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جددًد ؤبسش مصادز اإلاللىماث التي ٌظخخدمها  بلى اطتالدز  هره هدفذ

جي خالٌ حائدت "وىزوها"، وملسفت ؤبسش دوافم الاطخخدام، واإلاظمىن  الجمهىز البدٍس

 كً جلُُمها. هما 
ً
والشيل والؼسف الفاكل ألابسش للمللىماث التي جخم مخابلتها، فظال

كلى  ظُت والظلىهُت اإلاترجبتاإلالسفُت واللاػفُت والىف الخإزحراث ؤبسش  هدفذ بلى زصد

ت كلى الدزاطت وازجىصثالاطخخدام ومخابلت اإلاللىماث.  الاطخخداماث  هـٍس

اإلاىهج اإلاظحي، خُث شمل اإلاسح كُىت ُمخاخت، وجم  كلى واطدىدث وؤلاشباكاث،

جي في  520اطخخدام ؤداة الاطدباهت لجمم اإلاللىماث مً  مفسدة، ُممثلت للجمهىز البدٍس

  امملىت. مخخلف مدافـاث

جي الجمهىز  ؤفساد كُىت غالبُت ؤن بلى الدزاطت خلصذ وكد  البدٍس

هإبسش مصدز للخصٌى كلى اإلاللىماث كً  مىاكم الخىاصل الاحخماعيٌظخخدمىن 

 ."وىزوها"

جي  ؛اطخخداماثاليلماث املفخاحيت:    ؛"وىزوها"  ؛مصادز اإلاللىماث  ؛الجمهىز البدٍس

 الخإزحراث.
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Abstract: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملذمت

ًصداد اطخخدام ومخابلت الجمهىز إلاصادز اإلاللىماث خالٌ ألاشماث والـسوف 

بُت اخخُاحاث وزغباث مخفسكت لدًه، بلظها كامت وؤخسي الياززُت الخؼحرة، مً ؤحل جل

 كلى ذلً، باكخبازها ؤشمت صخُت 
ً
 وخدًثا

ً
 خُا

ً
لد حائدت "وىزوها" همىذحا

ُ
شخصُت، وح

لصد بمصادز اإلاللىماث مخخلف الىطائل والؼسق واللىىاث والىطائؽ  كاإلاُت هبري. وٍُ

وكد جيىن هره اإلاصادز جللُدًت  التي ًخم مً خاللها هلل اإلاللىماث بلى حمهىز اإلاخللحن،

ؤو الىتروهُت مسجبؼت بشبىت الاهترهذ، وهي بما ؤن جيىن ذاث صلت باالجصاٌ الجماهحري 

 في 
ً
ت" واإلاظمىكت "الصىجُت"، ؤو الاجصاٌ الصخص ي ممثال واإلاؼبىكت واإلاسئُت "البصٍس

 الجماكاث اإلاسحلُت واألهل وألاصدكاء والصمالء واإلالازف. 

ها" وجداكُاتها الخؼحرة جخلاؿم ؤهمُت اطخلاء اإلاللىماث مً وفي ؤشمت "وىزو 

 الزجباػها بمظإلت خُاة ؤو مىث، الطُما مم اهدشاز مللىماث واذبت 
ً
مصادز مىزىكت، هـسا

This study aims at identifying the most prominent sources 

of information used by the Bahraini audience during Corona Virus 

pandemic, and knowing the most noticeable motives for these 

uses, in addition to the content of information being followed, in 

what form it was presented and its evaluation. The study also aims 

at monitoring the most distinguished cognitive, emotional, 

psychological and behavioral impacts of using such information 

and following them. The study was based on the theory of Uses 

and Gratifications, adopting the survey method; the survey 

included available samples, where the questionnaire instrument 

was used to collect data from 520 individuals representing the 

Bahraini audience in different provinces of the Kingdom. 

The study concluded that most of the individuals usesocial 

media as a source of information about the Corona Virus. 

Keywords: Uses ; Bahraini audience ; sources of information ; 

Corona Virus ; impacts. 
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 كً اهدشاز الشائلاث، ما ًلخض ي في 
ً
وخاػئت وحلمد الخلخُم في بلع ألاخاًحن، فظال

ص الىعي الصحي واإلاجخمعي إلا ىاحهت ذلً. وكلُه، جدىاٌو هره الدزاطت اإلالابل طسوزة حلٍص

 مً مسجىصاث 
ً
جي كً وباء ؤو حائدت "وىزوها" اهؼالكا مصادز مللىماث الجمهىز البدٍس

كدة والشيل واإلاظمىن، هما جسصد ؤبسش الخإزحراث اإلاترجبت كلى اطخخدامها، وذلً كبر 

 مىهج اإلاسح كلى كُىت ُمخاخت مً الجمهىز. 

شاز بلى ؤن مملىت الب ً سجلذ ؤٌو خالت بصابت ماهدة بفحروض "وىزوها" وَُ دٍس

، فُما سجلذ ؤٌو خالت حلافي مً الفحروض في بداًت مازض/آذاز 0202في  فبراًس/شباغ 

ً بزس جىطم 0202، وؤٌو خالت وفاة في مىخصف مازض/آذاز 0202 . وكد اجخرث البدٍس

ت، ؤبسشها  كدة كسازاث وجدابحر اختراٍش
ً
 وكاإلاُا

ً
حللُم الدزاطت وخـس الظفس  الجائدت مدلُا

م وػجي ػبي للخصدي  ودكم الاكخصاد ومىم الخجملاث وغحرها. هما جم حشىُل فٍس

ت ؤلاحساءاث بدازة ًخىلىلفحروض وىزوها،  ، والىكائُت الاختراٍش
ً
لجى بالخيظُم مم  ػبُا َو

 اللجىت الىػىُت إلاىاحهت اليىازر فُما ًخللم باخخصاصاتها.

جىىكذ مصادز اإلاللىماث كً "وىزوها"، ووان مً وكلى الصلُد ؤلاكالمي، 

 
ً
ؤبسشها بلى حاهب وطائل ؤلاكالم الخللُدي مً بذاكت وجلفاش وصخف، والجدًد ُممثال

بمىاكم الخىاصل الاحخماعي اإلاخخلفت، البُاهاث الُىمُت الصادزة كً وشازة الصخت، 

 كً اإلااجمساث ال
ً
صخفُت، وؤخسي دوزٍت جصدز كً حهاث خيىمُت مخخصت، فظال

ت، والخؼىكُت، وغحرها.  ت، والخحًر  واإلابادزاث والخمالث ؤلاكالمُت ذاث اإلاظامحن الخىكٍى

 الذساظت وأهميتها  مىطىع

جي إلاصادز اإلاللىماث كً حائدت  جدىاٌو الدزاطت اطخخداماث الجمهىز البدٍس

"وىزوها"، وذلً بهدف جددًد ؤبسشها، وملسفت دوافم الاطخخدام، واإلاظمىن والشيل 

ألابسش وألاػساف الفاكلت البازشة التي جخم مخابلتها، وجلُُم الجمهىز للمللىماث. هما 

جسصد الدزاطت ؤبسش الخإزحراث اإلالسفُت واللاػفُت والىفظُت والظلىهُت اإلاترجبت كلى 

مخابلت الجمهىز للمللىماث، وذلً كلى اكخباز الجائدت ؤشمت صخُت هخج كنها الىثحر مً 

ادة خاحت الجمهىز للمللىماث في الخداكُاث واإلاخاػ س كلى شتى الُصلد، هاهًُ كً ٍش

ؤوكاث ألاشماث واليىازر، خُث ًيشؽ إلاخابلتها كبر مصادز ووطائل مخخلفت. وجىمً 
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 الزجباػه 
ً
ؤهمُت الدزاطت في جىاولها إلاىطىق حدًد ًدـى بمخابلت هبحرة مً الجمهىز هـسا

إبسش الاخخُاحاث الىفظُت والاحخماكُت بإمىز ذاث صلت بالصخت والخُاة بشيل كام، وب

 ألامً الصحي، وألامً اإلالىىي والىفس ي وألاطسي. 
ً
لإلوظان اإلاخلللت باألمان وجددًدا

وهرلً ليىنها مً ؤوائل الدزاطاث الللمُت التي حلسطذ لهرا اإلاىطىق في مملىت 

 إلكداد دزاطاث مظخلبلُت خٌى جد
ً
، هما ؤنها كد جفخذ ؤفلا

ً
ً جددًدا لُل البدٍس

مظمىن بلع مصادز اإلاللىماث، لسبؽ هخائج اإلاسح بماشساث الخدلُل وهخائجه، ما 

ظفي كليها كُمت كلمُت ؤهبر. ًُ 

 منهج الذساظت

ظتهدف لجمم 
ُ
اإلاىهج اإلاظحي، وهى الري ًسجىص كلى اطخخدام كُىاث ُممثلت للجمهىز اإلا

الدزاطت  هره ىقمىط مم ًدىاطب ما البُاهاث واإلاللىماث التي جصف ؿاهسة ما. وذلً

جي في وافت مدافـاث مملىت  التي اكخمدث كلى مسح كُىت ُممثلت للجمهىز البدٍس

ً، مً خالٌ ؤداة الاطدباهت.  البدٍس

 الذساظت أهذاف

جي للخصٌى كلى اإلاللىماث كً  -1 جددًد اإلاصدز ألابسش الري ٌظخخدمه الجمهىز البدٍس

 "وىزوها".

جي مصادز اإلاللىماث كً "وىزوها".ملسفت الدافم ألابسش الطخخدام الجم -0  هىز البدٍس

جي كً "وىزوها". -3  ملسفت اإلاظمىن ألابسش للمللىماث التي ًخابلها الجمهىز البدٍس

جي كً "وىزوها". -4  ملسفت الشيل ألابسش إلاظمىن اإلاللىماث التي ًخابلها الجمهىز البدٍس

جي في مصادز اإلاللىماث كً ملسفت الؼسف الفاكل ألابسش الري ًخابله الجمهىز البدٍس -5

 "وىزوها".

