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معسفت مدي حعسع واعخماد الجمهىز  بشيل زثِع بلى الدزاطت هره هدفذ

 مظخىي  ، وزضدخالٌ ؤشمت "وىزوها" الُمجي على ؤلاعالم اإلادلي همطدز للمعلىماث

ت على الدزاطت وازجىصثعلى ذلً.  والعاؾفُت والظلىهُت اإلاترجبت اإلاعسفُت الخإزيراث  هكٍس

اإلاىهج اإلاظخي، خُث شمل اإلاسح عُىت  على واطدىدث ؤلاعالم، وطاثل على الاعخماد

مفسدة، ُممثلت للجمهىز  742ُمخاخت، وجم اطخخدام ؤداة الاطدباهت لجمع اإلاعلىماث مً 

 غالبُت ؤن بلى اإلاسخُت الدزاطت خلطذ وكد الُمجي في مخخلف مدافكاث الجمهىزٍت.

للمعلىماث بدزحت مخىطؿت خالٌ  اإلادلي همطدز ؤلاعالم على ٌعخمدون  ؤفساد العُىت

 بيظبت بدزحت مخىطؿت  ٍثلىن بهباإلااثت، و  35.6وذلً بيظبت  ؤشمت "وىزوها"،
ً
 36.5ؤًػا

 
ً
خعسغىن بلُه ؤخُاها . هما ؤن ا بمخىطـ باإلااثت، ٍو

ً
لغالبُت لم ًخإزس ؤكل مً طاعت ًىمُا

وطاثل ؤلاعالم  مظخىي حعسغهم لإلعالم اإلادلي بعد ؤشمت "وىزوها"، وهم ًخابعىن 

 بيظبت 
ً
 باإلااثت. 53.8الخللُدي والجدًد معا

وفُما ًخعلم بالخإزيراث اإلاعسفُت اإلاترجبت على الخعسع لإلعالم اإلادلي، فةن 

صودهم بمعلىماث وافُت ومخياملت ًسفع الىعي الطخي لديهم، وٍُ على ؤهه الغالبُت ًىافلىن 

اتهم  ظاهم في جسجِب ؤولٍى ، وَُ
ً
 وغمىغا

ً
ثير لديهم لغؿا ًُ عً حاثدت "وىزوها"، وؤهه ال 

ؤلاعالم اإلادلي ًسفع  ؤن علىالغالبُت  واهخماماتهم. ؤما الخإزيراث العاؾفُت، ففحها ًىافم

ظ ت والشعىز الجمعي لديهم خالٌ ؤشمت "وىزوها"، وَُ ص شعىزهم السوح اإلاعىٍى اهم في حعٍص

عصش شعىزهم  ٌُ بالسغا ججاه بدازة الدولت لألشمت، فُما لم ًىافلىا على ؤن ؤلاعالم اإلادلي 

 .باالغتراب والعصلت

  .وىزوها ؛ؤشمت ؛الجمهىز الُمجي ؛ؤلاعالم اإلادلي ؛جإزيراث الهلماث املفخاخُت:
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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

( ؤو ما ُعسف بفيروض "وىزوها" على مظخىي العالم، 94مىر اهدشاز وباء )وىفُد 

 مً مدًىت ووهان الطِىُت في دٌظمبر/واه
ً
، وختى حظمُخه 7194ىن ألاٌو ُمىؿللا

 مً كبل مىكمت الصخت العاإلاُت في مازض/آذاز 
ً
، بلي الخدًث 7171بالجاثدت زطمُا

، فُما عدا اهدشاز ؤهباء غير ماهدة وغير زطمُت ُعدث في 
ً
عىه في الداخل الُمجي ُمظخترا

 عً ؤولى خاالث ؤلاضابت في 
ً
بؾاز شاجعاث، وذلً لخين ؤلاعالن السطمي بعالمُا

ل/هِظان ؤ ت هغلم  7171بٍس في مدافكت خػسمىث، وجبع ذلً بعؼ ؤلاحساءاث الاختراٍش

، ومع نهاًت الشهس وألاشهس الخالُت بدؤ الخدًث عً بضاباث عدة  الخدود وخكس الخجٌى

ووفُاث في هره اإلادافكت ومدافكاث ؤخسي، ؤبسشها العاضمت ضىعاء وعدن وحعص ولدج 

 الىكاثُت اإلادلُت. وغيرها، ما غاعف حجم الاطخعداداث 

 لطعىبت ألاوغاع في الُمً، بزس الطساع الظُاس ي الداثس بها مىر طىىاث 
ً
وهكسا

 مً اهخفاغت 
ً
 الطساع العظىسي "عاضفت الخصم" في  7199بدءا

ً
وختى  7192والخلا

الُىم، واهذ الخدرًساث جخجدد مً كبل ؤؾساف ومىكماث مدلُت وؤُممُت بشإن اخخماٌ 

بالُمً في خاٌ جفش ي الىباء بين اإلاىاؾىين، بلى حاهب ؤوبئت ؤخسي وكىع "واززت" جفخً 

 في الاعخباز غعف اإلاىكىمت الصخُت بن لم 
ً
ا وغيرها، ؤخرا ُمىدشسة مثل اليىليرا واإلاالٍز

ًىً انهُازها )جم جخطُظ مىاشهت ؾازثت لدعمها(، وما جبع ذلً مً هداءاث لخدلُم 

خ
ُ
خلفت لخجىب جفاكم ؤشمت اللؿاع الطخي في بلد الظالم وجىخُد الجهىد بين ألاؾساف اإلا

س ؤممُت، ووان ؤبسشها دعىة ألامم اإلاخددة  ٌعاوي مً ؤهبر ؤشمت بوظاهُت في العالم وفم جلاٍز

ل/هِظان   .7171لهدهت ووكف بؾالق الىاز في بداًاث ؤبٍس

 بخإزيراجه 
ً
ولم ًىً الطساع وجىاخس اللىي الظُاطُت ُمخباًىت الخىحهاث بعُدا

عالم اإلادلي بىطاثله اإلاخخلفت، زطمُت واهذ ؤو ؤهلُت، خُث حشهد خالت مً عً ؤلا 

ازس بشيل ؤو بأخس على ألاداء اإلانهي واإلاعالجت ؤلاعالمُت  ًُ الاطخلؿاب والدظُِع الري 

لألشمت، وهرلً على السؤي العام في نهاًت اإلاؿاف. هاهًُ عً جلاذف اإلاظاولُاث بين 

ظمى بـ "الخيىمت الشسعُت" اإلادعىمت الفسكاء الُمىُين، وؤبسشهم مدظ
ُ
ىبىن بما على ما ح

الدولي، ؤو خيىمت ؤلاهلاذ الىؾجي )حماعت ؤهطاز هللا وخصب اإلااجمس الشعبي مً الخدالف 
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 عً جبادٌ الاتهاماث فُما بُجهم بةجباع اطتراجُجُاث حظدىد على 
ً
العام وخلفائهما(. فػال

ووشس الشاجعاث، وذلً في بؾاز الخىقُف  الخػلُل والخعخُم وؤلاهياز وبخفاء الخلاثم

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 

لدمت بلى الجمهىز، على اخخالف جىحهاجه واهخماءاجه الظُاطُت. 
ُ
 ؤلاخطاثُت اإلا

خعازف علُه ؤن وطاثل ؤلاعالم بشيل عام لها جإزيراث على 
ُ
بلى ذلً، فةهه مً اإلا

الجمهىز مً هىاٍح مخفسكت، معسفُت وعاؾفُت وطلىهُت، وفي ألاشماث ًخعاقم دوزها بزس 

 
ً
 فاعال

ً
ادة الخعسع بلحها والاعخماد علحها همطدز مهم للمعلىماث، باعخبازها ؾسفا ٍش

 في بدازتها ومداو 
ً
لت اخخىائها، وبما ؤن العالم الُىم ًىاحه ؤخؿس ؤشمت صخُت ومازسا

 البدث في جإزيراث بدازة ؤلاعالم لهره ألاشمت، عبر همىذج الجمهىزٍت 
ً
"وىزوها"، ضاز لصاما

للي بكالله على حعاؾي بعالمه  ًُ الُمىُت إلاا ًىؿىي علُه واكعها مً ضساع وعدم اطخلساز 

 على ؾاإلادلي مع ألاشمت وجإزيراجه على الجم
ً
خدفلت هىز اعخمادا

ُ
بُعت اإلاػمىن والسطاثل اإلا

بلُه مً خالٌ وطاثله وكىىاجه الاجطالُت اإلاخخلفت، وهرا ما جدىاوله هره الدزاطت عبر 

 مىهج مظخي ٌظتهدف زضدها.   

 الذساظت  موطوع

جدىاٌو الدزاطت بشيل زثِع جإزيراث ؤلاعالم اإلادلي بىطاثله اإلاخخلفت، السطمُت 

، طىاء واهذ جللُدًت حشمل الصخافت وؤلاذاعت والخلفاش، ؤو حدًدة ُممثلت ؤو ألاهلُت

بمىاكع الخىاضل الاحخماعي، على الجمهىز الُمجي في ؤشمت "وىزوها"، مً الىىاحي اإلاعسفُت 

 مً ؾبُعت حعسغه بلحها، بما ًخىاءم مع اخخُاحاجه 
ً
والعاؾفُت والظلىهُت، وذلً اهؿالكا

صداد حعسغه لىطاثل ؤلاعالم واعخماده علحها ودوافعه، الطُما وؤن الجم هىز ًيشـ ٍو

 
ً
إحي ذلً باعخباز اهدشاز الىباء خدزا همطدز مهم الطخلاء اإلاعلىماث في ؤوكاث ألاشماث. ٍو

 شغل السؤي العام اإلادلي والعالمي على هدى غير مظبىق هإشمت صخُت، بلى حاهب 
ً
مفاحئا

وي مً جداعُاتهما على شتى ألاضعدة مىر ؤشمت طُاطُت وضساع عظىسي ال ًصاٌ البلد ٌعا

للي بكالله بال شً على الىكام ؤلاعالمي  طىىاث، ما ًفاكم جسدي الىغع الطخي وٍُ
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باخخالف وطاثله وؤدواجه، وبالخالي على ؾبُعت حعاؾُه مع ؤشمت "وىزوها"، وماهُت 

لدم بلى الجمهىز مً خاللها.
ُ
 اإلاػمىن اإلا

 أهمُت الذساظت

ت في جىاولها إلاىغىع خدًث وطاخً شغل السؤي العام جىمً ؤهمُت الدزاط

العالمي، وليىنها مً ؤواثل الدزاطاث العلمُت التي حعسغذ لهرا اإلاىغىع في الُمً 

، وذلً مً خُث زضد اججاهاث الجمهىز هدى ؤلاعالم اإلادلي وجإزيراجه، ما ًمثل 
ً
جددًدا

، الطُما لإلعالمُين واإلاعىُين ؤو اإلا
ً
 مهما

ً
 عً بمياهُت فخذ بغافت ومسحعا

ً
هخمين به. فػال

دلل مػمىن وطاثل ؤلاعالم 
ُ
هره الدزاطت ألفم بعداد دزاطاث مظخلبلُت ؤخسي ج

 للمسح، وهى ما 
ً
اإلادلُت خالٌ ألاشمت ذاتها، باعخباز جدلُل اإلاػمىن عادة ما ًيىن ُمىمال

، خُث حظدىد على اإلاىهج اإلاظخي، الطخؿالع آز 
ً
اء جلىم علُه هره الدزاطت ؤطاطا

واججاهاث الجمهىز الُمجي خٌى ؤلاعالم اإلادلي في ؤشمت "وىزوها" مً خالٌ عدة مداوز، 

 ؤبسشها الاعخماد والخعسع والخإزيراث.

