً .والسغــا هىــا ٌعجــي

131

د /بخوى العُذ مصطفى

اللب ــىٌ ب ــاإلحساءاث والخ ــدابير السط ــمُت الت ــي اجخ ــرتها الدول ــت إلاىاحه ــت ألاشم ــت ،وه ــى ش ــعىز
بًجالي بخالف السخـ والغػب.
ٌ -3عضص إلاعالم املدلي شعوسي باالغتراب والعضلت خالى أصمت "لوسونا"
الترجِب
النعبت املئوٍت
الخنشاس
إلاجابت
1
21.5%
21
مىافم
7
32.8%
39
مداًد
9
45.7%
991
غير مىافم
%111
742
املجموع
جذوى  :16حعضٍض إلاعالم املدلي لشعوس الاغتراب والعضلت خالى أصمت "لوسونا"

بُيــذ الىخــاثج عــدم مىافلــت غالبُــت ؤفـساد عُىــت الجمهــىز الُمجــي علــى ؤن ؤلاعــالم
اإلادلــي ٌعــصش شــعىزهم بــاالغتراب والعصلــت خــالٌ ؤشمــت "وىزوهــا" بيظــبت  45.7باإلااثــت ،فُمــا
بلغــذ وظــبت اإلاداًــدًً  32.8باإلااثــت ،فــي ملابــل مــا وظــبخه  21.5باإلااثــت ممــً هــم مىافلــىن
عل ــى ذل ــً .والج ــدًس بال ــرهس ؤن العصل ــت والاغت ـراب ه ــى ش ــعىز ط ــلبي ًخىل ــد هدُج ــت افخل ــاد
ُ
الجمهىز لىطاثل بعالم حعبر عىه.
ً -4ثير إلاعالم املدلي شعوس الخوف والقلق لذي خالى أصمت "لوسونا"
الترجِب
النعبت املئوٍت
الخنشاس
إلاجابت
7
25.1%
67
مىافم
1
24.3%
61
مداًد
9
50.6%
972
غير مىافم
%111
742
املجموع
جذول  :14إثارة اإلعالو انمحهي شعىر انخىف وانقهق خالل أزمة "كىرونا"

ؤهـدث الىخــاثج عـدم مىافلــت غالبُــت ؤفـساد عُىــت الجمهــىز الُمجـي علــى ؤن ؤلاعــالم
اإلادلــي ًثيــر شــعىز الخــىف واللل ـم لــديهم خــالٌ ؤشمــت "وىزوهــا" بيظــبت  50.6باإلااثــت ،ولعــل
َ
ذلــً ًسحــع بلــى حعــىد الشــعب الُمجــي علــى ألاوبئــت وألام ـساع التــي جىدشــس فــي بلــده لكــسوف
ش ـ ــتى ،ؤهمه ـ ــا الطـ ـ ـساعاث اإلاظ ـ ــخمسة وغ ـ ــعف اإلاىكىم ـ ــت الصـ ـ ــخُت ،فُم ـ ــا بلغ ـ ــذ وظ ـ ــبت
اإلاداًــدًً  24.3باإلااثــت ،فــي ملابــل مــا وظــبخه  25.1باإلااثــت ممــً ه ـم مىافلــىن علــى ذل ــً.
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والخىف والللم هى شعىز طلبي بخالف الؿمإهِىتُ ،
وعسف عً الُمىُين بهيازهم للمـسع
مىر بداًاث اهدشازه ووسج الؿساثف خىله واعخبازه ماامسة.
الخأثيراث العلولُت:
ًُ -1دفضني إلاعالم املدلي على اجخار إجشاءاث اختراصٍت للوقاًت من وباء "لوسونا"
الترجِب
النعبت املئوٍت
الخنشاس
إلاجابت
9
68.4%
964
مىافم
7
18.2%
42
مداًد
1
13.4%
11
غير مىافم
%111
742
املجموع
جذوى  :18جدفيز إلاعالم املدلي على اجخار إجشاءاث اختراصٍت للوقاًت من وباء "لوسونا"