جي للمللىماث التي ًخابلها كً "وىزوها". -6  ملسفت جلُُم الجمهىز البدٍس

جي كً "وىزوها". زصد -7  الخإزحر اإلالسفي ألابسش للمللىماث التي ًخابلها الجمهىز البدٍس

جي  زصد -8  كً "وىزوها".الخإزحر اللاػفي ألابسش للمللىماث التي ًخابلها الجمهىز البدٍس
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جي كً "وىزوها". زصد -9  الخإزحر الىفس ي ألابسش للمللىماث التي ًخابلها الجمهىز البدٍس

جي كً "وىزوها". زصد -12  الخإزحر الظلىوي ألابسش للمللىماث التي ًخابلها الجمهىز البدٍس

 الذساظت أظئلت

جي للخصٌى كلى -1 اإلاللىماث كً  ما هى اإلاصدز ألابسش الري ٌظخخدمه الجمهىز البدٍس

 "وىزوها"؟

جي مصادز اإلاللىماث كً "وىزوها"؟ -0  ما هى الدافم ألابسش الطخخدام الجمهىز البدٍس

جي كً "وىزوها"؟ -3  ما هى اإلاظمىن ألابسش للمللىماث التي ًخابلها الجمهىز البدٍس

جي كً "وىزو  -4  ها"؟ما هى الشيل ألابسش إلاظمىن اإلاللىماث التي ًخابلها الجمهىز البدٍس

جي في مصادز اإلاللىماث كً  -5 ما هى الؼسف الفاكل ألابسش الري ًخابله الجمهىز البدٍس

 "وىزوها"؟

جي للمللىماث التي ًخابلها كً "وىزوها"؟ -6  ما هى جلُُم الجمهىز البدٍس

جي كً "وىزوها"؟ -7  ما هى الخإزحر اإلالسفي ألابسش للمللىماث التي ًخابلها الجمهىز البدٍس

جي كً "وىزوها"؟ ما هى  -8  الخإزحر اللاػفي ألابسش للمللىماث التي ًخابلها الجمهىز البدٍس

جي كً "وىزوها"؟ -9  ما هى الخإزحر الىفس ي ألابسش للمللىماث التي ًخابلها الجمهىز البدٍس

جي كً "وىزوها"؟ -12  ما هى الخإزحر الظلىوي ألابسش للمللىماث التي ًخابلها الجمهىز البدٍس

  اظت وصذكهاالذس  أداة

، واشخملذ 
ً
جخمثل ؤداة الدزاطت اإلاسخُت في الاطدباهت، وكد جم جىشَلها الىتروهُا

كلى خمظت ؤطئلت مغللت خاصت بالبُاهاث الصخصُت والدًمىغسافُت ألفساد اللُىت، ًليها 

كشسة ؤطئلت جىدزج جدتها بدائل مخفسكت لالخخُاز فُما بُنها، بطافت بلى خُاز بحابت 

ل منها، وذلً كبر مدىزًٍ هما اطخخداماث مصادز اإلاللىماث كً "وىزوها" مفخىخت في و

 كً مظمىن اإلاصادز وجلُُمها. واإلادىز الثاوي ًخمثل 
ً
ٌشمل دوافم الخلسض بليها، فظال

الجمهىز  اطخخدام كلى اإلالسفُت واللاػفُت والىفظُت والظلىهُت اإلاترجبت الخإزحراثفي 
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ق ؤداة الدزاطت، جم كسض الاطدباهت كبل الشسوق في إلاصادز اإلاللىماث. وللخدلم مً صد

جىشَلها كلى ُمدىمحن مخخصحن في كلىم ؤلاكالم والاجصاٌ، ؤهدوا صالخُتها للُاض 

 ؤهداف الدزاطت اإلاسخُت، وذلً بلد ببداء كدٍد مً اإلاالخـاث، جم ألاخر بإغلبها

لُمي، ؤطخاذ كلىم ؤلاكالم مدىمى ؤلاطدباهت: الخبحر ؤلاكالمي اللساقي ؤ.د. كبد السشاق الد)

والاجصاٌ في الجاملت اللبىاهُت ؤ.د. مي اللبد هللا، وخبحرة ؤلاكالم الصحي ؤطخاذ ؤلاكالم 

 . (في حاملت البترا ألازدهُت د. خىان الىظىاوي

 وعينت الذساظت مجخمع

جي مً مخخلف مدافـاث  ًخمثل مجخمم الدزاطت اإلاسخُت في الجمهىز البدٍس

ً ال بالغ كددها ؤزبم، وكد جم اخخُاز كُىت ُمخاخت مىه، وهي مً اللُىاث مملىت البدٍس

مىً للباخث الىصٌى بليها  ًُ  باللُىت اإلاخىافسة، ؤي التي 
ً
ظمى ؤًظا

ُ
غحر الاخخمالُت، وح

مفسدة،  520 كُىت الدزاطت حجم وبلغبظهىلت في ميان ما وخالٌ فترة شمىُت ملُىت. 

 للدم صالخُتها وجظمنها بحاباث مفس  19وذلً بلد ؤن جم اطدبلاد بحاباث 
ً
دة منها، هـسا

وكد جم جىشَم الاطدباهت كلى  غحر مالئمت لبلع ألاطئلت ذاث الخُاز اإلافخىح "غحر ذلً"،

 خالٌ شهس طبخمبر/ؤًلٌى 
ً
 .  0202اللُىت الىتروهُا

 الذساظت هظشيت

فظس  كلى هره الدزاطت حظدىد
ُ
ت الاطخخداماث وؤلاشباكاث، وهي التي ج هـٍس

 مً خاحاجه ودوافله، الطُما جلً التي جدلم دو 
ً
ز الجمهىز في كملُت الاجصاٌ، اهؼالكا

ت بمثابت  لد هره الىـٍس
ُ
له الخىُف مم البِئت، والاجصان الىفس ي، وجازس كلى طلىهه. وح

ت في مجاٌ دزاطاث جإزحر وطائل الاجصاٌ، خُث ًصكم مىـسوها ؤن للجمهىز  هللت فىٍس

ددد ؤي ًُ  .(169، ص 0210)مىاٌ اإلاصاهسة،  الىطائل واإلاظامحن ًخخاز  بزادة مً خاللها 

ت الاكخماد  كلى هـٍس
ً
ؤلاكالم، وذلً بغسض جدلُم  وطائل كلى هما حظدىد الدزاطت ؤًظا

جي إلاصادز  ؤهدافها اإلاخلللت بسصد ؤبسش الخإزحراث اإلاترجبت كلى اطخخدام الجمهىز البدٍس

صىف الخإزحرااإلاللىماث كً "وىزوها"، خُث 
ُ
ت ثج  بلى جإزحراث بدظب هره الىـٍس

وكد جم جىؿُف  كاػفُت، وطلىهُت، وكد جمذ بطافت جإزحراث ؤخسي هفظُت. ملسفُت،
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خحن مً خالٌ ؤطئلت الاطدباهت التي اطدىدث كلى مدىزًٍ زئِظحن هما  هاجحن الىـٍس

جي إلاصادز اإلاللىماث كً "وىزوها"، والخإزحراث اإلاترجبت كل  يها.  اطخخداماث الجمهىز البدٍس

 الذساظت مصطلحاث

ٌلجي الاطخخدام لىطُلت بكالمُت ملدٌ اللساءة ؤو اإلاشاهدة ؤو الاطخماق اظخخذاماث:  -

لجي اإلاصؼلح في هره الدزاطت حلسض الجمهىز (031، ص 0210)مىاٌ اإلاصاهسة،  لها . َو

جي إلاصادز اإلاللىماث اإلاخخلفت، ومنها وطائل ؤلاكالم بىىكُه الخللُدي والجد ًد، ؤو البدٍس

كبر وطائل الاجصاٌ الصخص ي ممثلت بالجماكاث اإلاسحلُت واألهل وألاصدكاء واإلالازف 

 وشمالء اللمل. 

خللاىن الجمهىس البحشيني:  - الجمهىز هم "مجمىكت مً الىاض ًخابلىن وطاائل ؤلاكاالم ٍو

زطااااائلها، ًجملهااااام مياااااان واخااااد ومصاااااالح واخااااادة وكُاااااادة واخاااادة وؿاااااسوف بُ ُااااات واخااااادة، 

مىاااااً جاااااىح يههم والظاااااُؼسة كلااااايهم وبطااااالاغ اإلاللىمااااااث وألاخبااااااز كلااااايهم بهااااادف ؤن ًياااااىن ٍو

م شااااحن،  طاااالىههم باالججاااااه اإلاسغااااى  فُااااه" . (143، ص 0214)مااااي اللبااااد هللا وكبااااد الىااااٍس

جاي فاي هاره الدزاطات مخخلاف فئااث وػبلااث ألافاساد ماً مخخلاف  لصد باالجمهىز البدٍس وٍُ

ً ألازبم.  مدافـاث مملىت البدٍس

اإلاللىماث هي البُاهاث التي جمذ ملالجتها لخدلُم هدف مددد ؤو علىماث: مصادس امل -

اطخلماٌ ملحن ألغساض اجخاذ اللسازاث، ؤي البُاهاث التي ؤصبذ لها كُمت بلد جدلُلها ؤو 

ججمُلها ؤو جفظحرها في شيل ذي ملجى، والتي ًمىً جداولها وحسجُلها ووشسها وجىشَلها 

لصد (9، ص 0214)طمحر اللِس ى،  و ؤي شيل آخس في صىزة زطمُت ؤو غحر زطمُت ؤ . وٍُ

بمصادز اإلاللىماث في هره الدزاطت الىطائؽ التي جىلل اإلاللىماث ؤو جدخىيها، وهي 

 كً وافت الؼسق والىطائل التي ًخم مً 
ً
وطائل ؤلاكالم الخللُدًت ؤو الالىتروهُت، فظال

 ؤو الجماكاث اإلاسحلُت. خاللها الخصٌى كلى اإلاللىماث مثل وطائل الاجصاٌ الصخص ي 

 وىزوها فحروض ٌظببهمسض ملٍد  وهى (،19)وىفُد الاطم الللمي له  :هىسوها -

ىدشف
ُ
، بلد جفشُه في مدًىت ووهان الصِىُت اإلا

ً
، وكد ؤػللذ 0219دٌظمبر  في ماخسا

ادة زكله اهدشازه وصلىبت  مىـمت الصخت اللاإلاُت كلُه حظمُت الجائدت مم ٍش

  .(6، ص 0202 )خمدي زطام،اخخىائه
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م دفلهم لخبجي : الخأثيراث - اللملُت التي حظعى بلى بخدار حغُحر في طلىن الىاض كً ػٍس

آزاء وؤفياااااز وطاااالىهُاث ملُىاااات، ؤو الخخلااااي كااااً بلااااع ألافياااااز ؤو اهدظااااا  مهااااازاث وؤفياااااز 

)مااي اللبااد هللا وكبااد حدًاادة مااً شااإنها ؤن جخاادم الهاادف الااري ٌظااعى بلُااه مصاادز الخااإزحر 

م  لصااد بالخااإزحراث فااي هااره الدزاطاات الىخااائج اإلاترجباات كلااى  (81، ص 0214شااحن، الىااٍس .  وٍُ

الخلسض ؤو الاكخماد كلى مصادز اإلاللىماث كً "وىزوها" مً الىاخُات اإلالسفُات واللاػفُات 

 والىفظُت والظلىهُت.