 منهج الذساظت

ٌ  ؤلاعالمي البدث في اإلاظخخدمت اإلاىاهج ؤبسش  مً اإلاىهج اإلاظخي، وهى  للخطى

ومً ؤهىاعه مسح حمهىز  ،علمُت براتها قاهسة حظتهدف التي واإلاعلىماث البُاهاث على

 واللُم واإلافاهُم والاججاهاث وألافياز آلازاء على الخعسف وطاثل ؤلاعالم الري ٌظتهدف

 ومظخمعي الصخف كساء لدي اإلاخخلفت والخإزيراث والاهؿباعاث واإلاعخلداث والدوافع

 ؤلاعالم ووطاثل الاهترهذ على ؤلاعالمُت اإلاىاكع ومظخخدمي الخلفاش ومشاهدي ؤلاذاعت

الدزاطت  هره مىغىع مع ًدىاطب ما وهى ،(961، ص 7192طعد اإلاشهداوي، ) الجدًد

عُىت ُممثلت لجمهىز وطاثل ؤلاعالم الُمىُت مً خالٌ ؤداة  التي اعخمدث على مسح

 الاطدباهت.

 الذساظت أهذاف

 معسفت مدي اعخماد الجمهىز الُمجي على ؤلاعالم اإلادلي همطدز للمعلىماث -9

 ".خالٌ ؤشمت "وىزوها
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زضد دزحت زلت الجمهىز الُمجي باإلاعلىماث الىازدة في ؤلاعالم اإلادلي خٌى ؤشمت  -7

 "وىزوها".

  حعسع الجمهىز الُمجي لإلعالم اإلادلي خالٌ ؤشمت "وىزوها". معسفت مدي -1

الجمهىز الُمجي لإلعالم اإلادلي خالٌ ؤشمت  الُىمي لخعسع جددًد اإلاخىطـ -4

 "وىزوها".

 لإلعالم اإلادلي بعد ؤشمت "وىزوها". الُمجيحعسع الجمهىز  جإزس زضد هُف -2

معسفت ؤبسش الىطاثل ؤلاعالمُت التي ًخعسع بلحها الجمهىز الُمجي خالٌ ؤشمت  -6

 "وىزوها".

 حعسع على اإلاعسفُت والعاؾفُت والظلىهُت اإلاترجبت الخإزيراث مظخىي  زضد -2

 اإلادلي خالٌ ؤشمت "وىزوها". لإلعالم الُمجي الجمهىز 

 الذساظت أظئلت

خالٌ  مدي اعخماد الجمهىز الُمجي على ؤلاعالم اإلادلي همطدز للمعلىماثما  -9

 ؤشمت "وىزوها"؟

ما هي دزحت زلت الجمهىز الُمجي باإلاعلىماث الىازدة في ؤلاعالم اإلادلي خٌى ؤشمت  -7

 "وىزوها"؟

 حعسع الجمهىز الُمجي لإلعالم اإلادلي خالٌ ؤشمت "وىزوها"؟ ما مدي -1

الجمهىز الُمجي لإلعالم اإلادلي خالٌ ؤشمت  الُىمي لخعسع ما هى اإلاخىطـ -4

 "وىزوها"؟

 لإلعالم اإلادلي بعد ؤشمت "وىزوها"؟ حعسع الجمهىز الُمجي جإزس هُف -2

ما هي ؤبسش الىطاثل ؤلاعالمُت التي ًخعسع بلحها الجمهىز الُمجي خالٌ ؤشمت  -6

 "وىزوها"؟
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 حعسع ىعل اإلاعسفُت والعاؾفُت والظلىهُت اإلاترجبت الخإزيراث ما هى مظخىي  -2

 اإلادلي خالٌ ؤشمت "وىزوها"؟ لإلعالم الُمجي الجمهىز 

  الذساظت وصذقها أداة

جخمثل ؤداة الدزاطت اإلاسخُت في الاطدباهت التي ُزوعي فحها ؤلاًجاش والترهيز، على 

. وكد اشخملذ على طخت ؤطئلت مغللت، ًىدزج غمجها بداثل 
ً
اعخباز آلُت جىشَعها الىتروهُا

ُاز فُما بُجها، وذلً باالطدىاد على ملُاض الاعخماد والخعسع حاهصة مخفسكت لالخخ

 عً البُاهاث الصخطُت ألفساد العُىت. هما جػمىذ 
ً
لإلعالم اإلادلي الُمجي، فػال

 اإلاعسفُت والعاؾفُت والظلىهُت اإلاترجبت الخإزيراثالاطدباهت زالزت مداوز جخخظ بسضد 

اهدزج جدتها عدة عبازاث لسضد الجمهىز الُمجي لإلعالم اإلادلي، خُث  حعسع على

وللخدلم مً ضدق  علحها. الاعتراع ؤو هدىها عبر جددًد دزحت اإلاىافلتاججاهاث العُىت 

ؤداة الدزاطت، جم عسع الاطدباهت كبل الشسوع في جىشَعها على ُمدىمين ازىين، وهما 

زاطت ؤوادًمُين مخخطين في علىم ؤلاعالم والاجطاٌ، ؤهدا ضالخُتها للُاض ؤهداف الد

ُمدىما الاطدباهت: )اإلاسخُت، وذلً بعد ببداء عدٍد مً اإلاالخكاث التي جم ألاخر ببعػها 

الخبير ؤلاعالمي العساقي ؤ.د. عبد السشاق الدلُمي، وؤطخاذ ؤلاعالم في الجامعت اللبىاهُت د. 

 .(لُىا غالي 

 وعُنت الذساظت مجخمع

مخخلف مدافكاث  ًخمثل مجخمع الدزاطت اإلاسخُت في الجمهىز الُمجي مً

الجمهىزٍت الُمىُت، وكد جم اخخُاز عُىت ُمخاخت مىه، وهي مً العُىاث غير الاخخمالُت، 

مىً للباخث الىضٌى بلحها  ًُ  بالعُىت العسغُت ؤو اإلاخىافسة، ؤي التي 
ً
ظمى ؤًػا

ُ
وح

 742 عُىت الدزاطت حجم وبلغالعخبازاث مخخلفت في ميان ما وخالٌ فترة شمىُت معُىت. 

 .  7171وكد جم جىشَع الاطدباهت علحها خالٌ شهسي ًىلُى/ جمىش، وؤغظؿع/آب  ،مفسدة

ت  الذساظت نظٍش

ت على هره الدزاطت حظدىد ؤلاعالم، والتي جفترع  وطاثل على الاعخماد هكٍس

 على ؤلاعالم، 
ً
ادة خاحت الجمهىز للمعلىماث في ؤوكاث ألاشماث، فُيىهىا ؤهثر اعخمادا ٍش



بخوى العُذ مصطفى د/  

 

120 

 

 على جلبُت وبشباع اخخُاحاجهخاضت في خاٌ وان كادز 
ً
 .(794ص ، 7197 مىاٌ اإلاصاهسة،) ا

اث ؤلاعالمُت اللالثل التي  ت بالشمىلُت والدكت، بما ًجعلها مً الىكٍس وجخميز هره الىكٍس

مىً ؤن حظهم في فهم جإزيراث ؤلاعالم واطخخداماجه  .(222ص ، 7197 مىاٌ اإلاصاهسة،) ًُ

م في قل ؤشمت صخُت غير مظبىكت في مخخلف وبما ؤن مىغىع الدزاطت ًخعلم باإلعال 

بالجاثدت، جم اخخُاز هره  دٌو العالم، وهي ؤشمت اهدشاز "وىزوها"، ؤو هما ُطمُذ

ت، وذلً لخدلُم هدف زثِع ًخعلم بالخعسف على مدي الاعخماد والخعسع  الىكٍس

علُه، وذلً لىطاثل ؤلاعالم اإلادلُت خاللها مً كبل الجمهىز الُمجي، والخإزيراث اإلاترجبت 

 مً عدة مداوز ؤو معاًير حسي ضىغها عبر ؤداة الدزاطت، ُممثلت في الاطدباهت.
ً
  اهؿالكا

ؤلاعـالم بدظـب هــره  وطـاثل علـى الجمهـىز  اعخمـاد علـى اإلاترجبـت وجخمثـل الخـإزيراث

ــــــت ـــي الىكٍس ــ ـــــت، الخــــــإزيراث فـ ـــمً اإلاعسفُـ ــ ــــىع وجخػـ ـــــاجج الغمــ ـــــاكؼ عــــــً الىـ ــــاث جىـ  ؤو اإلاعلىمــ

ـــها ـــ وعــــدم هلطـ ـــم اهفاًتهـ ـــيرها، ألاخـــــدار معــــاوي لفهـ  اللػـــــاًا هدــــى الاججــــاه حشــــىُل وجفظـ

ـــاث جسجِـــب الجدلُـــت،  اإلاعخلـــداث واحظـــاع اإلالخـــت، واإلاشـــىالث البـــازشة اللػـــاًا ججـــاه ألاولٍى

 اإلاصاحُــــت، بالخــــاالث ًــــسجبـ ومــــا العــــاؾفي وــــالفخىز  الىحداهُــــت، الخــــإزيراث وهــــرلً. واللــــُم

 معلىمــاث الجمهــىز  ًجـد ال خُىمــا ًـصداد الــري والاغتـراب اإلاعىــىي  الـدعم والللــم، الخـىف

 بمــــا الخيشــــُـ، حشــــمل التـــي الظــــلىهُت والخــــإزيراث. واهخماماجــــه وزلافخـــه هفظــــه عــــً ُمعبـــرة

ـدة طـلىهُت مىاكـف اجخـاذ ؤو ؤلاعالمُت للىطُلت الخعسع هدُجت ما بعمل اللُام ٌعجي  مٍا

ٌ  حشــمل همــا معازغــت، ؤو  ؤي مــا، بفعــل ماللُــا وججىــب اليشــاؽ عــدم ٌعجــي الــري الخمــى