ؤهـدث الىخــاثج مىافلـت الغالبُــت الىبــري مـً ؤفـساد عُىــت الجمهـىز الُمجــي علــى ؤن
ؤلاعــالم اإلادلــي ًُدفــصهم علــى اجخــاذ بح ـساءاث اختراشٍــت للىكاًــت مــً وبــاء "وىزوهــا" بيظ ــبت
 68.4باإلااثــت ،فــي ملابــل  13.4باإلااثــت ممــً هــم غيــر مــىافلين علــى ذلــً ،فُمــا بلغــذ وظــبت
اإلاداًــدًً  18.2باإلااثــتُ .وٍلطــد بــاإلحساءاث الاختراشٍــت هىــا جلــً التــي جيــىن علــى اإلاظــخىي
الصخصـ ي للىكاًــت مــً الىبــاء ،مثــل الاهخمــام بالىكافــت هغظــل الُــدًً والخغرًــت الظــلُمت
والعمل على زفـع الجهـاش اإلاىـاعي والخفـاف علـى اإلاعىىٍـاث العالُـت ،وهـرلً الالتـزام بـالدجس
الط ـ ــخي خ ـ ــاٌ اإلا ـ ــسع ،وجف ـ ــادي الع ـ ــدوي بع ـ ــدة وط ـ ــاثل ،مجه ـ ــا ع ـ ــدم اإلاط ـ ــافدت وججى ـ ــب
الخجمعاث وألاماهً اإلاصدخمت وازجداء الىماماث.
ًُ -7نشطني إلاعالم املدلي للمشاسلت في جهود الذولت الشظمُت ملهافدت وباء "لوسونا"
الترجِب
النعبت املئوٍت
الخنشاس
إلاجابت
9
59.1%
946
مىافم
7
21.5%
21
مداًد
1
19.4%
43
غير مىافم
%111
742
املجموع
جذوى  :11جنشُط إلاعالم املدلي للمشاسلت في جهود الذولت الشظمُت ملهافدت وباء "لوسونا"
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ؤقهسث الىخاثج مىافلت الغالبُت الىبري مً ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي على ؤن
ؤلاعالم اإلادلي ًُيشؿهم للمشازهت في حهىد الدولت السطمُت إلايافدت وباء "وىزوها" بيظبت
 59.1باإلااثت ،في ملابل  19.4باإلااثت ممً هم غير مىافلين على ذلً ،فُما بلغذ وظبت
اإلاداًدًً  21.5باإلااثتُ .وٍلطد بالخيشُـ" هىا كُام الجمهىز بعمل ؤو طلىن ما هدُجت
الخعسع لىطاثل ؤلاعالم ،ومً ؤمثلت ذلً الخؿىع للعمل مع وشازة الصخت العامت
والظيان غمً الخعبئت الصخُت إلاىاحهت ؤي ؾازت.
ٌُ -3شجعني إلاعالم املدلي على الانخشاط في العمل ألاهلي الخطوعي خالى أصمت "لوسونا"
الترجِب
النعبت املئوٍت
الخنشاس
إلاجابت
9
48.2%
994
مىافم
7
28.7%
29
مداًد
1
23.1%
22
غير مىافم
%111
742
املجموع
جذوى  :71حشجُع إلاعالم املدلي على الانخشاط في العمل ألاهلي الخطوعي خالى أصمت "لوسونا"

بُيذ الىخاثج مىافلت غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي على ؤن ؤلاعالم اإلادلي
ٌُصجعهم على الاهخساؽ في العمل ألاهلي الخؿىعي خالٌ ؤشمت "وىزوها" بيظبت 48.2
باإلااثت ،في ملابل  23.1باإلااثت ممً هم غير مىافلين على ذلً ،فُما بلغذ وظبت
اإلاداًدًً  28.7باإلااثت .ومً ؤمثلت ألاعماٌ الخؿىعُت ألاهلُت جلً التي اهدشسث
الدعىاث لها عبر وطاثل ؤلاعالم ومىاكع الخىاضل الاحخماعي ،مجمىعت "مدازبىن للبلاء
ً
ً
بصخت حُدة في الُمً" ؤهمىذحا ،فػال عً اهدشاز وطىم في خظاباث هاشؿين مثل
#ؤها_مخؿىع و#ؤها_مظخعد ،لخإهُد اطخعدادهم للخؿىع والعمل بجاهب الفسق
الصخُت والجهاث اإلاخخططت بالخعامل مع اإلاطابين.
ً -4ذفعني إلاعالم املدلي إلى إجباع الخعلُماث الصحُت الشظمُت خالى أصمت "لوسونا"
إلاجابت