  العابلت الذساظاث

ج ي إلاصادز لم جخىفس دزاطاث كلمُت طابلت خٌى مىطىق اطخخداماث الجمهىز البدٍس

اإلاللىماث كً "وىزوها" وجإزحراتها ختى وكذ بكداد هره الدزاطت، فُما كدا دزاطاث 

 واطخؼالكاث زؤي ذاث صلت، ؤبسشها الخالي:

ً اطخؼالق زؤي إلاسهص -1 ٌ  والؼاكت والدولُت ؤلاطتراجُجُت للدزاطاث البدٍس  جإزحر خى

ل/هِظان اإلاجخملُت والظلىهُاث اللاداث كلى( 19 وىفُد) اإلاظخجد وىزوها فحروض ، ؤبٍس

. ومً ؤبسش هخائج الاطخؼالق جإًُد  546آالف و 12، ؤحسي كلى كُىت ملدازها 0202
ً
فسدا

 ً ت والخدابحر الىكائُت التي اجخرتها مملىت البدٍس غالبُت اللُىت لإلحساءاث الاختراٍش

جس إلايافدت "وىزوها"، ومنها اللسازاث الخاصت بخللُم الدزاطت وجإحُل الظفس والد

اث كالُت مً الىعي اإلاجخمعي بإكساض  الصحي واإلاجزلي. وؤوضخذ الىخائج وحىد مظخٍى

وػسق اهخلاٌ الفحروض، زافلها حغحراث في اللاداث والظلىهُاث إلاىاحهخه مثل الخباكد 

 كً هثافتالاحخماعي وججىب اإلاخالؼت
ً
 السطمُت الجهاث مً اإلاللىماث مخابلت ، فظال

م الىػجي للخصدي  87. وؤفاد الاحخماعي الخىاصل ووطائل باإلاائت مً اللُىت بخمحز الفٍس

للىباء، وؤهد الغالبُت هجاح ؤلادازة ؤلاكالمُت للخملت الىػىُت إلايافدت فحروض "وىزوها"، 

وجمحزها بالشفافُت والىطىح ومصداكُت الؼسح وطسكت الخفاكل مم ألاخدار، مىىهحن 

ً مسهص) ماثباكخمادهم كليها بيظب مسجفلت الطخلاء اإلاللى   للدزاطاث البدٍس

 .   (0202، والؼاكت والدولُت ؤلاطتراجُجُت

م دزاطت -0 ً حاملت مً بدثي فٍس "اللالكت بحن الللم  بلىىان الصخت ووشازة البدٍس

( وؤصخا  الدجس 19والاهخئا  وجىهم اإلاسض لدي كُىت مً مصابي وىزوها )وىفُد 
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سانًىه، "الصحي واللٌص الراحي في مملىت البدٍسً وكد هدفذ بلى حلسف  .0202 ُى/خٍص

اتهم، وؤحٍسذ  داللت اللالكت بحن الللم والاهخئا  وجىهم اإلاسض، والىشف كً مظخٍى

لت هسة الثلج مً خالٌ جؼبُم بلىترووي،  303كلى كُىت مسخُت جظم   بؼٍس
ً
فسدا

مظخخدمت زالزت ملاًِع كلمُت. وؤهدث الدزاطت اللالكت الؼسدًت بحن جىهم اإلاسض 

هخئا  لدي اإلاصابحن وؤصخا  اللٌص الراحي، بملجى ؤهه ولما شادث لديهم دزحت والا

وباليظبت للمصابحن، جبحن ؤنهم ٌلاهىن مً  .جىهم اإلاسض شادث لديهم دزحت الاهخئا 

دزحت كالُت مً الللم، ودزحت ؤكلى مً اإلاخىطؽ مً جىهم اإلاسض، ودزحت ؤكل مً 

لصحي، فاجطح ؤنهم ٌلاهىن مً دزحت كالُت ؤما ؤصخا  الدجس ا .اإلاخىطؽ مً الاهخئا 

وباليظبت ألصخا   .مً الللم، ودزحت ؤكلى مً اإلاخىطؽ في جىهم اإلاسض والاهخئا 

اللٌص اإلاجزلي الراحي، فةنهم ٌلاهىن مً دزحت كالُت مً الللم، ودزحت ؤكل مً اإلاخىطؽ 

ً خؼىزة وخرزث الدزاطت م .مً جىهم اإلاسض، ودزحت ؤكلى مً اإلاخىطؽ مً الاهخئا 

جىهم اإلاسض، مشددة كلى طسوزة جىفحر الدكم الىفس ي والاحخماعي، بلى حاهب السكاًت 

م) الصخُت ً حاملت مً بدثي فٍس  .(0202، الصخت ووشازة البدٍس

 في وىزوها لفحروض الاحخماعي ًاطحن بلىىان "الاطخلداد وؤخمد خظحر دزاطت ؤخمد -3

 بلى . وكد هدفذ0202اللساق، ماًى/ؤًاز  والخخؼُؽ، للدزاطاث البُان مسهص اللساق"،

 "وىزوها"، اهدشاز فحروض مم جفاكله وػبُلت اللساقي الفسد اطخلداد مدي كً الىشف

 كىه. واطخخدمذ اإلاللىماث مصادز وبُان لخؼىزجه، اإلاجخمم اطخجابت مدي وملسفت

م كً الخدلُلي الىصفي اإلاىهج دباهت، وبلغ الاط ؤداة كلى وباالكخماد الاحخماعي، اإلاسح ػٍس

 مً مخخلف اإلادافـاث اللساكُت. وبُيذ 1522حجم اللُىت 
ً
الىخائج خسص  فسدا

ادة كلى الغالبُت في ول  الفحروض ؤخباز ومخابلتهم وػبُلخه، الفحروض كً مللىماتهم ٍش

الفحروض. وفُما ًخللم  بخؼىزة وألاصدكاء وألاكاز  ألاهل اإلادافـاث، واللُام بخىكُت

لللىن  ز "وىزوها"، بُيذ الىخائج ؤن غالبُت ؤفساد اللُىت ًخافىن بخإزحر ؤشمت اهدشا  كلى ٍو

هما . اكخُادي بىدى ألامىز  مم ًخلاملىن  بإنهم وؤطسهم، ملابل كلت ؤحابىا ؤهفظهم

 في مىاكم ؤن الخدلُل ماشساث هشفذ
ً
 الخىاصل الغالبُت ًسون ؤن الاهترهذ ممثال

 ٌلخمدون  التي السئِظت اإلاللىماث مصادز ًوألاصدكاء م وألاطسة، وؤلاكالم، الاحخماعي،
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ادة ٌ  اإلاللىماث كليها لٍص اهدشاز الفحروض، وؤن هىان التزام هبحر لىىه غحر واٍف  خى

 .(0202، ًاطحن وؤخمد خظحر ؤخمد) باإلحساءاث الىكائُت

دزاطت كبد السشاق الدلُمي، الخىاٌو ؤلاكالمي لجائدت وىزوها وجداكُاتها الصخُت  -4

ت والىفظُت والبُ ُت، مجلت ؤلاذاكاث اللسبُت، اجداد بذاكاث الدٌو اللسبُت، والاحخماكُ

. وكد بُيذ الدزاطت ؤن وطائل ؤلاكالم حلاػذ مم ألاشماث الىاججت 0202اللدد الثاوي، 

كً حائدت "وىزوها" بؼسق وؤطالُب وؤحىداث مخباًىت، طىاء في الدٌو ذاث ؤلاكالم الخس 

لُد. وهدفذ بلى جبُا
ُ
ن هُفُت كُام ألافساد والشسواث والىواالث الخيىمُت بمشازهت ؤو اإلا

ً كبر وطائل ؤلاكالم وشبياث الخىاصل الاحخماعي خالٌ  اإلاللىماث والخفاكل مم آلاخٍس

حائدت "وىزوها"، وذلً باكخبازها مً مصادز اإلاللىماث، وللدزتها في الخإزحر كلى اطخجابت 

 جىخدىفس ي والاحخماعي للجائدت، خُث ؤهدث الجمهىز. هما جىاولذ الدزاطت الخإزحر ال

وؤلاخباغ.  اإلاىكف، والىأبت طبابُت الللم، الخىف، مثل ألافلاٌ خاللها، وزدود اإلاشاكس

وجم الخؼسق بلى دوز وطائل الخىاصل الاحخماعي وهُفُت اطخخدامها في الدكم اإلاجخمعي 

الياذبت واإلاللىماث  واللاػفي وهمصدز للمللىماث، وهرلً بلى خس  الشائلاث وألاخباز 

 للللم، وما هخج كً 
ً
الخاػئت، وجإزحراث الجائدت كلى الصخت الىفظُت  باكخبازها مصدزا

ادة وػإة اللصلت الاحخماكُت والخىف -37، ص 0202، كبد السشاق الدلُمي) ذلً مً ٍش

48) . 

 ٍصوحلص  الاحخماعي الخىاصل "وطائلبلىىان  الخفُف كبد البشحر وخالد دزاطت مسجض ى -5

 الصخت لىشازة السطمي باإلاىكم الفِظبىن هسوها .. صفدت فحروض مً للىكاًت الصحي الىعي

"، حاملت الظىداهُت
ً
. وهدفذ 0202الظىدان، ماًى/ؤًاز  حمهىزٍت الىُل، وادي ؤهمىذحا

ص في الاحخماعي الخىاصل شبياث بطهاماث بلى ملسفت الدازطت  اإلاجخمم لدي الصحي الىعي حلٍص

 في السطائل كبر كُىت مً الىُفي، اإلاىهج كلى واكخمدث هسوها، فحروض مً كاًتالظىداوي للى 

 الجائدت في جصاكد فترة خالٌالظىداهُت  الصخت لىشازة السطمي باإلاىكم الفِظبىن صفدت

ص الظىدان. وخلصذ الدزاطت بلى اهخمام الصفدت  ألاخباز كبر وشس الصحي الىعي بخلٍص

مصادز  كلى والاكخماد مخىىكت ؤطالُب وباطخخدام، ؤشيالها بمخخلف الصخُت والسطائل

جم  مصداكُتها، فُما ٌلصش  مما مدكىمت بالصىز، حاءث ألاخباز بلع مخخلفت. وبُيذ ؤن
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 في الاحخماعي الخىاصل شبياث الدزاطت ؤهمُت طُلت. وؤهدث خدود في الفُدًى اطخخدام

ادة الجماهحري  الخىاصل ادة اهدشاز ؤشمت إلاىاحهت الىعي الصحي لٍص  الفحروض، مشحرة بلى ٍش

 التي الشائلاث مً والخد مً اإلاصداكُت لخدلمل اإلاظخخدمحن حاهب مً الخفاكل مظاخت

 . (0202، الخفُف كبد البشحر وخالد مسجض ى) الشبياث حغصو 

 املسحيت الذساظت هخائج

 الذساظت عينت جىصيف

 واليظب خىسازاثؤطالُب بخصائُت هي ال كلى باالكخماد الاطدباهت بُاهاث جدلُل جم

ت مفسدة،  502البالغ كددها  اإلاسخُت الدزاطت كُىت لخصائص كسض ًلي وفُما. اإلائٍى

 
ً
الللمي،  اإلااهل اللمس، الجيع،: للبُاهاث الصخصُت والدًمىغسافُت، وهي وذلً وفلا

 اإلادافـت، والىطم الصحي.