 .(174-176، ص 7197خظً مياوي ولُلى الظُد، ) والظلبُت الالمباالة

 الذساظت مصطلحاث 

حعجــي الخغُيــراث التــي جدــدر علــى جطــىزاث وآزاء ومعــازف واججاهــاث وطــلىن : الخــأثيراث -

ــــت  ــــالت ؤلاعالمُـ ــــه للسطـ ــــت حعسغـ لطـــــد   .(13، ص 7116زغـــــا عياشـــــت، ) اإلاظـــــخلبل هدُجـ وٍُ

ـــي هــــره الدزاطــــت الىخــــاثج اإلاترجبــــت علــــى الخعــــسع ؤو الاعخمــــاد علــــى ؤلاعــــالم مـــــً  بالخــــإزيراث فـ

 مخخلف الجىاهب اإلاعسفُت والعاؾفُت والظلىهُت.
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ًخمثـــل فــــي الىطــــاثل ؤلاعالمُـــت التــــي جخىاحـــد علــــى اإلاظـــخىي اإلادلــــي، وكــــد  :املدلــــي إلاعـــالم -

ن جخـــــــــظ مىؿلـــــــــت معُىـــــــــت، ؤو جلـــــــــىم بخدمـــــــــت مجخمـــــــــع مدـــــــــدود وُمخىاطـــــــــم مـــــــــً الىـــــــــاخُخي

 .(64، ص 7171ولُدة خدادي، )الاحخماعُت والثلافُت 

شــــــير مطــــــؿلح ؤلاعــــــالم اإلادلــــــي فــــــي هــــــره الدزاطــــــت بلــــــى ؤلاعــــــالم الُمجــــــي السطــــــمي  َو

 
ً
 فـــــــي الصـــــــخافت وؤلاذاعـــــــت والخلفـــــــاش، والجدًـــــــد ممـــــــثال

ً
وألاهلـــــــي، ولشـــــــلُه الخللُـــــــدي ممـــــــثال

 بمخخلف مىاكع الخىاضل الاحخماعي.

ل عام ٌعجي مجمىعت هبيرة مً الىاض جمثل مخخلف الجمهىز بشي: الُمني الجمهوس  -

 ًخخلفىن في مساهصهم ومهجهم 
ً
مجاالث الخُاة والؿبلاث الاحخماعُت، وجػم ؤفسادا

لطد بالجمهىز  .(793، ص 2012خظً مياوي ولُلى الظُد، ) وزلافاتهم وزسواتهم وٍُ

فكاث الُمجي في هره الدزاطت مخخلف فئاث وشساثذ وؾبلاث ألافساد مً شتى مدا

 الجمهىزٍت الُمىُت.

 مــا وعــادة خؿىزجــه، ؤو بطــعىبخه ًخميــز لألخــدار جىكُــذ" ألاشمــت بشــيل عــام حعجــي :أصمــت -

 .(A S Hornby, 1982, P. 204) "الخـاٍز  ؤو بالخُـاة عالكـت لـه مظـخلبلي بىغـع ًخعلـم

لترب   هـره في اطخخدام اإلاطؿلح ٍو
ً
الدزاطـت مـً مفهـىم الياززـت الصـخُت، باعخبـازه خـدزا

طعب اخخىاءه.  ًدظبب في وغع خسج وغير مظخلس، خؿس ٍو
ً
 مفاحئا

 وىزوها فيروض ٌظببهمسع ُمعٍد  وهى (،94)وىفُد الاطم العلمي له  :لوسونا -

ىدشف
ُ
، بعد جفشُه في مدًىت ووهان الطِىُت اإلا

ً
، 7194دٌظمبر/واهىن ألاٌو  في ماخسا

ادة زكعه اهدشازه وكد ؤؾللذ مىكمت الصخت العاإلاُت علُه حظمُت الجاثدت م ع ٍش

سد .(6، ص 7171 ،زطام خمدي)وضعىبت اخخىاثه  الدزاطت في  هره في اإلاطؿلح ٍو

  بؾازه اعخبازه ؤشمت صخُت خؿيرة وغير مظبىكت ؾالذ مخخلف دٌو العالم، ومجها الُمً. 

  العابقت الذساظاث

وكذ بعداد لم جخىفس دزاطاث طابلت خٌى مىغىع ؤلاعالم الُمجي في شمً "وىزوها" ختى 

س عامت ذاث ضلت، ؤبسشها الخالي:  هره الدزاطت، فُما عدا دزاطاث وجلاٍز
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س -9 ٌ  "زوٍترش" معهد جلٍس ، والري جػمً 7171 لعام السكمُت اإلاىطاث على ألاخباز خى

 لسؤي هدى 
ً
ؤلف ُمظتهلً لألخباز السكمُت خٌى العالم، وخلظ بلى ؤن  31اطخؿالعا

ى صخافت دكُلت ومىزىق فحها، خاضت مع الاعخماد حاثدت "وىزوها" عصشث الخاحت بل

الىبير على مىطاث الخىاضل الاحخماعي للخطٌى على ألاخباز، الطُما "الىاحع آب" 

و"الفِظبىن"، فُما اهخفؼ اطتهالن ألاخباز مً خالٌ الصخف اإلاؿبىعت. وبدظب 

س فةن  لخطٌى باإلااثت مً ألاشخاص اطخخدمىا مىطاث الخىاضل الاحخماعي ل 41الخلٍس

على ألاخباز بلى حاهب الىطاثل الخللُدًت، وؤن زلت الجمهىز في وطاثل ؤلاعالم بشيل عام  

خداولت على شبىت  26في اهخفاع، وؤن 
ُ
باإلااثت كللىن بشإن مدي صخت ألاخباز اإلا

باإلااثت كللىن مً اإلاعلىماث اإلاػللت على مىطاث الخىاضل الاحخماعي  41ؤلاهترهذ، و

 الىؾىُت الخيىماث في عً زلتهم باإلااثت 24 خىالين بها، فُما عبر اإلاخخلفت وال ًثلى 

ت  واإلااطظاث  (https://bit.ly/31NFjNN)ؤلاخباٍز

 وىزوها، حامعت مخاؾس مً الخد في ؤلاعالمُت اإلاغير، الظُاطاث دزاطت مدمد -7

ص في ؤلاعالمُت الظُاطاث ؤهمُت بُان بلى ، والتي هدفذ7171 فلظؿين،  الخىعُت حعٍص

ص اإلاجخمعاث، على وىزوها مخاؾس مً للخد لصخُتا  بةحساءاث الخىعىي  الدوز  وحعٍص

 على ٌعخمد الري والخدس ي الىضفي به. واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج ؤلاضابت مً الىكاًت

 ؤلاعالمُت الظُاطاث والاطتراجُجُاث لخدلُل خاحت هىان ؤن بلى وخلطذ الباخث، خبراث

ت، بعالمُت ساءاثحا مً ذلً ضاخب اوم وىزوها فيروض مع الخعامل في  وهرلً وجىعٍى

ت وألاوشؿت العمل جىاضل في والاحخماعي الخفاعلي ؤهمُت ؤلاعالم  الدجس ؤماهً في البشٍس

 الظُاطاث مظاز زطم ؤلالىترووي. وؤهدث غسوزة بعادة الخعلُم واطخدامت الطخي

 الىاحب الظُاطاث ًم هبيرة مجمىعت هىان وؤن ،الفيروض مع آلامً للخعاٌش ؤلاعالمُت

 في اإلاخخلفت الىكاثُت الظُاطاث ؤلاعالم لخدمت لخىحُه الدولي اإلاجخمع كبل مً بجباعها

 (.7171اإلاغير،  مدمد)الفيروض  اهدشاز جفش ي مىاحهت

 ألاشماث وميافدت الطخي الىعي جىمُت في الجدًد ؤلاعالم وطاثل علت، دوز  دزاطت عِشت -1

،  7171 الجصاثس، زلُجي، عماز ، حامعتاوىزوه فيروض زاهدشا غىء في الصخُت العاإلاُت

 الىعي حشىُل في الجدًد ؤلاعالم وطاثل بدوز  الخيبا بمياهُت مً بلى الخدلم والتي هدفذ



 جأثيراث إلاعالم املدلي على الجمهوس الُمني في أصمت "لوسونا
 

123 

 

. الجصاثس فيروض وىزوها في اهدشاز قل في الصخُت العاإلاُت ألاشماث وميافدت الطخي

 140 مًميىهت  عُىتشمل واطخخدمذ الدزاطت اإلاىهج الىضفي وؤطلىب اإلاسح الري 

 
ً
 جىمُت في الجدًد ؤلاعالم لىطاثل ؤلاًجالي بالدوز  الخيبا ًمىً الىخاثج ؤهه وبُيذ، فسدا

وؤن  ثس،االجص  فيروض فيال اهدشاز  قل في الصخُت العاإلاُت ألاشماث وميافدت الطخي الىعي

 بخطاث دالت فسوق هىان
ً
 الىعي ىُلحش في الجدًد ؤلاعالم وطاثل دوز  دزحاث مخىطـ فيُا

عصي  الفيروض اهدشاز قل في العاإلاُت الصخُت ألاشماث وميافدت الطخي
ُ
 اإلاجاٌ إلاخغير ح

ت والفئاث الجيع مخغيري  اإلانهي، وذلً على عىع   .(7171 علت،  عِشت) العمٍس

، الُمً، 7192الاكخطادي، اإلاشهد ؤلاعالمي الُمجي  وؤلاعالم الدزاطاث مسهص دازطت -4

 مً الجمهىز الُمجي في  692لذ وهي دزاطت مسخُت شم
ً
 مدافكت، وخلطذ بلى 71فسدا

 في والخُاد اإلاهىُت غُاب بظبب ؤلاعالم، بىطاثل ًثلىن  ال الجمهىز  باإلااثت مً 67 ؤن

 الجمهىز  بين زلت ؤشمت وحىد الدزاطت طُاطُت. وؤقهسث ألؾساف الخغؿُت والخبعُت

 حدًدة، وطاثل عً والبدث للُدًتالخ الىطاثل عً بلى الابخعاد دفعتهم ؤلاعالم ووطاثل

 هبير باهخمام جدكى الظُاطُت اإلاىاغُع ؤن ؤقهسث الاحخماعي. هما الخىاضل وطاثل مجها

الاكخطادًت.  زم الترفحهُت، ؤلاوظاهُت، جلحها باإلااثت، 21 بيظبت الُمجي الجمهىز  لدي

 ألاخباز على خطىلهم في ؤلاهترهذ على الجمهىز  غالبُت بلى اعخماد الدزاطت وؤشازث

 وطاثل ؤن ؤلاذاعاث. وؤهدث الدزاطت زم اإلاؿبىعاث، الخلفاش، جالها باإلااثت، 44 بيظبت