الخنشاس

النعبت املئوٍت

الترجِب

مىافم

921

70%

9

مداًد
غير مىافم

13
16

15.4%
14.6%

7
1

املجموع

742

%111

-

جذوى  :71دفع إلاعالم املدلي إلى إجباع الخعلُماث الصحُت الشظمُت خالى أصمت "لوسونا"
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ؤهدث الىخاثج مىافلت غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي على ؤن ؤلاعالم اإلادلي
ًدفعهم بلى بجباع الخعلُماث الصخُت السطمُت خالٌ ؤشمت "وىزوها" بيظبت  70باإلااثت ،في
ملابل  14.6باإلااثت ممً هم غير مىافلين على ذلً ،فُما بلغذ وظبت اإلاداًدًً 15.4
باإلااثتُ .وٍلطد بالخعلُماث السطمُت هىا مجمىعت اللسازاث الخيىمُت الاختراشٍت
والاشتراؾاث الىكاثُت لبعؼ الجهاث ،مثل وشازة الصخت العامت والظيان ،واللجىت
الىشازٍت العلُا إلايافدت ألاوبئت ،واللجىت الىؾىُت العلُا إلاىاحهت وباء وىزوها ،ؤبسشها ما
ًخعلم بالخجمعاث واإلادالث وألاطىاق ومىاكع العمل وخسهت الخىلل.
النخائج العامت للذساظت
ٌ -1عخم ــد غالبُ ــت ؤف ـساد عُى ــت الجمه ــىز الُمج ــي عل ــى ؤلاع ــالم اإلادل ــي همط ــدز للمعلىم ــاث
خــالٌ ؤشمــت "وىزوهــا" بدزحــت مخىطــؿت ،وذلــً بيظــبت  35.6باإلااثــت ،فُمــا بلغــذ وظــبت مــً
ٌعخمدون علُه بدزحت هبيرة  23.1باإلااثت ،ومً ٌعخمدون علُـه بدزحـت كلُلـت  22.7باإلااثـت،
ؤما مً ال ٌعخمدون علُه همطدز للمعلىماث ،فلد بلغذ وظبتهم  18.6باإلااثت.
ً -7ثم غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي بدزحت مخىطؿت باإلاعلىماث الىازدة فـي ؤلاعـالم
اإلادلــي خــىٌ ؤشمــت "وىزوهــا" ،وذلــً بيظــبت  36.5باإلااثــت ،فُمــا بلغــذ وظــبت مــً ًثلــىن بهــا
بدزح ــت كلُل ــت  24.7باإلااث ــت ،وح ــاء م ــً ًثل ــىن به ــا بدزح ــت هبي ــرة وم ــً ال ًثل ــىن به ــا بيظ ــبت
مدظاوٍت كدزها  19.4باإلااثت.
ً
ً -1خعسع غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي بلى ؤلاعالم اإلادلي ؤخُاها خالٌ ؤشمت
ً
"وىزوها" ،وذلً بيظبت  38.5باإلااثت .ؤما البلُت ،فُخعسغىن له غالبا بيظبت  27.5باإلااثت،
ً
ً
وداثما وهادزا بيظبت مدظاوٍت كدزها  17باإلااثت.
ً -4بلــغ مخىطـــ الخعــسع الُــىمي لإلعــالم اإلادلــي خــالٌ ؤشمــت "وىزوهــا" لــدي غالبُــت ؤفـساد
عُىت الجمهىز الُمجي ؤكـل مـً طـاعت ،وذلـً بيظـبت  57.9باإلااثـت .همـا ؤن مـا وظـبخه 23.1
باإلااثـت مخىطـــ حعسغــهم مــً طـاعت بلــى ؤكــل مــً طـاعخين ،ومــً ًخعسغــىن لإلعــالم اإلادلــي
ً
إلاــدة زــالر طــاعاث فــإهثر بلغــذ وظــبتهم  10.9باإلااثــت ،وؤخيـرا حــاء مــً ًخعسغــىن بلُــه إلاــدة