  الجنغ -1

 الترجيب النعبت املئىيت الخىشاس الجنغ

 0 %41.7 217 ذهس

 1 %58.3 303 ؤهثى

 - 111% 520 املجمىع

 ٌ 1 جذو : بحعب الجنغ العينت أفشاد جىصيع   

جي ؤن غالبُتهم الىخائج بُيذ مً ؤلاهار  الخاصت بجيع ؤفساد كُىت الجمهىز البدٍس

باإلاائت. وحشحر ؤخدر البُاهاث  41.7باإلاائت، فُما بلغذ وظبت الروىز  58.3بيظبت 

ً لللام ؤلاخصائُت الخاصت بظيان مملىت   356بلى ؤن كدد الروىز ًبلغ  0219البدٍس

 في ملابل 
ً
 لإلهار، وذلً مً مجمىق  346ؤلفا

ً
مثل اللدد ؤلاحمالي  720ؤلفا ًُ  

ً
ؤلفا

يُحن فلؽ، ؤي مً دون الىافدًً  . (https://bit.ly/2ZoY61g) للظيان البدٍس
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 العمش -2

 الترجيب النعبت املئىيت الخىشاس العمش

طىت  02ؤكل مً    04 4.6% 5 

طىت 32 بلى 02 مً  116 22.3% 3 

طىت 42 بلى 31 مً  181 34.8% 1 

طىت 52 بلى 41 مً  131 25.2% 0 

طىت  62بلى  51مً   51 9.8% 4 

طىت فإهثر 61  17 3.3% 6 

%111 520 املجمىع  - 

 ٌ 2 جذو : بحعب العمش العينت أفشاد جىصيع   

جااي هاام كُىاات ؤفااساد غالبُاات ؤن بُيااذ الىخااائج الخاصاات باااللمس،  فااي الجمهااىز البدٍس

اات الفئاات  طااىت 52 بلااى 41 مااً الفئاات جليهااا باإلاائاات، 34.8بيظاابت  طااىت، 42 بلااى 31 مااً اللمٍس

 ماً باإلاائات، زام الفئات 22.3بيظابت  طاىت 32 بلاى 02 مً الفئت وبلدها باإلاائت، 25.2بيظبت 

خااان  باإلاائاات، 9.8طااىت بيظاابت  62بلااى  51  حاااءث الفئخااان اللمٍس
ً
طااىت  02ألاكاال مااً وؤخحاارا

وجدىاطاب هاره الىخاائج مام البُاهااث  .باإلاائت 3.3طىت فإهثر بيظبت  61باإلاائت، و 4.6بيظبت 

ااات، خُاااث ًلااال  صاااىفت بدظاااب الفئااات اللمٍس
ُ
ً اإلا ؤلاخصاااائُت ألاخحااارة لظااايان مملىااات البداااٍس

ت ألاخسي  61طىت وؤهبر مً  02كدد مً هم ؤكل مً  طىت كً غحرهما مً الفئاث اللمٍس

 
ُ
يُحنالتي ح  . (https://bit.ly/2ZoY61g) شيل الغالبُت مً الظيان البدٍس
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 املؤهل العلمي: -3

 الترجيب النعبت املئىيت الخىشاس املؤهل العلمي

 5 %3.1 16 ؤكل مً زاهىي 

 0 %29.4 153 زاهىي 

 3 %17.1 89 دبلىم

 1 %41.2 014 بيالىزٍىض

 4 %6.9 36 ماحظخحر

 6 %2.3 10 دهخىزاه

مىعاملج  520 111%  - 

 ٌ 3 جذو : العلمي بحعب املؤهل العينت أفشاد جىصيع   

جااي ًدملااىن  كُىاات ؤفااساد الخاصاات باإلااهاال الللمااي ؤن غالبُاات بُيااذ الىخااائج  الجمهااىز البدٍس

 
ً
  ماااهال

ً
خاااملى اإلااهاال الثاااهىي  ذلااً ًلااي باإلاائاات، 41.2 بيظاابت البيااالىزٍىض بدزحاات حاملُااا

باإلاائاات، زاام ماهاال اإلااحظااخحر  17.1هاال الاادبلىم بيظاابت وحاااء بلااده ما . باإلاائاات 29.4بيظاابت 

لُاااه ألاكااال باإلاائااات، 6.9بيظااابت   2.3باإلاائااات، زااام الااادهخىزاه بيظااابت  3.1 بيظااابت زااااهىي  ماااً ٍو

مثال 
ُ
ات التاي ج باإلاائت. وجخىافم هاره الىخاائج التاي جدادد اإلاظاخىي الخللُماي مام الفئااث اللمٍس

 هلي البيالىزٍىض والثاهىي.الغالبُت في كُىت الدزاطت، خُث الغلبت إلاا 

 املحافظت: -4

 الترجيب النعبت املئىيت الخىشاس املحافظت

 0 %34.4 179 اللاصمت

 1 %56 091 الشمالُت

 3 %5.6 09 الجىىبُت

 4 %4 01 اإلادسق 

%111 520 املجمىع  - 

4جذٌو  : بحعب املحافظت العينت أفشاد جىصيع   
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جاااااي هااااام ماااااً اإلادافـااااات الج كُىااااات ؤفاااااساد ؤن غالبُاااااتؤؿهاااااسث الىخاااااائج  مهاااااىز البدٍس

ً بيظااابت  ـااات اللاصااامت بيظاااابت56 الشااامالُت فاااي مملىااات البدااااٍس  34.4 باإلاائااات، جليهااااا مداف

 مدافـاااااات اإلادااااااسق بيظاااااابت  5.6زاااااام اإلادافـاااااات الجىىبُاااااات بيظاااااابت  باإلاائاااااات،
ً
 4باإلاائاااااات، وؤخحاااااارا

ً باإلاائاااات. وجدىاطااااب هااااره الىخااااائج ماااام البُاهاااااث ؤلاخصااااائُت ألاخحاااارة لظاااايان مملىاااات ا لبدااااٍس

صااااىفت بدظااااب اإلادافـاااااث ألازباااام، خُااااث جظاااام اإلادافـاااات الشاااامالُت اللاااادد ألاهباااار مااااً 
ُ
اإلا

يُحن بلاااادد بحماااالي كاااادزه  ، جليهاااا مدافـاااات اللاصااامت بىاكاااام  064الظااايان البداااٍس
ً
 169ؤلفاااا

ان فااااي اللاااادد  بىاكااام  ، زاااام مدافـخااااا اإلاداااسق والجىىبُاااات اللخااااان جدظااااٍو
ً
 ليااااٍل  134ؤلفاااا

ً
ؤلفااااا

 .     (https://bit.ly/2ZoY61g) منهما

  :الىطع الصحي -5

 الترجيب النعبت املئىيت الخىشاس الىطع الصحي

 1 %94.4 491 مظخلس

 2 %5.6 29 غحر مظخلس 

 - %100 520 املجمىع

 ٌ 5 جذو : بحعب الىطع الصحي العينت أفشاد جىصيع   

جاااي ًخمخلااا كُىااات اللـماااى ماااً ؤفاااساد ؤن الغالبُاااتؤؿهااسث الىخاااائج  ىن بىطااام الجمهاااىز البدٍس

باإلاائااات فلااؽ مماااً ٌلااااهىن  5.6وذلاااً فاااي ملاباال وظااابت  باإلاائاات، 94.4 صااحي مظاااخلس بيظااابت

 بماهُااات اطاااخخداماث  .ماااً وطااام صاااحي غحااار مظاااخلس
ً
 مسجبؼاااا

ً
لؼاااي ماشاااسا ٌُ وهااارا الظاااااٌ 

شاااُم مىااار بداًااات 
ُ
مصاااادز اإلاللىمااااث كاااً "وىزوهاااا" وهُفُااات حلااااػي الجمهاااىز ملهاااا، خُاااث ؤ

 كىد ؤلاصابت به، اهدشاز الفحروض ؤن ؤصخا  ا
ً
لىطم الصحي غحر اإلاظخلس هم ألاشد جإزسا

  ما ًخؼلب منهم كىاًت ؤهبر.  
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  العينت اظخجاباث جحليل

: محىس اظخخذاماث مصادس املعلىماث
ً
 أوال

ما هى املصذس ألابشص الزي حعخخذمه للحصٌى على املعلىماث عن "هىسوها"؟ -1  

 

 الترجيب النعبت املئىيت الخىشاس إلاجابت

%3.1 16 الصخف  4 

%2.0 1 ؤلاذاكت  7 

ىن  %4.4 03 الخلفٍص  3 

%2 2 الىخب  - 

%2 2 اإلاجالث  - 

%1 5 اإلايشىزاث  5 

%03.3 101 اإلاىاكم الالىتروهُت  0 

%64.0 334 مىاكم الخىاصل الاحخماعي  1 

الجماكاث اإلاسحلُت )ألاهل 

 وألاصدكاء والصمالء(
16 3.1%  4 

%2.7 4 غحر ذلً  6 

عاملجمى   521 111%  - 

 ٌ عخخذم للحصٌى على املعلىماث عن "هىسوها" :6 جذو
ُ
املصذس ألابشص امل  

ُااااات ؤفاااااساد  جاااااي ٌظاااااخخدمىن ؤهااااادث الىخاااااائج ؤن غالب مىاكااااام كُىااااات الجمهاااااىز البدٍس

هاااإبسش مصااادز للخصاااٌى كلاااى اإلاللىمااااث كاااً "وىزوهاااا"، وذلاااً بيظااابت  الخىاصااال الاحخمااااعي

ااااااىن بيظاااااابت  باإلاائاااااات، 23.3ُاااااات بيظاااااابت باإلاائاااااات، ًليهااااااا اإلاىاكاااااام الالىتروه 64.2  4.4زاااااام الخلفٍص

باإلاائت، وهرلً الجماكاث اإلاسحلُت بىفع اليظبت وهي  3.1باإلاائت، بلده الصخف بيظبت 

التي جخمثل في ألاهل وألاصدكاء والصمالء، وكاادة ماا جياىن مسجبؼات باالجصااٌ الصخصا ي ؤو 

 لىحاااه". وحااااء اخخُااااز بلُااات اإلاصاااادز بيظاااب
ً
، مثااال اإلايشاااىزاث  اإلاباشاااس "وحهاااا

ً
بظاااُؼت حااادا

باإلاائاات.  0باإلاائاات، ؤماا الىخااب واإلاجااالث فدااشث وظاابت  0.2باإلاائاات، ؤلاذاكات بيظاابت  1بيظابت 

باإلاائااااات، وفُاااااه لااااام جاااااخم  0.7وفُماااااا ًخللااااام بالخُااااااز اإلافخاااااىح "غحااااار ذلاااااً"، فلاااااد حااااااء بيظااااابت 
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خُااااااز، فُماااااا ؤلاشاااااازة بلاااااى مصاااااادز ؤخاااااسي للمللىمااااااث، بهماااااا ذهاااااس فيهاااااا اإلابدىزاااااىن ؤهثااااار ماااااً 