ٌ  ؤلاعالم عؿي بل الجمهىز، تهم التي اإلاىاغُع ال جدىاو
ُ
 للمىاغُع واطعت مظاخت ح

 والترفحهُت والخعلُمُت والصخُت ؤلاوظاهُت اإلاىاغُع خظاب على الظُاطُت
 مسهص)

 .(، الُم7112ًاملشهذ إلاعالمي الُمني كخطادي، الا وؤلاعالم الدزاطاث

 املسحُت الذساظت نخائج

 الذساظت عُنت جوصُف

 واليظب ؤطالُب بخطاثُت هي الخىسازاث على باالعخماد الاطدباهت بُاهاث جدلُل جم

ت   اإلاسخُت، الدزاطت عُىت ؤفساد لخطاثظ عسع ًلي وفُما. اإلائٍى
ً
للبُاهاث  وفلا

 العلمي. واإلااهل العمس، الجيع،: الصخطُت، وهي
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  الجنغ -1

ت الخنشاس الجنغ  الترجِب النعبت املئٍو

 1 %76.1 188 ذهس

 2 %23.9 59 ؤهثى

 - 111% 742 املجموع

1 جذول : بحسب انجنس انعينة أفراد تىزيع   

 76.1ذوىز بيظبت  الخاضت بجيع ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي ؤن غالبُتهم الىخاثج بُيذ

 باإلااثت.  23.9بلغذ وظبت ؤلاهار  باإلااثت، فُما

 العمش -2

ت الخنشاس العمش  الترجِب النعبت املئٍو

سنة  42أقل من    4 1.6% 2 

سنة 52 إلى 42 من  62 26.3% 1 

سنة 62 إلى 53 من  46 38.9% 9 

سنة 72 إلى 63 من  66 26.7% 7 

سنة فأكثر 73  96 6.5% 4 

%111 244 انمجمىع  - 

7 جذوى  : ربدعب العم العُنت أفشاد جوصَع   

ــــت بـــــالعمس، ـــاثج الخاضـ ــــذ الىخــ ـــي الجمهـــــىز الُمجـــــي هـــــم عُىـــــت ؤفـــــساد غالبُـــــت ؤن بُيـ  الفئـــــت فــ

ت بيظـبت  طـىت 21 بلـى 49 مـً الفئـت جلحهـا باإلااثـت، 38.9بيظبت  طىت، 41 بلى 31 مً العمٍس

 51 مـــً باإلااثـــت، زـــم الفئـــت 26.3بيظـــبت  طـــىت 11 بلـــى 71 مـــً الفئـــت ولعـــدها باإلااثــت، 26.7

 حاءث الفئت ؤكل باإلااثت، 6.5فإهثر بيظبت  ىتط
ً
 .باإلااثت 1.6طىت بيظبت  71 مً وؤخيرا

 املؤهل العلمي: -3

ت الخنشاس املؤهل العلمي  الترجِب النعبت املئٍو

 2 %4.9 97 ؤكل مً زاهىي 

 1 %9.3 71 زاهىي 

 4 %8.5 79 دبلىم

 9 %56.3 914 بيالىزٍىض

 7 %21 27 دزاطاث علُا

%111 742 املجموع  - 

3 جذول : انعهمي بحسب انمؤهم انعينة أفراد تىزيع   
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 الجمهـــىز الُمجــــي ًدملــــىن  عُىــــت ؤفـــساد الخاضـــت باإلااهــــل العلمـــي ؤن غالبُــــت بُيـــذ الىخــــاثج

 
ً
  مـــــــــاهال

ً
ـــــبت بيـــــــــالىزٍىض بدزحـــــــــت حامعُـــــــــا ــ ـــــت، 56.3 بيظــ ــ ـــــً ًلـــــــــي باإلااثــ ــ ـــهاداث  ذلــ ــ ــ ــــاملى شــ ــ خـــ

 9.3ثالثــــت حــــاء اإلااهــــل الثــــاهىي بيظــــبت وفــــي اإلاسجبــــت ال. باإلااثــــت 21بيظــــبت  الدزاطــــاث العلُــــا

ـــبت  ـــل الــــدبلىم بيظـ ـــبخان وهمــــا باإلااثــــت، 8.5باإلااثــــت، ولعــــده ماهـ  ماهــــل ؤمــــا مخلازبخــــان، وظـ

 .باإلااثت 4.9كدزها  بظُؿت بيظبت وزد فلد زاهىي، مً ألاكل

 وجدلُلها العُنت اظخجاباث جوصُف

: مدوس الاعخماد والخعشض
ً
 أوال

 

 خالى أصمت "لوسونا"؟ الم املدلي لمصذس للمعلوماثما مذى اعخمادك على إلاع -1

ت الخنشاس إلاجابت  الترجِب النعبت املئٍو

 7 %23.1 22 ؤعخمد علُه بدزحت هبيرة

 9 %35.6 33 ؤعخمد علُه بدزحت مخىطؿت

 1 %22.7 26  ؤعخمد علُه بدزحت كلُلت

 4 %18.6 46 ال ؤعخمد علُه 

%111 742 املجموع  - 

 خالى أصمت "لوسونا" ماد العُنت على إلاعالم املدلي لمصذس للمعلوماثمذى اعخ :4 جذوى 

 
ً
 مهمــــا

ً
ٌعجــــي الاعخمــــاد دزحــــت الاهخمــــام لىطــــُلت بعالمُــــت معُىــــت باعخبازهــــا مطــــدزا

عـــــسف اللمعلىمـــــاث، 
ُ
ـــا البُاهـــــاث إلاعلىمـــــاثوح  ووشـــــسها لخدلُـــــم معالجتهـــــا جـــــخم التـــــي علـــــى ؤنهــ

 وـل لطـد باإلاعلىمـاث فـي هـره الدزاطـتوٍُ ألامـىز،  الخلـاثم وبًػـاح معـين، ولىشـف هدف

بـــث مـــا ُـــت عـــً ؤلاعــــالم عبـــر وطـــاثل ًُ وكـــد ؤقهـــسث الىخـــاثج ؤن غالبُــــت  ؤشمـــت "وىزوهــــا". الُمى

خـالٌ ؤشمـت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجـي ٌعخمـدون علـى ؤلاعـالم اإلادلـي همطـدز للمعلىمـاث 

ـــــة 35.6بدزحـــــــت مخىطـــــــؿت، وذلـــــــً بيظـــــــبت "وىزوهـــــــا"  ـــل، فــ ــ ــــي اإلالابــ ـــــت. وفـــ ـــً باإلااثــ ــ ـــــبت مــ ن وظــ

باإلااثـت، ومـً ٌعخمـدون علُـه بدزحـت كلُلـت وظـبتهم  23.1ٌعخمدون علُه بدزحت هبيـرة جبلـغ 

 باإلااثت.  18.6باإلااثت، ؤما مً ال ٌعخمدون علُه همطدز للمعلىماث فيظبتهم  22.7
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 ما دسجت ثقخو باملعلوماث الواسدة في إلاعالم املدلي خوى أصمت "لوسونا"؟ -7
 

ت الخنشاس إلاجابت  الترجِب النعبت املئٍو

 5 %19.4 43 ؤزم بها بدزحت هبيرة

 3 %36.5 41 ؤزم بها بدزحت مخىطؿت

 4 %24.7 69 ؤزم بها بدزحت كلُلت

ال ؤزم بها    43 19.4% 5 

%111 742 املجموع  - 

 دسجت ثقت العُنت باملعلوماث الواسدة في إلاعالم املدلي خوى أصمت "لوسونا" :5 جذوى 

 الطدق التي جازس بدوزها على ؤلاكىاع، وزغم ذلً ال بشيل عام دزحت حعجي الثلت

اإلاطدز ؤو الىطُلت ؤلاعالمُت بالطدق. وبدظب الىخاثج، جبين ؤن  التزام الثلت بالػسوزة حعجي

بدزحت مخىطؿت باإلاعلىماث الىازدة في ؤلاعالم ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي ًثلىن غالبُت 

باإلااثت. وبلغذ وظبت مً ًثلىن بها بدزحت  36.5وذلً بيظبت ، اإلادلي خٌى ؤشمت "وىزوها"

ت  24.7كلُلت   حاء مً ًثلىن بها بدزحت هبيرة ومً ال ًثلىن بها بيظبت مدظاٍو
ً
باإلااثت، وؤخيرا

باإلااثت، ما ٌعجي ؤن اإلاعلىماث التي ًخعسغىن بلحها مثاز شيىن لديهم، ؤو ال  19.4كدزها 

 ًطدكىنها.

  الم املدلي خالى أصمت "لوسونا"؟حعشطو لإلع مذى ما -3

ت الخنشاس إلاجابت  الترجِب النعبت املئٍو

 
ً
 1 %17 47 داثما

 
ً
 7 %27.5 63 غالبا

 
ً
 9 %38.5 42 ؤخُاها

 
ً
 1 %17 47 هادزا

%111 244 انمجمىع  - 

"حعشض العُنت لإلعالم املدلي خالى أصمت "لوسونا : مذى6 جذوى   

 ؤلاعالم وطاثل خالٌ مً الاجطالُت للسطاثل الجمهىز  اطخلباٌ هى الخعسع

  ًخعسغىن  عُىت الجمهىز الُمجي ؤفساد غالبُتوبدظب الىخاثج، فةن  بها، وجإزسه
ً
 بلى ؤخُاها

 فُخعسغىن  البلُت، ؤما باإلااثت.  38.5، وذلً بيظبتؤشمت "وىزوها"اإلادلي خالٌ  ؤلاعالم

  بلُه
ً
  ،باإلااثت 27.5بيظبت  غالبا

ً
 وهادزا

ً
ت كدزها بيظبت مدظا وداثما  وهره. باإلااثت 17ٍو
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حعىع مدي الاهخمام بالخعسع لىطاثل ؤلاعالم اإلادلي، ألامس الري ًسجبـ  الىخاثج

لدم مً خاللها، وهرلً بدزحت زسائها اإلاعلىماحي
ُ
 .باإلاػمىن اإلا

 لإلعالم املدلي خالى أصمت "لوسونا"؟ الُومي حعشطو مخوظط ما -4

ت الخنشاس إلاجابت رجِبالت النعبت املئٍو  

 3 %57.9 941 ؤكل مً طاعت

 4 %23.1 22 مً طاعت بلى ؤكل مً طاعخين

 6 %8.1 71 مً طاعخين بلى ؤكل مً زالر طاعاث

 5 %10.9 72 زالر طاعاث فإهثر

%111 742 املجموع  - 

 لإلعالم املدلي خالى أصمت "لوسونا" العُنت الُومي حعشض : مخوظط2 جذوى 

 جب ؤلاعــالم وطــاثل حمهــىز  ًدىـىع
ً
ٌ  عــا  ؤو للىطــاثل فحهــا ًخعسغــىن  التــي الصمىُــت اإلاـدة لؿــى