طاعخين بلى ؤكل مً زالر طاعاث بيظبت  8.1باإلااثت.
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 -2لم ًخإزس مظخىي حعسع غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي لإلعالم اإلادلي بعد ؤشمت
"وىزوها" ،وذلً بيظبت  52.6باإلااثت ،في ملابل  26.3باإلااثت ممً كل حعسغهم ،فُما شاد
حعسع  21.1باإلااثت مً العُىت بلُه.
ً -6خع ــسع غالبُ ــت ؤف ـساد عُى ــت الجمه ــىز الُمج ــي بل ــى وط ــاثل ؤلاع ــالم الخللُ ــدي والجدً ــد
ً
خ ــالٌ ؤشم ــت "وىزوه ــا" بيظ ــبت  53.8باإلااث ــت ،وٍل ــي ذل ــً اإلاخعسغ ــىن لإلع ــالم الجدً ــد ُمم ــثال
بمىاك ـ ــع الخىاض ـ ــل الاحخم ـ ــاعي بيظ ـ ــبت  36.5باإلااث ـ ــت ،وح ـ ــاء اإلاخعسغ ـ ــىن لىط ـ ــاثل ؤلاع ـ ــالم
الخللُدي بيظبت بظُؿت كدزها  9.7باإلااثت.
ً -2ىافم غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي على ؤن ؤلاعالم اإلادلي ًسفع الىعي الطخي
لديهم خالٌ ؤشمت "وىزوها" بيظبت هبيرة كدزها  59.1باإلااثت ،ؤما اإلاداًدون فبلغذ
وظبتهم  25.9باإلااثت ،وحاء غير اإلاىافلين على ذلً بيظبت  15باإلااثت.
ً -3ىافم غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي على ؤن ؤلاعالم اإلادلي ًصودهم بمعلىماث
وافُت ومخياملت عً حاثدت "وىزوها" ،وذلً بيظبت  47.8باإلااثت ،فُما بلغذ وظبت مً ال
ًىافلىن على ذلً  26.7باإلااثت ،في ملابل  25.5باإلااثت مداًدون.
ً
ً
ً -4سي غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي ؤن ؤلاعالم اإلادلي ال ًثير لديهم لغؿا وغمىغا
خىٌ وباء "وىزوها" ،وذلً بيظبت  35.2باإلااثت ،فُما بلغذ وظبت مً ًىافلىن على ؤهه
ًثير ذلً  34.8باإلااثت ،ومً هم مداًدون  30باإلااثت.
ً -91ىافــم غالبُــت ؤف ـساد عُىــت الجمهــىز الُمجــي علــى ؤن ؤلاعــالم اإلادلــي ٌظــاهم فــي جسجِ ـب
ؤولىٍ ـ ــاتهم واهخمام ـ ــاتهم خ ـ ــالٌ ؤشم ـ ــت "وىزوه ـ ــا" بيظ ـ ــبت  38.5باإلااث ـ ــت ،فُم ـ ــا بلغ ـ ــذ وظ ـ ــبت
اإلاداًدًً  32.4باإلااثت ،ومً ال ًىافلىن على ذلً  29.1باإلااثت.
ً -99ىافم غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي على ؤن ؤلاعالم اإلادلي ًسفع السوح اإلاعىىٍت
والشــعىز الجمعــي لــديهم خــالٌ ؤشمــت "وىزوهــا" بيظــبت  52.6باإلااثــت ،ملابــل وظــب مخلازبــت
للبلُت ،خُث حاء اإلاداًدون بيظبت  23.9باإلااثت وغير اإلاىافلين بيظبت  23.5باإلااثت.
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ً -97ىافــم غالبُــت ؤف ـساد عُىــت الجمهــىز الُمجــي علــى ؤن ؤلاعــالم اإلادلــي ٌظــاهم فــي حعصٍــص