خاخت "ول ما طبم".
ُ
 البلع هىه ليل اإلاصادز الىازدة طمً الخُازاث اإلا

 كلى هُمىت ؤلاكالم الجدًد ؤو الالىترووي بصفت 
ً
 وهبحرا

ً
 واضخا

ً
لؼي جلً الىخائج ماشسا

ُ
وح

كامااات فاااي اللصاااس الخاطاااس، خُاااث الغلبااات إلاىاكااام الخىاصااال الاحخمااااعي واإلاىاكااام الالىتروهُااات 

 ًخمثااااال فاااااي شااااابىت الاهترهاااااذ. ؤماااااا وطاااااائل كلاااااى اخخالفهاااااا، وهااااا
ً
 زئِظاااااا

ً
ي التاااااي جخؼلاااااب وطاااااُؼا

ااىن كااد خصااد ؤكالهااا لخمحاازه باااإلاىاد  ؤلاكااالم الخللُاادي فيظاابها مىخفظاات، وبن وااان الخلفٍص

، ؤي بالصىث والصىزة، وذلً ملازهت بالىطائل ألاخسي التاي 
ً
اإلاظمىكت واإلاسئُت في آن ملا

اارهس مثاال
ُ
 بظااُؼت ال جياااد ج

ً
الصااخف وؤلاذاكاات واإلايشااىزاث، فُمااا بلغااذ وظاابت  هالااذ وظاابا

   .
ً
 الىخب واإلاجالث صفسا

 ما هى الذافع ألابشص الظخخذامً مصادس املعلىماث عن "هىسوها"؟ -2     

 الترجيب النعبت املئىيت الخىشاس إلاجابت

%59.4 329 الىكاًت وججىب ؤلاصابت  1 

%04.8 109 الفهم واهدظا  اإلالسفت  0 

ظُت الىكذالدظلُت وجم  5 1%  6 

%1.5 8 جخفُف الظغىغ والخىجس  5 

%0.7 14 مخؼلباث اإلاهىت واللمل  4 

%2.0 1 الدزاطت والبدث الللمي  7 

%9.4 49 الخىُف الاحخماعي  3 

%1 5 غحر ذلً  6 

%111 521 املجمىع  - 

 ٌ الذافع ألابشص الظخخذام مصادس املعلىماث عن "هىسوها" :7 جذو  

لاااسف الااادافم بإهاااه " ىحاااه الفاااسد بلاااى اللُاااام بظااالىن ٌُ
ُ
خالااات فظاااُىلىحُت ؤو هفظاااُت ج

س ااا ي خاحااات ماااا"  ًُ شااابم ؤو  ٌُ لاااىي اطاااخجابخه إلاثحااار ماااا، ؤو  ًُ ، ص 0210)مىااااٌ اإلاصاهاااسة، ملاااحن 
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، وهاااى "خالااات ماكخااات ماااً الخاااىجس الىفسااا ي ؤو الجظااامي جيشاااإ بزاااس اطااادثازة لخاحااات ملُىااات (179

فسدًاات داخلُاات ؤو احخماكُاات خازحُااات  وجىحااه لخدلُاام هاادف ملااحن"، والاادوافم بماااا ؤن جيااىن 

. وكااد هشاافذ الىخااائج ؤن الغالبُاات الىبااري مااً ؤفااساد (197-196، ص 0210)مىاااٌ اإلاصاهااسة، 

جي ٌظاخخدمىن مصاادز اإلاللىمااث كاً "وىزوهاا" بادافم الىكاًات وججىاب  كُىت الجمهىز البدٍس

 24.8ت بيظاااابت باإلاائاااات، ًلااااي ذلااااً الفهاااام واهدظااااا  اإلالسفاااا 59.4، خُااااث حاااااء بيظاااابت ؤلاصااااابت

 باإلاائت.  9.4بيظبت  الخىُف الاحخماعي زم باإلاائت،

وجادٌ هااره الىخااائج كلاى ؤن اهخمااام اللُىاات ألاهبار ًىؼلاام مااً دافام مخصاال بالصااخت 

 إلااا ازجابؽ بااإلاسض ماً اخخمالُات ؤلاصاابت بمظااكفاث خؼحارة كاد جصال بلاى خاد 
ً
اللامت، هـسا

ً ؤخاادهم  كااً دافلااحن آخااٍس
ً
. فظااال

ً
ا مااسجبؽ بخدصااُل الللاام واإلالسفاات، وآلاخااس الىفاااة ؤخُاهااا

بجاهااب احخماااعي ًسجىااص كلااى الخىُااف والخااإكلم فااي اإلاجخماام، خاصاات ماام ػااسح اخخماااالث ػااٌى 

مدة اهدشاز الىباء وشٍادة ملدالث ؤلاصابت به، وهرلً الخىحاه اإلادلاي والادولي بلاى جللاُص ؤو 

ت.     خفع ؤلاحساءاث والخدابحر الاختراٍش

باإلاائت، وألازجح ؤن ؤصاخا  هارا  2.7اإلاهىت واللمل بيظبت  وحاء دافم مخؼلباث

الخُاااااز هاااام مااااً اللاااااملحن فااااي اإلاجاااااٌ الصااااحي ؤو ؤلاكالمااااي. وذلااااً فااااي ملاباااال وظااااب بظااااُؼت 

باإلاائااات، والدظااالُت وجمظاااُت  1.5للااادوافم ألاخاااسي، مثااال جخفُاااف الظاااغىغ والخاااىجس بيظااابت 

  باإلاائااات، وهماااا دافلاااان مسجبؼاااان بالجاهاااب 1الىكاااذ بيظااابت 
ً
الىفسااا ي بشااايل زئاااِع، وؤخحااارا

باإلاائاات فلااؽ. وفُمااا ًخللاام بالخُاااز  0.2كاادزها  حاااء دافاام الدزاطاات والبدااث الللمااي بيظاابت

باإلاائت، وفُه لم جخم ؤلاشازة بلى دوافم ؤخسي، بهماا  1اإلافخىح "غحر ذلً"، فلد حاء بيظبت 

خاخت، ؤغلبها دمج خُا
ُ
زي "الىكاًت وججىب ذهس اإلابدىزىن ؤهثر مً خُاز طمً الخُازاث اإلا

 ؤلاصابت، والفهم واهدظا  اإلالسفت". 
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 ما هى املظمىن ألابشص للمعلىماث التي جخابعها عن "هىسوها"؟ -3

 الترجيب النعبت املئىيت الخىشاس إلاجابت

 0 %29.2 150 ألازكام وؤلاخصاءاث

 1 %31.2 160 ؤلازشاداث الصخُت

 5 %8.7 45 الخدابحر الخيىمُت

خخصحن
ُ
 3 %12.3 64 آزاء اإلا

 7 %0.6 3 اللصص ؤلاوظاهُت

 6 %4.5 03 آلازاز والخداكُاث

 4 %9 47 اإلاظخجداث اللالحُت

 6 %4.5 03 غحر ذلً

%111 520 املجمىع  - 

 ٌ خابعت عن "هىسوها" 8 جذو
ُ
: املظمىن ألابشص للمعلىماث امل  

جاي لهاا ؤؿهسث الىخائج ؤن اإلاظمىن ألابسش للمللىماث التي ًخاب ؤفاساد كُىات الجمهاىز البدٍس

باإلاائات، وال شاً فاي  31.2، خُث حااءث بيظابت ؤلازشاداث الصخُت كً "وىزوها" ًخمثل في

ؤن هااارا ًاااسجبؽ بااادافم الىكاًااات وججىاااب ؤلاصاااابت، والاااري خصااال كلاااى وظااابت جمثااال الغالبُااات 

لااااااااي ذلااااااااً ألازكااااااااام   فااااااااي الظااااااااااٌ الخاااااااااص باااااااادوافم اطااااااااخخدام مصااااااااادز اإلاللىماااااااااث. ٍو
ً
ؤًظااااااااا

وهي التي كادة ما جظاُف مصاداكُت وكُمات كلمُات ؤهبار  باإلاائت، 29.2وؤلاخصاءاث بيظبت 

خخصاااااحن ألي ماااااادة ؤو ػاااااسح، زااااام
ُ
باإلاائااااات، وهااااام ًمثلاااااىن مجمىكااااات ماااااً  12.3بيظااااابت  آزاء اإلا

لدًاااات، ووااااان للاااادد ماااانهم بلااااع 
ُ
اإلالىُاااحن والخبااااراء فااااي مجاااااٌ الصااااخت اللاماااات وألاماااساض اإلا

 شسث كبر كىىاث ووطائل مخخلفت. السئي خٌى الىباء، وكد اهد

باإلاائت، ما ٌشحر بلى اهخماام اللُىات  9وحاءث بلدها اإلاظخجداث اللالحُت بيظبت 

، زام 
ً
ألاهبر بمخابلت طبل الشفاء مً اإلااسض، وهاى ؤماس ماسجبؽ بجاهاب ملسفاي وهفسا ي ؤًظاا

ل الدولاات باإلاائاات، وهااي اإلاسجبؼاات باااإلحساءاث السطاامُت مااً كباا 8.7الخاادابحر الخيىمُاات بيظاابت 

باإلاائاات مااً اللُىاات آلازاااز والخااداكُاث، والتااي  4.5فااي مجاااٌ ميافداات اهدشاااز اإلاااسض. واخخاااز 

لصااد بهااا الىخااائج اإلاترجباات كلااى اهدشااااز الىباااء مااً شااتى الىااىا ي الاحخماكُاات والاكخصاااادًت  ًُ
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 بالجاهااب اللاااػفي 0.6وغحرهااا، واخخاااز 
ً
 باإلاائاات اللصااص ؤلاوظاااهُت، وهااي التااي جااسجبؽ غالبااا

 جديي ػسق ؤلاصاابت بااإلاسض، ؤو هُفُات الدشاافي مىاه. وفُماا 
ً
وؤلاوظاوي، وكد جيىن كصصا

باإلاائاات، وفُااه لاام جااخم ؤلاشااازة بلااى  4.5ًخللاام بالخُاااز اإلافخااىح "غحاار ذلااً"، فلااد حاااء بيظاابت 

مظاااامحن ؤخااااسي للمللىماااااث، فُماااا كاااادا بحاباااات واخاااادة فلاااؽ جظاااامىذ مظاااابباث الىباااااء ؤو 

دشازه، وفاي الغالاب ذهاس اإلابدىزاىن ؤهثار ماً خُااز، فُماا الابلع هاىه الدولت اإلادظببت في اه