ــــل. وكــــد ؤقهــــسث  حعــــسع ذو وآخــــس كطــــير حعــــسع ذو حمهــــىز  فهىــــان السطــــاثل الاجطــــالُت، ؾٍى

 ؤن غالبُــــت لإلعــــالم اإلادلـــي خــــالٌ ؤشمـــت "وىزوهــــا" الُــــىمي الخعـــسع الىخـــاثج فُمــــا ًخعلـــم بمخىطـــــ

باإلااثـت. همـا ؤن  57.9اعت، وذلً بيظبت مخىطـ حعسغهم ؤكل مً ط عُىت الجمهىز الُمجي ؤفساد

باإلااثت مخىطـ حعسغهم مً طاعت بلى ؤكل مً طاعخين، ًلي ذلً مـً ًخعسغـىن  23.1ما وظبخه 

 مــً ًخعسغــىن بلُــه إلاــدة مــً  10.9لإلعــالم اإلادلــي إلاــدة زــالر طــاعاث فــإهثر بيظــبت 
ً
باإلااثــت، وؤخيــرا

 باإلااثت.  8.1طاعخين بلى ؤكل مً زالر طاعاث بيظبت 

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

ت الخنشاس إلاجابت  الترجِب النعبت املئٍو

 1 %21.1 27 اشداد حعسض ي له

 7 %26.3 62 كل حعسض ي له

 9 %52.6 911 لم ًخإزس حعسض ي له

%111 742 املجموع  - 

"وسوناالعُنت لإلعالم املدلي بعذ أصمت "ل حعشض جأثش : لُفُت8 جذوى   
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لم ًخإزس حعسغهم لإلعالم اإلادلي بعد  عُىت الجمهىز الُمجي ؤفساد غالبُت بُيذ الىخاثج ؤن

باإلااثت كل حعسغهم بلُه، وفي اإلالابل  26.3باإلااثت، وؤن  52.6ؤشمت "وىزوها"، وذلً بيظبت 

شاز بلى ؤن ٍش 21.1فةن  ادة ؤو باإلااثت مً العُىت اشداد حعسغهم بلى ؤلاعالم بعد ألاشمت. وَُ

 كلت الخعسع ًسجبـ بشيل عام بمدي جلبُت وطاثل ؤلاعالم الخخُاحاث الجمهىز، ودزحت

 عً دزحت الثلت بها 
ً
مىاهبت مػمىنها لسغباجه واهخماماجه العامت ؤو الصخطُت، فػال

 ومظخىي مطداكُتها.

 ما هي أبشص الوظائل إلاعالمُت التي جخعشض خالى أصمت "لوسونا"؟ -6

اسالخنش  إلاجابت   النعبت  

ت  املئٍو

 الترجِب

 1 %9.7 74 ؤلاعالم الخللُدي )صخافت، بذاعت، وجلفاش( 

 7 %36.5 41 ؤلاعالم الجدًد )مىاكع الخىاضل الاحخماعي(

 9 %53.8 911 هالهما )ؤلاعالم الخللُدي والجدًد(

%111 742 املجموع  - 

أزمة "كىرونا" خالل انعينةنها تعرض ت: أبرز انىسائم اإلعالمية انتي 9 جذول  

بــــسش مفهــــىم الجمهــــىز اليشـــــ ؤو ؤلاًجــــالي مــــع الثــــىزة اإلاعلىماجُــــت والخىىىلىحُــــت 

 على اخخُاز وطاثل ؤو مػـامين 
ً
التي ؾالذ وطاثل ؤلاعالم، وهى الجمهىز الري ًيىن كادزا

مدــددة ًخعــسع بلحهــا، بمــا ًدىاطــب مــع مــا جدللــه لــه مــً بشــباع خاحــاث ودوافــع معُىــت، 

ُـــت والعمدًـــت. وبُيـــذ الىخـــاثج فـــي هـــرا الطـــدد، ؤن وذلـــً  بمعجـــى الا  ُـــت هخلاثُـــت والىفع غالب

خــالٌ ؤشمــت ؤفــساد عُىــت الجمهــىز الُمجــي ًخعسغــىن بلــى وطــاثل ؤلاعــالم الخللُــدي والجدًــد 

ـــبت  "وىزوهـــــا" ــــي جلبُـــــت اخخُاحـــــاث  53.8بيظــ ــــىعين فـ ـــين الىـ ـــل بــ ـــى الخيامــ ـــير بلــ ـــا ٌشــ باإلااثـــــت، مــ

 الجمهــــىز، زغــــم اإلاىافظــــت اإلاعسوفــــت بُ
ً
لــــي ذلــــً اإلاخعسغــــىن لإلعــــالم الجدًــــد ُممــــثال جهمــــا. ٍو

باإلااثـــت، ولعـــل ذلـــً ٌعـــىد بلـــى عـــدة عىامـــل مثـــل  36.5بمىاكـــع الخىاضـــل الاحخمـــاعي بيظـــبت 

ـت الىاطــعت التـي جدُدهـا ومجاهُــت  طـهىلت وطـسعت اليشــس فحهـا، هاهُـً عــً الخفاعلُـت والخٍس

فـــــي  الخللُـــــدي )صـــــخافت، بذاعـــــت، وجلفـــــاش(الاطـــــخخدام. وحـــــاء اإلاخعسغـــــىن لىطـــــاثل ؤلاعـــــالم 

 باإلااثت. 9.7مسجبت ؤخيرة بيظبت بظُؿت كدزها 
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: مدوس الخأثيراث
ً
 ثانُا

 :الخأثيراث املعشفُت

 ًشفع إلاعالم املدلي الوعي الصحي لذي خالى أصمت "لوسونا" -1

 
ت الخنشاس إلاجابت  الترجِب النعبت املئٍو

 9 %59.1 946 مىافم

 7 %25.9 64 مداًد

 1 %15 12 غير مىافم

%111 742 املجموع  - 

: سفع إلاعالم املدلي الوعي الصحي خالى أصمت "لوسونا"11 جذوى   

ؤلاعالم اإلادلي ًسفع غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي على ؤن ؤهدث الىخاثج مىافلت 

غذ باإلااثت، فُما بل 59.1الىعي الطخي لديهم خالٌ ؤشمت "وىزوها" بيظبت هبيرة كدزها 

باإلااثت. 25.9 باإلااثت فلـ، ؤما اإلاداًدون فبلغذ وظبتهم  15وظبت غير اإلاىافلين على ذلً 

عين الجمهىز في 
ُ
لطد بالىعي الطخي هىا حملت الخطىزاث واإلاعخلداث والسئي التي ح وٍُ

 على 
ً
 ًجعله كادزا

ً
 معسفُا

ً
خُاجه الصخُت وجددد طلىهه الطخي، هما جىفس له زضُدا

زئوف )لصخُت وجددًد ؤطباب ألامساع، ومً زم ججىبها والىكاًت مجها جفظير الكىاهس ا

 .  (73، ص 7193طالم، 

 ًضودني إلاعالم املدلي بمعلوماث مافُت ومخهاملت عن جائدت "لوسونا"  -7

ت الخنشاس إلاجابت  الترجِب النعبت املئٍو

 9 %47.8 993 مىافم

 1 %25.5 61 مداًد

 7 %26.7 66 غير مىافم

عاملجمو   742 111%  - 

ذ اإلعالو انمحهي بمعهىمات كافية ومتكامهة عن جائحة "كىرونا"يسوت: 11 جذول  

ًىافلىن على ؤن ؤلاعالم اإلادلي الجمهىز الُمجي بُيذ الىخاثج ؤن غالبُت ؤفساد عُىت 

صودهم بمعلىماث وافُت ومخياملت عً حاثدت "وىزوها"، وذلً بيظبت باإلااثت، فُما   47.8ًُ

 باإلااثت مداًدون.  25.5باإلااثت، في ملابل  26.7مً ال ًىافلىن على ذلً بلغذ وظبت 
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 خوى وباء "لوسونا" -3 
ً
 وغموطا

ً
 ًثير إلاعالم املدلي لذي لغطا

ت الخنشاس إلاجابت  الترجِب النعبت املئٍو

 7 %34.8 36 مىافم

 1 %30 24 مداًد

 9 %35.2 32 غير مىافم

%111 742 املجموع  - 

سة إلاعالم املدلي اللغط والغموض خوى وباء "لوسونا": إثا17 جذوى   

ؤن ؤلاعالم اإلادلي ال  الجمهىز الُمجي ًسونؤقهسث الىخاثج ؤن غالبُت ؤفساد عُىت 

 خٌى وباء "وىزوها"، وذلً بيظبت 
ً
 وغمىغا

ً
باإلااثت، فُما بلغذ  35.2ًثير لديهم لغؿا

باإلااثت.  30هم مداًدون وظبتهم باإلااثت، ومً  34.8وظبت مً ًىافلىن على ؤهه ًثير ذلً 

شاز في هرا الطدد بلى ؤن ؤخد الخىغُذ  هى حعسع الجمهىز لإلعالم ؤهداف ؤهم وَُ

ؤو ًددر ؤي الخباض، وفي قل حاثدت خؿسة  جيىن ألامىز ُمبهمت ال وي الغمىع، وجبدًد

 الزجباؾه بدُاة ألافساد بطىزة مباش
ً
 سة. مثل "وىزوها" جخػاعف ؤهمُت هرا ألامس، هكسا

احي واهخماماحي خالى أصمت "لوسونا" -4  ٌعاهم إلاعالم املدلي في جشجِب أولٍو

ت الخنشاس إلاجابت  الترجِب النعبت املئٍو

 9 %38.5 42 مىافم

 7 %32.4 31 مداًد

 1 %29.1 27 غير مىافم

%111 742 املجموع  - 

اث والاهخماماث13 جذوى   خالى أصمت "لوسونا" : معاهمت إلاعالم املدلي في جشجِب ألاولٍو

ًىافلـــىن علـــى ؤن ؤلاعـــالم اإلادلـــي  الجمهـــىز الُمجـــيهشـــفذ الىخـــاثج ؤن غالبُـــت ؤفـــساد عُىـــت 

ـــاتهم واهخمامـــاتهم خـــالٌ ؤشمـــت "وىزوهـــا" بيظـــبت  باإلااثـــت، وهـــرا  38.5ٌظـــاهم فـــي جسجِـــب ؤولٍى

، فُمــا ًـدٌ علــى حجـم الخــإزير فـي بخــدي الىــىاحي اإلاعسفُـت اإلاترجبــت علـى الخعــسع بلـى ؤلاعــالم