شــعىزهم بالسغــا ججــاه بدازة الدولــت ألشمــت "وىزوهــا" بيظــبت  47.4باإلااثــت ،وذلــً فــي ملابــل
ما وظبخه  27.5باإلااثت غير مىافلين ،و 25.1باإلااثت مداًدون.
 -91ال ًىافــم غالبُــت ؤف ـساد عُىــت الجمهــىز الُمجــي علــى ؤن ؤلاعــالم اإلادلــي ٌُعــصش شــعىزهم
بــاالغتراب والعصلــت خــالٌ ؤشمــت "وىزوهــا" بيظــبت  45.7باإلااثــت ،فُمــا بلغــذ وظــبت اإلاداًــدًً
 32.8باإلااثت ،في ملابل  21.5باإلااثت ممً هم مىافلىن على ذلً.
 -94ال ًىافـ ــم غالبُـ ــت ؤف ـ ـساد عُىـ ــت الجمهـ ــىز الُمجـ ــي علـ ــى ؤن ؤلاعـ ــالم اإلادلـ ــي ًُثيـ ــر شـ ــعىز
الخ ـ ــىف واللل ـ ــم ل ـ ــديهم خ ـ ــالٌ ؤشم ـ ــت "وىزوه ـ ــا" بيظ ـ ــبت  50.6باإلااث ـ ــت ،فُمـ ــا بلغ ـ ــذ وظـ ــبت
اإلاداًدًً  24.3باإلااثت ،في ملابل  25.1باإلااثت ممً هم مىافلىن على ذلً.
ً -92ىافم غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي على ؤن ؤلاعالم اإلادلي ًُدفصهم علـى اجخـاذ
بح ـ ـساءاث اختراشٍـ ــت للىكاًـ ــت مـ ــً وبـ ــاء "وىزوهـ ــا" بيظـ ــبت  68.4باإلااثـ ــت ،فُمـ ــا بلغـ ــذ وظـ ــبت
اإلاداًدًً  18.2باإلااثت ،في ملابل  13.4باإلااثت ممً هم غير مىافلين على ذلً.
ً -96ىافم غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي على ؤن ؤلاعالم اإلادلي ًُيشؿهم للمشازهت
في حهىد الدولت السطمُت إلايافدت وباء "وىزوها" بيظبت  59.1باإلااثت ،فُما بلغذ وظبت
اإلاداًدًً  21.5باإلااثت ،في ملابل  19.4باإلااثت ممً هم غير مىافلين على ذلً.
ً -92ىافم غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي على ؤن ؤلاعالم اإلادلي ٌُصجعهم على
الاهخساؽ في العمل ألاهلي الخؿىعي خالٌ ؤشمت "وىزوها" بيظبت  48.2باإلااثت ،فُما بلغذ
وظبت اإلاداًدًً  28.7باإلااثت ،في ملابل  23.1باإلااثت ممً هم غير مىافلين على ذلً.
ً -93ىافم غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي على ؤن ؤلاعالم اإلادلي ًدفعهم بلى بجباع
الخعلُماث الصخُت السطمُت خالٌ ؤشمت "وىزوها" بيظبت  70باإلااثت ،فُما بلغذ وظبت
اإلاداًدًً  15.4باإلااثت ،في ملابل  14.6باإلااثت ممً هم غير مىافلين على ذلً.
الخوصُاث
 -9وغــع خؿ ـــ وبطــتراجُجُاث بعالمُ ــت للخع ــاؾي مــع ألاشم ــاث الصــخُت وبدازته ــاٌ ،ش ــازن
فحها خبراء ومخخطىن مً حهاث مخخلفت.
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 -7الخلُـُم اإلاظــخمس للظُاطــاث ؤلاعالمُـت اللاثمــت ،مــع جددًــد ألاولىٍـاث فــي مجــاٌ ؤلاعــالم
الطخي والخىعىي.