هس".
ُ
خاخت "ول ما طبم"، ؤو "حمُم ما ذ

ُ
 ليل اإلاصادز الىازدة طمً الخُازاث اإلا

 ما هى الشيل ألابشص ملظمىن املعلىماث التي جخابعها عن "هىسوها"؟ -4

 الترجيب النعبت املئىيت الخىشاس إلاجابت

سألاخباز والخلاٍز  016 41.5% 1 

 3 %15.2 79 الخدلُالث والخدلُلاث

 5 %5.4 08 آلازاء والخللُلاث

داث  0 %25.6 133 البُاهاث والخصٍس

 7 %2 12 الصىز والسطىم

 4 %6.5 34 الدسجُالث والفُدًىهاث

 9 %0.4 0 البرامج ؤلاذاكُت

ىهُت  6 %2.7 14 البرامج الخلفٍص

 8 %0.7 4 غحر ذلً

%111 520 املجمىع  - 

 ٌ خابعت عن "هىسوها"9 جذو
ُ
: الشيل ألابشص ملظمىن املعلىماث امل  

الجمهااااااااىز بُيااااااااذ الىخااااااااائج ؤن الشاااااااايل ألابااااااااسش إلاظاااااااامىن اإلاللىماااااااااث التااااااااي ًخابلهااااااااا 

جي كً "وىزوها" ًخمثل في  سالبدٍس باإلاائت  41.5، خُث جم اخخُازها مً كبل ألاخباز والخلاٍز

، خُاث مً ؤفساد اللُىت، وهرا ما ًاشس بلاى الاه
ً
خماام باإلاللىمااث السطامُت واإلاىزىكات غالباا

لاااي ذلاااً  ؼاااسح بخاااىاشن ومىطاااىكُت. ٍو
ُ
س خلاااائم ومللىمااااث ج كاااادة ماااا جظااام ألاخبااااز والخلااااٍز

داث بيظااابت   كلاااى مللىمااااث وزئي  باإلاائااات، 25.6البُاهااااث والخصاااٍس
ً
وهاااي التاااي جىؼاااىي ؤًظاااا

باإلاائاااات، وهااااي التااااي  15.2بيظاااابت  الخدلااااُالث والخدلُلاااااث مىزلاااات وزطاااامُت فااااي الغالااااب، زاااام

 ؤوطاام وؤكماام للمللىماااث مااً مخخلااف حىاهبهااا. وؤشاااز 
ً
باإلاائاات مااً اللُىاات  6.5جظاام ػسخااا

ت، وحااااااسي جىاكاااااال  بلااااااى الدسااااااجُالث والفُاااااادًىهاث، وهااااااي التااااااي جظاااااام مااااااىاد طااااااملُت وبصااااااٍس
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باإلاائات، وهاي التاي جاسجبؽ بمصاادز  5.4واهدشاز الىثحار منهاا، بلادها آلازاء والخللُلااث بيظابت 

 ؤو بلادة السؤي وشخصُاث مً الُىخب كلى اخخالف ؤهىاكهاا، ؤو خ
ً
اصت وغحر زطمُت غالبا

 بإشخاص مً اللامت.

ىهُاااااات، و 2.7وؤشاااااااز  باإلاائاااااات بلااااااى الصااااااىز  2باإلاائاااااات مااااااً اللُىاااااات بلااااااى الباااااارامج الخلفٍص

لبااارة كاااً ألازكاااام 
ُ
ااات والسطاااىم البُاهُااات اإلا ياجحًر والسطااىم، وهاااي التاااي كاااد جظااام السطاااىم الياٍز

 حااااااءث البااااارامج ؤلاذاكُااااات بيظااااابت وؤلا 
ً
باإلاائااااات. وفُماااااا ًخللااااام بالخُااااااز  0.4خصاااااءاث، وؤخحااااارا

باإلاائاات، وفُااه لاام جااخم ؤلاشااازة بلااى ؤشااياٌ ؤخااسي  0.7اإلافخااىح "غحاار ذلااً"، فلااد حاااء بيظاابت 

خاخت 
ُ
إلاظامحن اإلاللىماث، بهما هىه فيها اإلابدىزىن ليل ألاشياٌ الىازدة طمً الخُازاث اإلا

 
ُ
 هس"."ول ما طبم/ذ

 ما هى الطشف الفاعل ألابشص الزي جخابعه في مصادس املعلىماث عن "هىسوها"؟ -5

 الترجيب النعبت املئىيت الخىشاس إلاجابت

 0 %32.3 168 الجهاث الخيىمُت

 1 %36.7 191 اإلاىـماث الصخُت

 3 %16.5 86 الىخب الؼبُت

 4 %5.8 32 الىخب ؤلاكالمُت

 - %0 2 الىخب الظُاطُت

الدًً زحاٌ  19 3.7% 6 

 5 %4 01 كامت الىاض

 7 %1 5 غحر ذلً

%111 520 املجمىع  - 

 ٌ خابع في مصادس املعلىماث عن "هىسوها": 11 جذو
ُ
الطشف الفاعل ألابشص امل  

جااي ًخااابلىن اإلاللىماااث التااي بُيااذ الىخااائج ؤن غالبُاات ؤفااساد كُىاات  الجمهااىز البدٍس

باإلاائات، وبالخاالي ف اي الؼاسف الفاكال  36.7ت بيظابجىللها اإلاىـماث الصاخُت كاً "وىزوهاا" 

 باإلاائاات، 32.3 الجهاااث الخيىمُات بيظاابتألاباسش فااي مصاادز اإلاللىماااث باليظاابت لللُىات، ًليهااا 

لباااار كااااً الدولاااات بشاااايل زئااااِع، وحشاااامل وشازاث وهُئاااااث وماطظاااااث.  ٌُ وهااااى ػااااسف زطاااامي 
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لصااد بهاام اللاااملىن فااي 16.5وحاااءث الىخااب الؼبُاات بيظاابت  اإلاجاااٌ الصااحي مااً  باإلاائاات، وٍُ

باإلاائااات، وهااام  5.8بيظااابت  الىخاااب ؤلاكالمُاااتؤػبااااء وممسطاااحن وؤخصاااائُحن وغحااارهم، بلااادها 

مثلىن اللاملحن فاي مخخلاف وطاائل ؤلاكاالم، ًليهاا  زحااٌ باإلاائات، زام  4بيظابت  كامات الىااضًُ

باإلاائااااات، خُااااااث واااااان لبلظااااااهم فخااااااوي وجيااااااالُف شاااااسكُت بشااااااإن بلااااااع  3.7الااااادًً بيظاااااابت 

ت هخلً الخاصت بالخجملاث الدًيُت وحللُم الصالة في اإلاظااحد، وغحار ؤلاحساءاث  الاختراٍش

 0ذلً. ؤما الىخب الظُاطُت، فلم جىً طمً خُازاث اللُىت البخت، خُث حاءث بيظبت 

باإلاائات، وفُاه لام جاخم  1باإلاائات، وفُماا ًخللام بالخُااز اإلافخاىح "غحار ذلاً"، فلاد حااء بيظابت 

ؤخاااسي، بهماااا هااااىه فُاااه اإلابدىزاااىن لياااال ألاػاااساف الاااىازدة طاااامً ؤلاشاااازة بلاااى ؤػاااساف فاكلاااات 

هس".
ُ
خاخت "ول ما طبم/ذ

ُ
 الخُازاث اإلا

 ما هى جلييمً للمعلىماث التي جخابعها عن "هىسوها"؟ -6

 الترجيب النعبت املئىيت الخىشاس إلاجابت

 3 %14.6 76 واكلُت ودكُلت

 0 %21.5 110 واضخت وُمخياملت

 4 %14.2 74 صادكت ومىزىكت

 1 %32 166 غامظت ومخىاكظت

 7 %1.7 9 واذبت وُمظلِلت

 5 %13.7 71 ُمبالغ فيها

 6 %2.3 10 غحر ذلً

%111 520 املجمىع  - 

 ٌ خابعت عن "هىسوها": 11 جذو
ُ
جلييم املعلىماث امل  

لُمااىن اإلاللىماااث التااي بُيااذ الىخااائج ؤن غالبُاات ؤفااساد كُىاات  ًُ جااي  الجمهااىز البدٍس

باإلاائاات، وهاارا ٌلجااي ؤنهاام ًااسون  32بيظاابت  ىزوهااا" بإنهااا غامظاات ومخىاكظااتًخابلىنهااا كااً "و

اإلاللىماااث ُمخظااازبت وغحاار مخياملاات، والغمااىض كبااازة كااً مشاايلت هاججاات بمااا كااً هلااٍص فااي 

خىلاااد ؤلاخظااااض باااالغمىض لااادي الجمهاااىز  اإلاللىمااااث، ؤو مللىمااااث بهاااا صاااساق وجىااااكع. ٍو

ن جفظاااااااحره ؤو ملسفااااااات ؤطااااااابابه وآزاااااااازه كىااااااادما ًااااااادزوىن وكااااااام الخااااااادر، ولىاااااااً ال ٌظاااااااخؼُلى 

واخخماالجاااه اإلاظاااخلبلُت، وكاااادة ماااا جاااصداد وظااابت الغماااىض خاااحن جلااام ؤخااادار غحااار ُمخىكلااات 
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مىااً اكخباااز وباااء وىزوهااا (306، ص 0210)خظااً مياااوي ولُلااى الظااُد،  مثاال اليااىازر ، وٍُ

 كلااااى ذلااااً، 
ً
مااااً  اإلاائااااتب 21.5وفااااي اإلالاباااال، اكخباااار باكخبااااازه واززاااات صااااخُت ُمفاحئاااات.   مثاااااال

لبر كً واكلُت ودكُلتباإلاائت ًسونها  14.6، واللُىت ؤن اإلاللىماث واضخت وُمخياملت
ُ
، ؤي ح

باإلاائااااااات ٌلخبااااااارون  13.7، وصاااااااادكت ومىزىكااااااات باإلاائااااااات ًسونهاااااااا 14.2الىاكااااااام بشااااااايل دكُااااااام، و

اااهواذبااات وُمظاالِلت باإلاائاات ًسونهاااا 1.7، وُمباااالغ فيهاااااإلاللىماااث   ، بملجاااى ؤنهاااا جىؼااىي كلاااى جمٍى

ُاااز اإلافخااىح "غحاار ذلااً"، فلااد حاااء بيظاابت   2.3وخااداق وبخفاااء للخلااائم. وفُمااا ًخللاام بالخ

باإلاائت، وفُاه جماذ ؤلاشاازة بلاى جلُُمااث ؤخاسي للمللىمااث مثال وىنهاا ُمىىكات، ال باإض بهاا، 

و"ال هاااااادزي كنهااااااا ختااااااى آلان". همااااااا ذهااااااس بلااااااع اإلابدااااااىزحن ؤهثاااااار مااااااً خُاااااااز، مثاااااال "بدظااااااب 