 باإلااثت. 29.1باإلااثت، ومً ال ًىافلىن على ذلً  32.4بلغذ وظبت اإلاداًدًً 
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 الخأثيراث العاطفُت:

ت والشعوس الجمعي لذي خالى أصمت "لوسونا" -1  ًشفع إلاعالم املدلي الشوح املعنٍو

 
ت الخنشاس إلاجابت  الترجِب النعبت املئٍو

 9 %52.6 911 مىافم

 7 %23.9 24 مداًد

 1 %23.5 23 غير مىافم

%111 742 املجموع  - 

ت والشعوس الجمعي خالى أصمت "لوسونا"14 جذوى  : سفع إلاعالم املدلي الشوح املعنٍو  

ؤلاعــالم اإلادلــي ًسفـــع  ؤن علــى الجمهــىز الُمجــيغالبُــت ؤفــساد عُىـــت  مىافلــت الىخــاثج ؤقهــسث

ــت والشــعىز الجمعــي لــديهم خــالٌ ؤشمــت "وىزوهــا" ملابــل  ،باإلااثــت 52.6بيظــبت  الــسوح اإلاعىٍى

اإلاــىافلين بيظــبت  وغيــر باإلااثــت، 23.9بيظــبت  اإلاداًــدون  وظــب مخلازبــت للبلُــت، خُــث حــاء

عجي الشعىز . باإلااثت 23.5 ـت الـسوح ًادي بلـى زفـع ما والاهدماج، الخىخُد الجمعي َو  اإلاعىٍى

 .   للجمهىز 

ض شعوسي بالشطا ججاه إدا -7  سة الذولت ألصمت "لوسونا"ٌعاهم إلاعالم املدلي في حعٍض  

ت الخنشاس إلاجابت  الترجِب النعبت املئٍو

 9 %47.4 992 مىافم

 1 %25.1 67 مداًد

 7 %27.5 63 غير مىافم

%111 742 املجموع  - 

 

شعىر بانرضا تجاه إدارة انذونة ألزمة اناإلعالو انمحهي في تعسيس  ةساهمم: 15 جذول

 "كىرونا"

علـى ؤن ؤلاعـالم اإلادلـي  الجمهـىز الُمجـيبُـت ؤفـساد عُىـت بُيذ الىخاثج مىافلت غال

ــص شــعىزهم بالسغــا ججــاه بدازة الدولــت ألشمــت "وىزوهــا" بيظــبت  باإلااثــت،  47.4ٌظــاهم فــي حعٍص

باإلااثـــت للمداًــدًً. والسغـــا هىــا ٌعجـــي  25.1باإلااثــت لغيـــر اإلاــىافلين، و 27.5وذلــً فــي ملابـــل 
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تــــي اجخــــرتها الدولــــت إلاىاحهــــت ألاشمــــت، وهــــى شــــعىز اللبــــٌى بــــاإلحساءاث والخــــدابير السطــــمُت ال

 بًجالي بخالف السخـ والغػب. 

 ٌعضص إلاعالم املدلي شعوسي باالغتراب والعضلت خالى أصمت "لوسونا"  -3

ت الخنشاس إلاجابت  الترجِب النعبت املئٍو

 1 %21.5 21 مىافم

 7 %32.8 39 مداًد

 9 %45.7 991 غير مىافم

%111 742 املجموع  - 

ض إلاعالم املدلي لشعوس الاغتراب والعضلت خالى أصمت "لوسونا"16 جذوى  : حعٍض  

علــى ؤن ؤلاعــالم  الجمهــىز الُمجــيبُيــذ الىخــاثج عــدم مىافلــت غالبُــت ؤفــساد عُىــت 

باإلااثـــت، فُمـــا  45.7اإلادلــي ٌعـــصش شــعىزهم بـــاالغتراب والعصلـــت خــالٌ ؤشمـــت "وىزوهـــا" بيظــبت 

باإلااثــت ممــً هــم مىافلــىن  21.5ثــت، فــي ملابــل مــا وظــبخه باإلاا 32.8بلغــذ وظــبت اإلاداًــدًً 

افخلــــاد  هدُجــــت ًخىلــــد هــــى شــــعىز طــــلبي والاغتــــراب علــــى ذلــــً.  والجــــدًس بالــــرهس ؤن العصلــــت

عبر بعالم لىطاثل الجمهىز 
ُ
 .عىه ح

 ًثير إلاعالم املدلي شعوس الخوف والقلق لذي خالى أصمت "لوسونا" -4

ت الخنشاس إلاجابت  الترجِب النعبت املئٍو

 7 %25.1 67 مىافم

 1 %24.3 61 مداًد

 9 %50.6 972 غير مىافم

%111 742 املجموع  - 

اإلعالو انمحهي شعىر انخىف وانقهق خالل أزمة "كىرونا" ةراثإ :14 جذول  

علــى ؤن ؤلاعــالم  الجمهــىز الُمجـيؤهـدث الىخــاثج عـدم مىافلــت غالبُــت ؤفـساد عُىــت 

باإلااثــت، ولعــل  50.6م لــديهم خــالٌ ؤشمــت "وىزوهــا" بيظــبت اإلادلــي ًثيــر شــعىز الخــىف والللــ

عـــىد الشـــعب الُمجـــي علـــى ألاوبئـــت وألامـــساع التـــي
َ
جىدشـــس فـــي بلـــده لكـــسوف  ذلـــً ًسحـــع بلـــى ح

ـــبت  ــ ــ ــــذ وظـ ــ ـــا بلغــ ــ ــ ـــــخُت، فُمـ ــ ــــت الصـ ــ ـــعف اإلاىكىمــ ــ ــ ـــــخمسة وغـ ــ ـــــساعاث اإلاظـ ــ ـــا الطـ ــ ــ ـــــتى، ؤهمهـ ــ شـ

م مىافلـــىن علـــى ذلـــً. باإلااثـــت ممـــً هـــ 25.1باإلااثـــت، فـــي ملابـــل مـــا وظـــبخه  24.3اإلاداًـــدًً 
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والخىف والللم هى شعىز طلبي بخالف الؿمإهِىت، وُعسف عً الُمىُين بهيازهم للمـسع 

 مىر بداًاث اهدشازه ووسج الؿساثف خىله واعخبازه ماامسة.   

 الخأثيراث العلولُت: 

ت للوقاًت من وباء "لوسونا" -1 دفضني إلاعالم املدلي على اجخار إجشاءاث اختراٍص ًُ 

بتإلاجا ت الخنشاس   الترجِب النعبت املئٍو

 9 %68.4 964 مىافم

 7 %18.2 42 مداًد

 1 %13.4 11 غير مىافم

%111 742 املجموع  - 

ت للوقاًت من وباء "لوسونا"18 جذوى  : جدفيز إلاعالم املدلي على اجخار إجشاءاث اختراٍص  

علــى ؤن  ُمجــيالجمهـىز الؤهـدث الىخــاثج مىافلـت الغالبُــت الىبــري مـً ؤفــساد عُىــت 

ـــت للىكاًـــت مـــً وبـــاء "وىزوهـــا" بيظـــبت  دفـــصهم علـــى اجخـــاذ بحـــساءاث اختراٍش ًُ ؤلاعـــالم اإلادلـــي 

باإلااثــت ممــً هــم غيــر مــىافلين علــى ذلــً، فُمــا بلغــذ وظــبت  13.4باإلااثــت، فــي ملابــل  68.4

ـــت هىـــا جلـــً التـــي جيـــىن علـــى اإلاظـــخىي  18.2اإلاداًـــدًً  لطـــد بـــاإلحساءاث الاختراٍش باإلااثـــت. وٍُ

لصخصــ ي للىكاًــت مــً الىبــاء، مثــل الاهخمــام بالىكافــت هغظــل الُــدًً والخغرًــت الظــلُمت ا

ـاث العالُـت، وهـرلً الالتـزام بـالدجس  والعمل على زفـع الجهـاش اإلاىـاعي والخفـاف علـى اإلاعىٍى

الطـــــــخي خـــــــاٌ اإلاـــــــسع، وجفـــــــادي العـــــــدوي بعـــــــدة وطـــــــاثل، مجهـــــــا عـــــــدم اإلاطـــــــافدت وججىـــــــب 

 جداء الىماماث.الخجمعاث وألاماهً اإلاصدخمت واز 

نشطني إلاعالم املدلي للمشاسلت في جهود الذولت الشظمُت ملهافدت وباء "لوسونا" -7  ًُ  

ت الخنشاس إلاجابت  الترجِب النعبت املئٍو

 9 %59.1 946 مىافم

 7 %21.5 21 مداًد

 1 %19.4 43 غير مىافم

%111 742 املجموع  - 

جهود الذولت الشظمُت ملهافدت وباء "لوسونا" : جنشُط إلاعالم املدلي للمشاسلت في11 جذوى   
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على ؤن  الجمهىز الُمجيؤقهسث الىخاثج مىافلت الغالبُت الىبري مً ؤفساد عُىت 

يشؿهم للمشازهت في حهىد الدولت السطمُت إلايافدت وباء "وىزوها" بيظبت  ًُ ؤلاعالم اإلادلي 

ى ذلً، فُما بلغذ وظبت باإلااثت ممً هم غير مىافلين عل 19.4باإلااثت، في ملابل  59.1

لطد بالخيشُـباإلااثت.  21.5اإلاداًدًً   هدُجت ما طلىن ؤو بعمل الجمهىز  هىا كُام "وٍُ

 العامت الصخت وشازة للعمل معالخؿىع ومً ؤمثلت ذلً  ؤلاعالم، لىطاثل الخعسع

 .ؾازت  ؤي إلاىاحهت الصخُت الخعبئت غمً والظيان

شجعني إلاعالم املدلي على الانخشاط -3  في العمل ألاهلي الخطوعي خالى أصمت "لوسونا" ٌُ

إلاجابت  ت الخنشاس   الترجِب النعبت املئٍو

 9 %48.2 994 مىافم

 7 %28.7 29 مداًد

 1 %23.1 22 غير مىافم

%111 742 املجموع  - 

: حشجُع إلاعالم املدلي على الانخشاط في العمل ألاهلي الخطوعي خالى أصمت "لوسونا"  71 جذوى   