 -1الازجي ـ ــاش عل ـ ــى الش ـ ــفافُت وط ـ ــسعت هل ـ ــل اإلاعلىم ـ ــاث الص ـ ــخُت ووش ـ ــس الخل ـ ــاثم ل ـ ــدخؼ
الشاجعاث ومىاحهت الخػلُل.
 -4حعصٍص دوز وطاثل ؤلاعالم في العمل على شٍادة الىعي اإلاجخمعي والطخي خالٌ ألاشماث.
 -2جفعُل خم اإلاعسفـت ؤو كـاهىن الخطـىٌ علـى اإلاعلىمـاث الصـخُت مـً مطـادزها الؿبُـت
اإلاىزىكت.
 -6الاهؿ ــالق م ــً هخ ــاثج ه ــره الدزاط ــت إلح ـساء دزاط ــاث جدلُلُ ــت إلاػ ــمىن وط ــاثل ؤلاع ــالم
خالٌ ألاشماث الصخُت ،ومجها حاثدت "وىزوها".
الخالصت
خلط ــذ الدزاط ــت بل ــى ؤن غالبُ ــت ؤف ـساد عُى ــت الجمه ــىز الُمج ــي والب ــالغ مل ــدازها
 742مف ــسدة م ــً مخخل ــف اإلادافك ــاث ٌعخم ــدون عل ــى ؤلاع ــالم اإلادل ــي همط ــدز للمعلىم ــاث
خ ـ ــالٌ ؤشم ـ ــت "وىزوه ـ ــا" بدزح ـ ــت مخىط ـ ــؿت ،وذل ـ ــً بيظ ـ ــبت  35.6باإلااث ـ ــت ،وٍثل ـ ــىن بدزح ـ ــت
مخىط ــؿت باإلاعلىم ــاث ال ــىازدة فُ ــه بيظ ــبت  36.5باإلااث ــت .وبدظ ــب الىخ ــاثج ،ف ــةن الغالبُ ــت
ً
جخعسع بلى ؤلاعالم اإلادلي ؤخُاها خالٌ ألاشمت بيظبت  38.5باإلااثت ،وٍبلـغ مخىطــ حعسغـها
الُىمي ؤكل مً طاعت بيظبت  57.9باإلااثت .ولم ًخإزس مظخىي حعسع الغالبُت لإلعـالم بعـد
ؤشمــت "وىزوهــا" ،وذلــً بيظــبت  52.6باإلااثــت ،وهــم ًخعسغــىن بلــى وطــاثل ؤلاعــالم الخللُــدي
والجدًد بيظبت  53.8باإلااثت.
ولشإن الخإزيراث اإلاعسفُت اإلاترجبت على الخعسع بلى ؤلاعالم اإلادلي ،ؤشازث
الىخاثج بلى مىافلت الغالبُت على ؤن ؤلاعالم اإلادلي ًسفع الىعي الطخي لديهم بيظبت هبيرة
كدزها  59.1باإلااثت ،وبإهه ًصودهم بمعلىماث وافُت ومخياملت بيظبت  47.8باإلااثت ،وؤهدوا
ً
ً
ؤهه ال ًثير لديهم لغؿا وغمىغا بيظبت  35.2باإلااثت ،وؤهه ٌظاهم في جسجِب ؤولىٍاتهم
واهخماماتهم بيظبت  38.5باإلااثت .وبخطىص الخإزيراث العاؾفُت ،وافم غالبُت ؤفساد
العُىت على ؤن ؤلاعالم اإلادلي ًسفع السوح اإلاعىىٍت والشعىز الجمعي لديهم خالٌ ؤشمت
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"وىزوها" بيظبت  52.6باإلااثت ،وؤهه ٌظاهم في حعصٍص شعىزهم بالسغا ججاه بدازة الدولت
لألشمت " بيظبت  47.4باإلااثت .وفي اإلالابل ،اعترع الغالبُت على ؤن ؤلاعالم اإلادلي ٌُعصش
شعىزهم باالغتراب والعصلت بيظبت  45.7باإلااثت ،وبإهه ًُثير شعىز الخىف والللم لديهم
بيظبت  50.6باإلااثت.
وخ ــىٌ الخ ــإزيراث الظ ــلىهُت ،واف ــم غالبُ ــت ؤف ـساد العُى ــت عل ــى ؤن ؤلاع ــالم اإلادل ــي ًُدف ــصهم
على اجخاذ بحساءاث اختراشٍت للىكاًت مً وباء "وىزوها" بيظبت  68.4باإلااثت ،وؤهه ًُيشؿهم