 صاد
ً
 ُمبالغ فيها"، وفم حلبحرهم.الىطم"، و"ؤخُاها

ً
 كت، وؤخُاها

: محىس جأثيراث مصادس املعلىماث
ً
 ثاهيا

 ما هى الخأثير املعشفي ألابشص للمعلىماث التي جخابعها عن "هىسوها"؟ -7

 الترجيب النعبت املئىيت الخىشاس إلاجابت

ادة الفهم والىعي الصحي  1 %66.3 345 ٍش

 6 %3.7 19 حغُحر ألافياز واللىاكاث

ً اإلاىاكف والاججاهاث  4 %6.7 35 جيٍى

اث والاهخماماث  0 %10.2 53 جسجِب ألاولٍى

ص اللُم واإلالخلداث  7 %0.8 4 حلٍص

 3 %7.5 39 حظهُل اجخاذ اللسازاث

 
ً
 5 %4.8 05 غحر مازسة ملسفُا

 - %0 2 غحر ذلً

 - %111 520 املجمىع

 ٌ خا: 12 جذو
ُ
بعت عن "هىسوها"الخأثير املعشفي ألابشص للمعلىماث امل  

الغالبُات الىباري الخإزحر اإلالسفاي ألاباسش للمللىمااث التاي ًخابلهاا هشفذ الىخائج ؤن 

اااادة الفهاااام والاااىعي الصااااحيماااً ؤفاااساد كُىاااات  جاااي كااااً "وىزوهاااا" ًخمثاااال فاااي ٍش  الجمهاااىز البدٍس

لااااي  66.3بيظاااابت  باإلاائاااات، وذلااااً ُمااااسجبؽ فااااي اللااااادة بخلاااادًم مللىماااااث مخياملاااات ومفُاااادة. ٍو
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اااث والاهخمامااااثجس ذلااً،   حظااهُل اجخاااذ اللاااسازاثباإلاائاات، وبلاااده  10.2بيظاابت  جِااب ألاولٍى

ً اإلاىاكااااااف والاججاهاااااااثباإلاائاااااات، زاااااام  7.5بيظاااااابت  باإلاائاااااات. وحاااااااءث بلُاااااات  6.7بيظاااااابت  جيااااااٍى

 حغُحاااار ألافياااااز واللىاكاااااثالخااااإزحراث اإلالسفُاااات بيظااااب بظااااُؼت ومخفاوجاااات كلااااى الىدااااى الخااااالي: 

ااااص باإلاائاااات، و  3.7بيظاااابت  باإلاائاااات. وفااااي اإلالاباااال، ازجااااإي مااااا  0.8بيظاااابت  اللااااُم واإلالخلااااداث حلٍص

باإلاائاات مااً ؤفااساد اللُىاات ؤن اإلاللىماااث التااي ًخابلىنهااا كااً "وىزوهااا" غحاار مااازسة  4.8وظاابخه 

. وفُما ًخللم بالخُاز اإلافخىح، فلم جخم ؤلاشازة فُه بلى ؤي جاإزحراث ملسفُات ؤخاسي، 
ً
ملسفُا

 
ُ
 خاخت. غحر الىازدة طمً الخُازاث اإلا

 ما هى الخأثير العاطفي ألابشص للمعلىماث التي جخابعها عن "هىسوها"؟ -8

 الترجيب النعبت املئىيت الخىشاس إلاجابت

 1 %24.6 108 الدكم اإلالىىي 

 5 %13.7 71 الخىف والهلم

 6 %3.5 18 السخؽ والغظب

 0 %23.5 100 ألامً والؼمإهِىت

 3 %20.3 126 اللبٌى والسطا

والظسوزالفسح   2 0% - 

 
ً
 4 %14 73 غحر مازسة كاػفُا

 7 %0.4 0 غحر ذلً

%111 520 املجمىع  - 

 ٌ خابعت عن "هىسوها": 13 جذو
ُ
الخأثير العاطفي ألابشص للمعلىماث امل  

غالبُاات ؤفااساد الخااإزحر اللاااػفي ألابااسش للمللىماااث التااي ًخابلهااا ؤؿهااسث الىخااائج ؤن 

جي كً "وىزوها" كُىت  باإلاائت، بملجى  24.6بيظبت  ًخمثل في الدكم اإلالىىي الجمهىز البدٍس

لي ذلً،  ص الشلىز الجمعي والخىخُد والاهدماج. ٍو ت لديهم، وحلٍص ألاماً زفم السوح اإلالىٍى

باإلاائاات، وهااي مشاااكس  20.3بيظاابت  اللبااٌى والسطاااباإلاائاات، وبلااده  23.5بيظاابت  والؼمإهِىاات

باإلاائااااات. وكاااااد  13.7بيظااااابت  ف والهلااااامالخاااااى بًجابُااااات، فاااااي ملابااااال مشااااااكس طااااالبُت جخمثااااال فاااااي 

جسهصث ؤطبا  الخىف والهلم خالٌ حائدت "وىزوها" في الخىف مً ؤلاصاابت باالفحروض ؤو 

 اللدوي، ؤو اإلاىث، وفلدان الدخل ؤو اللمل، وغحر ذلً.  
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ُاااات الخااااإزحراث اللاػفُااااات بيظااااب مخفاوجاااات كلاااااى الىدااااى الخااااالي:  الساااااخؽ وحاااااءث بل

وهاااي مشااااكس طااالبُت جاااىم كاااً طاااسكت الاهفلااااٌ واللصااابُت ؤو باإلاائااات،  3.5بيظااابت  والغظاااب

 0هشااااالىز بًجاااااابي بيظااااابت  وحااااااء الفاااااسح والظااااسوز الغااااُف الشااااادًد وكااااادم السطااااا بالخااااااٌ، 

باإلاائااات ماااً ؤفاااساد اللُىااات ؤن اإلاللىمااااث التاااي ًخابلىنهاااا كاااً  14باإلاائااات. وفاااي اإلالابااال، ازجاااإي 

، وهااارا ٌلجاااي الفخاااىز اللاااا
ً
ػفي الىااااحم كاااً الخبلاااد والالمبااااالة. "وىزوهاااا" غحااار ماااازسة كاػفُاااا

باإلاائات، وفُاه لام  0.4وفُما ًخللم بةحاباث الخُاز اإلافخاىح "غحار ذلاً"، فلاد حااءث بيظابت 

جخم ؤلاشازة بلى ؤي جإزحراث كاػفُت ؤخسي، بهما جمذ في بخاداها ؤلاشاازة بلاى ؤهثار ماً خُااز 

خاااح "الاادكم اإلالىااىي وألامااً والؼمإهِىاات"، وفااي ألاخااس 
ُ
ي "خظااب ألاوطاااق الُىمُاات طاامً اإلا

 وخاالث ؤلاصابت".

 ما هى الخأثير النفس ي ألابشص للمعلىماث التي جخابعها عن "هىسوها"؟ -9

 الترجيب النعبت املئىيت الخىشاس إلاجابت

 ٌ  1 %29.2 150 الازجُاح والخفائ

 3 %26 135 الللم والدشائم

 4 %6.5 34 الاهخئا 

 6 %2.1 11 السها  )فىبُا(

ض اللهسي الىطىا  06 5% 5 

 7 %1.7 9 اطؼساباث الىىم

 
ً
 0 %28.3 147 غحر مازسة هفظُا

 8 %1.2 6 غحر ذلً

%111 520 املجمىع  - 

 ٌ خابعت عن "هىسوها": 14 جذو
ُ
الخأثير النفس ي ألابشص للمعلىماث امل  

غالبُت ؤفساد كُىت الخإزحر الىفس ي ألابسش للمللىماث التي ًخابلها بُيذ الىخائج ؤن 

ٌ الج جااااي كااااً "وىزوهااااا" ًخمثاااال فااااي الازجُاااااح والخفااااائ باإلاائاااات، وهااااى  29.2بيظاااابت  مهااااىز البدٍس

لاااصش الخدااادي  ألامااس الاااري وماااا ًبلااث كلاااى الظاااىُىت، الخحااار حاهااب لسئٍااات هفسااا ي اطااخلداد ٌُ

لاااي ذلاااً،   هفظاااُت باإلاائااات، وهاااي خالااات 26بيظااابت  الللااام والدشاااائمواللااادزة كلاااى الخدمااال. ٍو

 ماا غحار كلاى حظاحر بإنهاا والاكخلاد الظِئت، الىحهت مً ألامىز  بلى والىـس الُإض كلى جلىم
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ظبب الظُم والاهصكاج. وحاء بلده  ٌُ سام، ما  باإلاائت، وهى اطؼسا   6.5بيظبت  الاهخئا ًُ

لااات، زااام   شااادًد لفتااارة ػٍى
باإلاائااات، وهاااى  5بيظااابت  الىطاااىاض اللهاااسي هفسااا ي ًياااخج كىاااه خاااصن 

لصشه الهىاحع واإلاخاوف وألا 
ُ
 فياز الظلبُت.  اطؼسا  هفس ي ح

ُااااات الخااااااإزحراث الىفظاااااُت بيظااااااب بظاااااُؼت ومخفاوجاااااات كلاااااى الىدااااااى الخاااااالي:  السهااااااا  وحااااااءث بل

باإلاائاات، وهاااى مااسض هفساا ي ًىؼااىي كلاااى خااىف مخىاصاال وغحاار كلالواااي،  2.1بيظاابت  )فىبُااا(

باإلاائاات، وهااي التااي حشاامل ألازق وصاالىبت الىااىم وجلؼلااه، ؤو  1.7بيظاابت  واطااؼساباث الىااىم

باإلاائات ماً ؤفاساد  28.3ل ولىاً ماً دون زاخات. وفاي اإلالابال، ازجاإي ماا وظابخه الىىم اإلاخىاص

. وفُمااا ًخللاام بالخُاااز 
ً
اللُىاات ؤن اإلاللىماااث التااي ًخابلىنهااا كااً "وىزوهااا" غحاار مااازسة هفظااُا

باإلاائاااات، وفُااااه لاااام جااااخم ؤلاشااااازة بلااااى ؤي جااااإزحراث  1.2اإلافخااااىح "غحاااار ذلااااً"، فلااااد حاااااء بيظاااابت 

فُااااه اإلابدىزااااىن ؤهثاااار مااااً خُاااااز، فُمااااا الاااابلع هااااىه بلااااى "خاااااالث  هفظااااُت ؤخااااسي، بهمااااا ذهااااس 

 ُمخللبت"، ؤو "بدظب الىطم".