على ؤن ؤلاعالم اإلادلي  الجمهىز الُمجيالىخاثج مىافلت غالبُت ؤفساد عُىت  بُيذ

صجعهم على الاهخساؽ في العمل ألاهلي الخؿىعي خالٌ ؤشمت "وىزوها" بيظبت  ٌُ48.2 

باإلااثت ممً هم غير مىافلين على ذلً، فُما بلغذ وظبت  23.1باإلااثت، في ملابل 

عماٌ الخؿىعُت ألاهلُت جلً التي اهدشسث ومً ؤمثلت ألا  باإلااثت. 28.7اإلاداًدًً 

 للبلاء مدازبىن " الدعىاث لها عبر وطاثل ؤلاعالم ومىاكع الخىاضل الاحخماعي، مجمىعت

 عً  "الُمً في حُدة بصخت
ً
، فػال

ً
 شؿين مثلها خظاباث في اهدشاز وطىمؤهمىذحا

 الفسق  بجاهب والعمل للخؿىع اطخعدادهم لخإهُد مظخعد،_ؤها#و  مخؿىع_ؤها # 

     .اإلاطابين مع بالخعامل اإلاخخططت والجهاث الصخُت

 ًذفعني إلاعالم املدلي إلى إجباع الخعلُماث الصحُت الشظمُت خالى أصمت "لوسونا" -4
ت الخنشاس إلاجابت  الترجِب النعبت املئٍو

 9 %70 921 مىافم

 7 %15.4 13 مداًد

 1 %14.6 16 غير مىافم

%111 742 املجموع  - 

: دفع إلاعالم املدلي إلى إجباع الخعلُماث الصحُت الشظمُت خالى أصمت "لوسونا"71 جذوى   

https://www.facebook.com/groups/255972958762840/
https://www.facebook.com/groups/255972958762840/
https://www.facebook.com/groups/255972958762840/
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على ؤن ؤلاعالم اإلادلي  الجمهىز الُمجيؤهدث الىخاثج مىافلت غالبُت ؤفساد عُىت 

باإلااثت، في  70صخُت السطمُت خالٌ ؤشمت "وىزوها" بيظبت بلى بجباع الخعلُماث ال ًدفعهم

 15.4باإلااثت ممً هم غير مىافلين على ذلً، فُما بلغذ وظبت اإلاداًدًً  14.6ملابل 

لطد بالخعلُماث السطمُت هىا مجمىعت اللسازاث ت  الخيىمُت باإلااثت. وٍُ الاختراٍش

 اللجىتلعامت والظيان، و والاشتراؾاث الىكاثُت لبعؼ الجهاث، مثل وشازة الصخت ا

ت ، ؤبسشها ما وىزوها وباء إلاىاحهت العلُا الىؾىُت واللجىت ألاوبئت، إلايافدت العلُا الىشاٍز

 الخىلل.  ًخعلم بالخجمعاث واإلادالث وألاطىاق ومىاكع العمل وخسهت

 النخائج العامت للذساظت

همطــــدز للمعلىمــــاث ٌعخمــــد غالبُــــت ؤفــــساد عُىــــت الجمهــــىز الُمجــــي علــــى ؤلاعــــالم اإلادلــــي  -1

باإلااثــت، فُمــا بلغــذ وظــبت مــً  35.6بدزحــت مخىطــؿت، وذلــً بيظــبت خــالٌ ؤشمــت "وىزوهــا" 

باإلااثـت،  22.7باإلااثت، ومً ٌعخمدون علُـه بدزحـت كلُلـت  23.1ٌعخمدون علُه بدزحت هبيرة 

 باإلااثت.   18.6ؤما مً ال ٌعخمدون علُه همطدز للمعلىماث، فلد بلغذ وظبتهم 

بدزحت مخىطؿت باإلاعلىماث الىازدة فـي ؤلاعـالم ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي بُت غال ًثم -7

باإلااثــت، فُمــا بلغــذ وظــبت مــً ًثلــىن بهــا  36.5، وذلــً بيظــبت اإلادلــي خــٌى ؤشمــت "وىزوهــا"

باإلااثـــت، وحـــاء مـــً ًثلـــىن بهـــا بدزحـــت هبيـــرة ومـــً ال ًثلـــىن بهـــا بيظــــبت  24.7بدزحـــت كلُلـــت 

ت كدزها   ت.  باإلااث 19.4مدظاٍو

 اإلادلي  ؤلاعالم بلى عُىت الجمهىز الُمجي ؤفساد ًخعسع غالبُت -1
ً
ؤشمت خالٌ  ؤخُاها

  له فُخعسغىن  البلُت، ؤما باإلااثت.  38.5، وذلً بيظبت"وىزوها"
ً
 ،باإلااثت 27.5بيظبت  غالبا

 
ً
 وهادزا

ً
ت كدزها  وداثما  . باإلااثت 17بيظبت مدظاٍو

 ؤفــساد لــدي غالبُــت إلادلــي خــالٌ ؤشمــت "وىزوهــا"لإلعــالم ا الُــىمي الخعــسع ًبلــغ مخىطـــ -4

 23.1باإلااثـت. همـا ؤن مـا وظـبخه  57.9ؤكـل مـً طـاعت، وذلـً بيظـبت  عُىت الجمهىز الُمجي

باإلااثـت مخىطـــ حعسغــهم مــً طـاعت بلــى ؤكــل مــً طـاعخين، ومــً ًخعسغــىن لإلعــالم اإلادلــي 

 حــاء  10.9إلاــدة زــالر طــاعاث فــإهثر بلغــذ وظــبتهم 
ً
مــً ًخعسغــىن بلُــه إلاــدة باإلااثــت، وؤخيــرا

 باإلااثت.  8.1طاعخين بلى ؤكل مً زالر طاعاث بيظبت 
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لإلعالم اإلادلي بعد ؤشمت  عُىت الجمهىز الُمجي ؤفساد غالبُتلم ًخإزس مظخىي حعسع  -2

باإلااثت ممً كل حعسغهم، فُما شاد  26.3باإلااثت، في ملابل  52.6"وىزوها"، وذلً بيظبت 

 ىت بلُه.باإلااثت مً العُ 21.1حعسع 

ًخعــــسع غالبُــــت ؤفــــساد عُىــــت الجمهــــىز الُمجــــي بلــــى وطــــاثل ؤلاعــــالم الخللُــــدي والجدًــــد  -6

  53.8بيظــــبت  خــــالٌ ؤشمــــت "وىزوهــــا"
ً
لــــي ذلــــً اإلاخعسغــــىن لإلعــــالم الجدًــــد ُممــــثال باإلااثــــت، ٍو

ـــبت  ــ ـــــاعي بيظــ ـــــل الاحخمـــ ـــع الخىاضــ ــ باإلااثــــــــت، وحـــــــاء اإلاخعسغــــــــىن لىطـــــــاثل ؤلاعــــــــالم  36.5بمىاكــ

 باإلااثت. 9.7بظُؿت كدزها  بيظبت الخللُدي

ؤلاعالم اإلادلي ًسفع الىعي الطخي غالبُت ؤفساد عُىت الجمهىز الُمجي على ؤن ًىافم  -2

باإلااثت، ؤما اإلاداًدون فبلغذ  59.1لديهم خالٌ ؤشمت "وىزوها" بيظبت هبيرة كدزها 

 باإلااثت.  15باإلااثت، وحاء غير اإلاىافلين على ذلً بيظبت  25.9 وظبتهم 

على ؤن ؤلاعالم اإلادلي ًصودهم بمعلىماث الجمهىز الُمجي ىافم غالبُت ؤفساد عُىت ً -3

باإلااثت، فُما بلغذ وظبت مً ال   47.8وافُت ومخياملت عً حاثدت "وىزوها"، وذلً بيظبت

 باإلااثت مداًدون.   25.5باإلااثت، في ملابل  26.7ًىافلىن على ذلً 

 جي الجمهىز الُمًسي غالبُت ؤفساد عُىت  -4
ً
 وغمىغا

ً
ؤن ؤلاعالم اإلادلي ال ًثير لديهم لغؿا

باإلااثت، فُما بلغذ وظبت مً ًىافلىن على ؤهه  35.2خٌى وباء "وىزوها"، وذلً بيظبت 

 باإلااثت.  30باإلااثت، ومً هم مداًدون  34.8ًثير ذلً 

ب علــى ؤن ؤلاعـــالم اإلادلــي ٌظـــاهم فــي جسجِـــ الجمهـــىز الُمجــيًىافــم غالبُــت ؤفـــساد عُىــت  -91

ـــــــاتهم واهخمامـــــــاتهم خـــــــالٌ ؤشمـــــــت "وىزوهـــــــا" بيظـــــــبت  ـــبت  38.5ؤولٍى ــ ــــذ وظــ ــ ـــا بلغـ ــ ــــت، فُمــ ــ باإلااثـ

 باإلااثت. 29.1باإلااثت، ومً ال ًىافلىن على ذلً  32.4اإلاداًدًً 

ت  ؤن على الجمهىز الُمجيغالبُت ؤفساد عُىت  ًىافم -99 ؤلاعالم اإلادلي ًسفع السوح اإلاعىٍى

ملابــل وظــب مخلازبـــت  ،باإلااثــت 52.6بيظــبت  وىزوهــا"والشــعىز الجمعــي لــديهم خــالٌ ؤشمــت "

 . باإلااثت 23.5اإلاىافلين بيظبت  وغير باإلااثت 23.9بيظبت  اإلاداًدون  للبلُت، خُث حاء



 جأثيراث إلاعالم املدلي على الجمهوس الُمني في أصمت "لوسونا
 

137 

 

ـــص  الجمهـــىز الُمجـــيًىافـــم غالبُـــت ؤفـــساد عُىـــت  -97 علـــى ؤن ؤلاعـــالم اإلادلـــي ٌظـــاهم فـــي حعٍص

باإلااثــت، وذلــً فــي ملابــل  47.4ظــبت شــعىزهم بالسغــا ججــاه بدازة الدولــت ألشمــت "وىزوهــا" بي

 باإلااثت مداًدون.  25.1باإلااثت غير مىافلين، و 27.5ما وظبخه 

عــصش شــعىزهم  الجمهــىز الُمجــيال ًىافــم غالبُــت ؤفــساد عُىــت  -91 ٌُ علــى ؤن ؤلاعــالم اإلادلــي 

باإلااثــت، فُمــا بلغــذ وظــبت اإلاداًــدًً  45.7بــاالغتراب والعصلــت خــالٌ ؤشمــت "وىزوهــا" بيظــبت 

 باإلااثت ممً هم مىافلىن على ذلً.   21.5باإلااثت، في ملابل  32.8

ــــت  -94 ــــت ؤفــــــساد عُىـ ُـ ثيـــــر شــــــعىز  الجمهـــــىز الُمجــــــيال ًىافـــــم غالب ًُ علـــــى ؤن ؤلاعـــــالم اإلادلــــــي 

ـــبت  50.6الخـــــــىف والللـــــــم لـــــــديهم خـــــــالٌ ؤشمـــــــت "وىزوهـــــــا" بيظـــــــبت  ــ ــــذ وظــ ـــا بلغـــ ــ ــــت، فُمــ باإلااثـــ

 ت ممً هم مىافلىن على ذلً. باإلااث 25.1باإلااثت، في ملابل  24.3اإلاداًدًً 

دفصهم علـى اجخـاذ  الجمهىز الُمجيًىافم غالبُت ؤفساد عُىت  -92 ًُ على ؤن ؤلاعالم اإلادلي 