للمشــازهت فــي حهــىد الدولــت السطــمُت إلايافدخــه بيظــبت  59.1باإلااثــت ،وؤهــه ٌُصــجعهم علــى
الاهخ ـ ـساؽ فـ ــي العم ـ ــل ألاهلـ ــي الخؿـ ــىعي خ ـ ــالٌ ؤشمـ ــت "وىزوهـ ــا" بيظ ـ ــبت  48.2باإلااثـ ــت ،وؤه ـ ــه
ًدفعهم بلى بجباع الخعلُماث الصخُت السطمُت بيظبت  70باإلااثت.
ُ
والالفــذ ؤن ُمجمــل هخــاثج اإلاســح التــي جمثــل غالبُــت العُىــت جاشــس بلــى عالكــت بًجابُــت بــين
الجمهىز الُمجي وبعالمه اإلادلي خالٌ ؤشمت "وىزوها" ،طىاء على مظخىي الؿـسح والخعـاؾي
معه همطدز الطخلاء اإلاعلىماث ،ؤو على مظخىي الخإزيراث اإلاترجبـت علـى ذلـً مـً مخخلـف
الىــىاحي اإلاعسفُــت والعاؾفُــت والظ ــلىهُت .وهــرا بخــالف الىثيــر م ــً ألاؾسوخــاث الت ـي جبثه ــا
ً
ً
وطــاثل بعــالم مخفسكــت فــي الــداخل الُمجــي وخازحــه خــىٌ اإلاىغــىع ،مــا ًؿــسح حظــائال ملخــا
خىٌ ألاطباب ومدي الطدكُت ،ولعل لىاكع الطساع الظُاس ي في البلد ٌ
شإن في ذلً.
قائمت املشاجع واملصادس
ً
أوال :املشاجع العشبُت:
 النخب: -9خظــً ميــاوي ولُلــى الظــُد ،الاجص ــاى ونظشٍاج ــص املعاص ــشة ،الــداز اإلاطــسٍت اللبىاهُــت،
مطس7197. ،
 -7زئوف طالم ،إلاعالم الصحي وجطبُقاجص في املجاالث الطبُت ،داز العلم وؤلاًمان
لليشس والخىشَع ،مطس.7193 ،
 -1زغــا عياشــت ،جــأثيراث وظــائل إلاعــالم مــن الاجصــاى الــزاحي إلــى الوظــائط الشقمُــت
املخعذدة) ،اإلاىخبت العاإلاُت لليشس والخىشَع ،مطس.7116 ،
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 -4طعد اإلاشهداوي ،مناهج البدث إلاعالمي ،داز الىخاب الجامعي ،دولت ؤلامازاث
العسبُت اإلاخددة7192. ،
 -2مى ــاٌ اإلاصاه ــسة ،نظشٍ ــاث الاجص ــاى ،داز اإلاظ ــيرة لليش ــس والخىشَ ــع والؿباع ــت ،ألازدن،
.7197
 -6ولُدة خدادي ،إلاعالم وقظاًا املشأة ،مسهص الىخاب ألاوادًمي ،ألازدن.7171 ،
 الذساظاث والخقاسٍش: -9خمدي زطام ،دلُل الخغطُت الصحفُت الجُذة لفيروط لوسونا لوفُذ ،)11
مسهص الدزاطاث وؤلاعالم الاكخطادي ،الُمً ،ؤبسٍل .7171
 -7عِشت علت ،دوس وظائل إلاعالم الجذًذ في جنمُت الوعي الصحي ومهافدت ألاصماث
الصحُت العاملُت في طوء اندشاس فيروط لوسونا ،حامعت عماز زلُجي ،الجصاثس7171. ،
 -1مدمد اإلاغير ،العُاظاث إلاعالمُت في الحذ من مخاطش لوسونا ،حامعت فلظؿين،
.7171
 -4مسهص الدزاطاث وؤلاعالم الاكخطادي ،اإلاشهد ؤلاعالمي الُمجي  ،7192الُمً.
ً
ثانُا :املشاجع ألاجنبُت
A S Hornby, Oxford Advanced learner's Dictionary of Current
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