ــــــت للىكاًــــــت مــــــً وبــــــاء "وىزوهــــــا" بيظــــــبت  ـــبت  68.4بحــــــساءاث اختراٍش ــ ــــذ وظـ ـــا بلغــ ــــت، فُمـــ باإلااثــ

 ذلً. باإلااثت ممً هم غير مىافلين على  13.4باإلااثت، في ملابل  18.2اإلاداًدًً 

يشؿهم للمشازهت  الجمهىز الُمجيًىافم غالبُت ؤفساد عُىت  -96 ًُ على ؤن ؤلاعالم اإلادلي 

باإلااثت، فُما بلغذ وظبت  59.1في حهىد الدولت السطمُت إلايافدت وباء "وىزوها" بيظبت 

 باإلااثت ممً هم غير مىافلين على ذلً.  19.4باإلااثت، في ملابل  21.5اإلاداًدًً 

صجعهم على  الجمهىز الُمجيبُت ؤفساد عُىت ًىافم غال -92 ٌُ على ؤن ؤلاعالم اإلادلي 

باإلااثت، فُما بلغذ  48.2الاهخساؽ في العمل ألاهلي الخؿىعي خالٌ ؤشمت "وىزوها" بيظبت 

  باإلااثت ممً هم غير مىافلين على ذلً. 23.1باإلااثت، في ملابل  28.7وظبت اإلاداًدًً 

بلى بجباع  على ؤن ؤلاعالم اإلادلي ًدفعهم جمهىز الُمجيالًىافم غالبُت ؤفساد عُىت  -93

باإلااثت، فُما بلغذ وظبت  70الخعلُماث الصخُت السطمُت خالٌ ؤشمت "وىزوها" بيظبت 

 باإلااثت ممً هم غير مىافلين على ذلً.  14.6باإلااثت، في ملابل  15.4اإلاداًدًً 

 الخوصُاث

ُـــت للخعـــاؾي مـــع  -9 ألاشمـــاث الصـــخُت وبدازتهـــا، ٌشـــازن وغـــع خؿــــ وبطـــتراجُجُاث بعالم

 فحها خبراء ومخخطىن مً حهاث مخخلفت.
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ـاث فــي مجــاٌ ؤلاعــالم  -7 الخلُـُم اإلاظــخمس للظُاطــاث ؤلاعالمُـت اللاثمــت، مــع جددًــد ألاولٍى

 الطخي والخىعىي.

الازجيـــــــاش علـــــــى الشـــــــفافُت وطـــــــسعت هلـــــــل اإلاعلىمـــــــاث الصـــــــخُت ووشـــــــس الخلـــــــاثم لـــــــدخؼ  -1

 ُل.الشاجعاث ومىاحهت الخػل

ادة الىعي اإلاجخمعي والطخي خالٌ ألاشماث.    -4 ص دوز وطاثل ؤلاعالم في العمل على ٍش  حعٍص

ٌ  كـاهىن  ؤو اإلاعسفـت خم جفعُل -2 اإلاعلىمـاث الصـخُت مـً مطـادزها الؿبُـت  علـى الخطـى

 اإلاىزىكت.

جدلُلُــــت إلاػــــمىن وطــــاثل ؤلاعــــالم  دزاطــــاث إلحــــساء الدزاطــــت هــــره هخــــاثج مــــً الاهؿــــالق -6

 شماث الصخُت، ومجها حاثدت "وىزوها".خالٌ ألا 

 الخالصت

غالبُــــت ؤفــــساد عُىــــت الجمهــــىز الُمجــــي والبــــالغ ملــــدازها  خلطــــذ الدزاطــــت بلــــى ؤن

مفـــسدة مــــً مخخلـــف اإلادافكــــاث ٌعخمــــدون علـــى ؤلاعــــالم اإلادلـــي همطــــدز للمعلىمــــاث  742

ــــت، و  35.6بدزحــــــــت مخىطــــــــؿت، وذلـــــــً بيظــــــــبت خـــــــالٌ ؤشمــــــــت "وىزوهـــــــا"  ــ  بدزحــــــــت ٍثلــــــــىن باإلااثـ

ـــبت مخىطــــؿت باإلاعلىمــــاث الــــىازدة فُــــه  ـــةن الغالبُـــــت باإلااثــــت. و  36.5بيظــ بدظــــب الىخــــاثج، فـ

 اإلادلي  ؤلاعالم جخعسع بلى
ً
 حعسغـها ٍبلـغ مخىطــو  باإلااثت،  38.5بيظبتألاشمت خالٌ  ؤخُاها

لإلعـالم بعـد  الغالبُتباإلااثت. ولم ًخإزس مظخىي حعسع  57.9ؤكل مً طاعت بيظبت  الُىمي

وهـــم ًخعسغـــىن بلـــى وطـــاثل ؤلاعـــالم الخللُـــدي باإلااثـــت،  52.6"، وذلـــً بيظـــبت ؤشمـــت "وىزوهـــا

 باإلااثت. 53.8والجدًد بيظبت 

ولشإن الخإزيراث اإلاعسفُت اإلاترجبت على الخعسع بلى ؤلاعالم اإلادلي، ؤشازث 

ؤلاعالم اإلادلي ًسفع الىعي الطخي لديهم بيظبت هبيرة الغالبُت على ؤن الىخاثج بلى مىافلت 

باإلااثت، وؤهدوا   47.8باإلااثت، وبإهه ًصودهم بمعلىماث وافُت ومخياملت بيظبت 59.1 كدزها

 بيظبت 
ً
 وغمىغا

ً
اتهم  35.2ؤهه ال ًثير لديهم لغؿا باإلااثت، وؤهه ٌظاهم في جسجِب ؤولٍى

باإلااثت. وبخطىص الخإزيراث العاؾفُت، وافم غالبُت ؤفساد  38.5واهخماماتهم بيظبت 

ت والشعىز الجمعي لديهم خالٌ ؤشمت ؤلاع ؤن علىالعُىت  الم اإلادلي ًسفع السوح اإلاعىٍى
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ص شعىزهم بالسغا ججاه بدازة الدولت باإلااثت،  52.6بيظبت  "وىزوها" وؤهه ٌظاهم في حعٍص

عصش . وفي اإلالابل، اعترع الغالبُت على باإلااثت 47.4لألشمت " بيظبت  ٌُ ؤن ؤلاعالم اإلادلي 

ثير شعىز الخىف والللم لديهم  45.7بت شعىزهم باالغتراب والعصلت بيظ ًُ باإلااثت، وبإهه 

 باإلااثت.   50.6بيظبت 

دفــــصهم  ًُ وخـــٌى الخـــإزيراث الظــــلىهُت، وافـــم غالبُـــت ؤفــــساد العُىـــت علـــى ؤن ؤلاعــــالم اإلادلـــي 

ت للىكاًت مً وباء "وىزوها" بيظبت  يشؿهم  68.4على اجخاذ بحساءاث اختراٍش ًُ باإلااثت، وؤهه 

صـــجعهم علـــى  59.1الدولـــت السطـــمُت إلايافدخـــه بيظـــبت  للمشـــازهت فـــي حهـــىد ٌُ باإلااثـــت،  وؤهـــه 

ــــه  48.2الاهخــــــساؽ فــــــي العمــــــل ألاهلــــــي الخؿــــــىعي خــــــالٌ ؤشمــــــت "وىزوهــــــا" بيظــــــبت  ــــت، وؤهــ باإلااثــ

 باإلااثت.  70بلى بجباع الخعلُماث الصخُت السطمُت بيظبت  ًدفعهم

مثـــل غالبُـــت العُىـــت ج
ُ
اشـــس بلـــى عالكـــت بًجابُـــت بـــين والالفـــذ ؤن ُمجمـــل هخـــاثج اإلاســـح التـــي ج

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 

ي جبثهـــا الىـــىاحي اإلاعسفُـــت والعاؾفُـــت والظـــلىهُت. وهـــرا بخـــالف الىثيـــر مـــً ألاؾسوخـــاث التـــ

 
ً
 ملخـــا

ً
وطــاثل بعــالم مخفسكــت فــي الــداخل الُمجــي وخازحـــه خــٌى اإلاىغــىع، مــا ًؿــسح حظــائال

 خٌى ألاطباب ومدي الطدكُت، ولعل لىاكع الطساع الظُاس ي في البلد شإٌن في ذلً.

 واملصادس  املشاجعقائمت 

 
ً
 :العشبُت املشاجع: أوال

 : النخب -

اجـــص املعاصـــشة، الاجخظـــً ميـــاوي ولُلـــى الظـــُد،  -9 ت اللبىاهُـــت، صـــاى ونظٍش الـــداز اإلاطـــٍس

 .7197مطس، 

، داز العلم وؤلاًمان إلاعالم الصحي وجطبُقاجص في املجاالث الطبُتزئوف طالم،  -7

 .  7193لليشس والخىشَع، مطس، 

جـــأثيراث وظـــائل إلاعـــالم  مـــن الاجصـــاى الـــزاحي إلـــى الوظـــائط الشقمُـــت زغـــا عياشـــت،  -1

 . 7116بت العاإلاُت لليشس والخىشَع، مطس، ، اإلاىخاملخعذدة(
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داز الىخاب الجامعي، دولت ؤلامازاث مناهج البدث إلاعالمي، طعد اإلاشهداوي،  -4

 .7192العسبُت اإلاخددة، 

ـــاٌ اإلاصاهــــسة، -2 ــــاث الاجصــــاى مىـ ، داز اإلاظــــيرة لليشــــس والخىشَــــع والؿباعــــت، ألازدن، نظٍش

7197. 

 .7171مسهص الىخاب ألاوادًمي، ألازدن، شأة، إلاعالم وقظاًا املولُدة خدادي،  -6

ش -  :الذساظاث والخقاٍس

، (11 لوفُذ  لوسونا لفيروط الجُذة الصحفُت الخغطُت دلُل ،زطام خمدي -9

ل الاكخطادي، الُمً، وؤلاعالم الدزاطاث مسهص  .  7171 ؤبٍس

 صماثألا  ومهافدت الصحي الوعي جنمُت في الجذًذ إلاعالم وظائل دوس علت،  عِشت -7

 7171. الجصاثس، زلُجي، عماز ، حامعتالوسون فيروط اندشاس طوء في الصحُت العاملُت

 فلظؿين، ، حامعتلوسونا مخاطش من الحذ في إلاعالمُت العُاظاثاإلاغير،  مدمد -1

7171. 

 ، الُمً.7192الاكخطادي، اإلاشهد ؤلاعالمي الُمجي  وؤلاعالم الدزاطاث مسهص -4

: املشاجع ألا 
ً
 جنبُتثانُا
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