 الخأثير العلىوي ألابشص للمعلىماث التي جخابعها عن "هىسوها"؟ ما هى -11

 الترجيب النعبت املئىيت الخىشاس إلاجابت

 4 %5.4 08 الخجاهل والالمباالة

 0 %15.8 80 اللصلت الاحخماكُت

ء الفدىصاثبحسا  01 4% 5 

 1 %63.2 309 الالتزام بالخللُماث

 6 %3 15 اللمل الخحري والخؼىعي 

 8 %0.1 1 اللىف واللدواهُت

 
ً
 3 %8 41 غحر مازسة طلىهُا

 7 %0.5 3 غحر ذلً

%111 520 املجمىع  - 

 ٌ خابعت عن "هىسوها": 15 جذو
ُ
الخأثير العلىوي ألابشص للمعلىماث امل  
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غالبُاات ؤفااساد الخااإزحر الظاالىوي ألابااسش للمللىماااث التااي ًخابلهااا  هشاافذ الىخااائج ؤن

جااي كااً "وىزوهااا" ًخمثاال فااي كُىاات  باإلاائاات،  63.2الالتاازام بالخللُماااث بيظاابت الجمهااىز البدٍس

وهااااى ماشااااس طاااالىوي بًجااااابي ًاااادٌ كلااااى وشاااااغ الجمهااااىز فااااي طاااابُل الىكاًاااات والخفاااااؾ كلااااى 

لاااااي ذلاااااً، اللصلااااات الاحخماكُااااات بيظااااابت  باإلاائااااات، وماااااً ؤباااااسش ؤطااااابابها خاااااالٌ  15.8الصاااااخت. ٍو

الجائداااات الخااااىف والخاااادابحر الخاصاااات بمىاااام الخجملاااااث وججىااااب ألاماااااهً اإلاصدخماااات وحللُاااام 

باإلاائاات، وذلااً ًااىم  5.4اللماال والدزاطاات، وغحرهااا. وحاااء بلااده الخجاهاال والالمباااالة بيظاابت 

سض، كااااً خمااااٌى الجمهااااىز واللااااصوف كااااً ؤي جصااااسف ؤو طاااالىن للمىاحهاااات ؤو ملاوماااات اإلااااا

 كً اإلالل ؤو ؤلاخباغ، زم بحساء الفدىصاث بيظبت 
ً
باإلاائات، بملجاى  4وكادة ما ًيىن هاججا

 الخىحه بلى مساهص الفدص للخإهد مً الىطم الصحي ؤو ؤلاصابت باإلاسض. 

وحاااااءث بلُاااات الخااااإزحراث الظاااالىهُت بيظااااب بظااااُؼت ومخفاوجاااات كلااااى الىدااااى الخااااالي: 

ئت، خُث اهدشسث مبادزاث لخلدًم اللىن والخؼىق باإلاا 3اللمل الخحري والخؼىعي بيظبت 

 اللىااف واللدواهُاات بيظاابت 
ً
لباار كااً الخظااامً والخيافاال اإلاجخمعااي فااي ألاشماااث، وؤخحاارا

ُ
 0.1ح

لبار كاً بًاراء الاىفع ؤو الغحار. وفاي اإلالابال، ازجاإي  ٌُ باإلاائات ماً  8باإلاائت، وهى طالىن طالبي 

. وفُماااا ًخللااام ؤفااساد اللُىااات ؤن اإلاللىمااااث التااي ًخابلىنهاااا كاااً 
ً
"وىزوهااا" غحااار ماااازسة طاالىهُا

باإلاائاااات، وفُااااه لاااام جااااخم ؤلاشااااازة بلااااى ؤي  0.5بالخُاااااز اإلافخااااىح "غحاااار ذلااااً"، فلااااد حاااااء بيظاااابت 

خاخت.
ُ
 جإزحراث طلىهُت ؤخسي، بهما دمج فيها اإلابدىزىن ؤهثر مً خُاز طمً البدائل اإلا

 النخائج العامت للذساظت

جي  الخاصت بالبُاهاث الىخائج بُيذ -1 الدًمىغسافُت الخاصت بإفساد كُىت الجمهىز البدٍس

 باإلاائت، وؤن 41.7باإلاائت، فُما بلغذ وظبت الروىز  58.3مً ؤلاهار بيظبت  ؤن غالبُتهم

ت الفئت في هم الغالبُت  مً الفئت جلتها باإلاائت، 34.8بيظبت  طىت، 42 بلى 31 مً اللمٍس

  ًدملىن  ؤن الغالبُت هما جبحن باإلاائت. 25.2بيظبت  طىت 52 بلى 41
ً
  ماهال

ً
 بدزحت حاملُا

باإلاائت، وؤن  29.4اإلااهل الثاهىي بيظبت  ذلً ًلي باإلاائت، 41.2 بيظبت بيالىزٍىض

 باإلاائت. 94.4 اللـمى ًخمخلىن بىطم صحي مظخلس بيظبت الغالبُت

جاااااي غالبُااااات ؤفاااااساد كُىااااات  ٌظاااااخخدم -0 هاااااإبسش  مىاكااااام الخىاصااااال الاحخمااااااعيالجمهاااااىز البدٍس

باإلاائاااااااااات، ًليهااااااااااا اإلاىاكاااااااااام  64.2للخصااااااااااٌى كلااااااااااى اإلاللىماااااااااااث كااااااااااً "وىزوهااااااااااا" بيظاااااااااابت  مصاااااااااادز 



صادس املعلىماث عن "هىسوها" وجأثيراتهااظخخذاماث الجمهىس البحشيني مل  
 

117 

 

اااااااىن بيظااااااابت  باإلاائااااااات، 23.3الالىتروهُااااااات بيظااااااابت   3.1باإلاائااااااات، الصاااااااخف بيظااااااابت  4.4الخلفٍص

باإلاائاااات، وهاااارلً الجماكاااااث اإلاسحلُاااات بااااىفع اليظاااابت. وحاااااء اخخُاااااز بلُاااات اإلاصااااادز بيظااااب 

، مثااال اإلايشاااىزاث بيظااابت 
ً
باإلاائااات، ؤماااا الىخااااب  0.2اإلاائااات، ؤلاذاكااات بيظااابت ب 1بظاااُؼت حااادا

 باإلاائت.  0واإلاجالث فداشث وظبت 

جي مصادز اإلاللىماث كً ٌظخخدم الغالبُت الىبري مً ؤفساد كُىت  -3 الجمهىز البدٍس

باإلاائت، زم الفهم واهدظا  اإلالسفت  59.4بيظبت  الىكاًت وججىب ؤلاصابت "وىزوها" بدافم

باإلاائت. وحاء دافم مخؼلباث اإلاهىت  9.4بيظبت  الخىُف الاحخماعيو  باإلاائت، 24.8بيظبت 

باإلاائت، الدظلُت وجمظُت  1.5باإلاائت، جخفُف الظغىغ والخىجس بيظبت  2.7واللمل بيظبت 

 الدزاطت والبدث الللمي بيظبت 1الىكذ بيظبت 
ً
 باإلاائت فلؽ.  0.2 باإلاائت، وؤخحرا

جي ًخابلها  اإلاظمىن ألابسش للمللىماث التي جمثل -4 غالبُت ؤفساد كُىت الجمهىز البدٍس

باإلاائت، زم ألازكام  31.2، خُث حاءث بيظبت ؤلازشاداث الصخُت كً "وىزوها" في

خخصحن باإلاائت، 29.2وؤلاخصاءاث بيظبت 
ُ
باإلاائت، اإلاظخجداث  12.3بيظبت  آزاء اإلا

آلازاز والخداكُاث بيظبت باإلاائت،  8.7باإلاائت، الخدابحر الخيىمُت بيظبت  9اللالحُت بيظبت 

 باإلاائت. 0.6باإلاائت، واللصص ؤلاوظاهُت بيظبت  4.5

جي كً جمثل الشيل ألابسش إلاظمىن اإلاللىماث التي ًخابلها ؤفساد كُىت  -5 الجمهىز البدٍس

س "وىزوها" في  داث بيظبت  41.5بيظبت  ألاخباز والخلاٍز لي ذلً البُاهاث والخصٍس باإلاائت، ٍو

باإلاائت، الدسجُالث والفُدًىهاث  15.2بيظبت  خدلُالث والخدلُلاثال باإلاائت، 25.6

ىهُت بيظبت  5.4باإلاائت، آلازاء والخللُلاث بيظبت  6.5بيظبت   2.7باإلاائت، البرامج الخلفٍص

 البرامج ؤلاذاكُت بيظبت  2باإلاائت، الصىز والسطىم بيظبت 
ً
 باإلاائت.  0.4باإلاائت، وؤخحرا

جي ًخابلىن اإلاللىماث التي جىللها اإلاىـماث كُىت جبحن ؤن غالبُت ؤفساد  -6 الجمهىز البدٍس

 باإلاائت، 32.3 الجهاث الخيىمُت بيظبتباإلاائت، ًليها  36.7بيظبت الصخُت كً "وىزوها" 

 كامت الىاضباإلاائت،  5.8بيظبت  الىخب ؤلاكالمُتباإلاائت،  16.5الىخب الؼبُت بيظبت 

باإلاائت، ؤما الىخب الظُاطُت، فلم جىً طمً  3.7زحاٌ الدًً بيظبت باإلاائت،  4بيظبت 

 خُازاث اللُىت البخت. 
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م غالبُت ؤفساد كُىت  -7 َُّ
َ
جي اإلاللىماث التي ًخابلىنها كً "وىزوها" بإنها ك الجمهىز البدٍس

واضخت  باإلاائت 21.5باإلاائت. وفي اإلالابل، اكخبرها  32بيظبت  غامظت ومخىاكظت

اكخبروها صادكت باإلاائت  14.2، واكلُت ودكُلتوها باإلاائت اكخبر 14.6، وُمخياملت

واذبت باإلاائت اكخبروها  1.7، وُمبالغ فيهاباإلاائت اكخبروا اإلاللىماث  13.7، ومىزىكت

 .وُمظلِلت

الغالبُت الىبري مً ؤفساد كُىت جمثل الخإزحر اإلالسفي ألابسش للمللىماث التي ًخابلها  -8

جي كً "وىزوها" في ٍش باإلاائت، زم  66.3بيظبت  ادة الفهم والىعي الصحيالجمهىز البدٍس

اث والاهخماماث  7.5بيظبت  حظهُل اجخاذ اللسازاثباإلاائت،  10.2بيظبت  جسجِب ألاولٍى

ً اإلاىاكف والاججاهاثباإلاائت،  بيظبت  حغُحر ألافياز واللىاكاثباإلاائت،  6.7بيظبت  جيٍى

ص اللُم واإلالخلداثباإلاائت، و  3.7 باإلاائت مً ؤفساد  4.8اإلاائت، فُما ازجإي ب 0.8بيظبت  حلٍص

 .
ً
 اللُىت ؤن اإلاللىماث غحر مازسة ملسفُا

الجمهىز غالبُت ؤفساد كُىت جمثل الخإزحر اللاػفي ألابسش للمللىماث التي ًخابلها  -9

جي كً "وىزوها" في الدكم اإلالىىي  بيظبت  ألامً والؼمإهِىتباإلاائت، زم  24.6بيظبت  البدٍس

باإلاائت،  13.7بيظبت  الخىف والهلمباإلاائت،  20.3بيظبت  اللبٌى والسطا، باإلاائت 23.5

 14باإلاائت، فُما ازجإي  0بيظبت  الفسح والظسوز باإلاائت،  3.5بيظبت  السخؽ والغظب

.
ً
 باإلاائت مً ؤفساد اللُىت ؤن اإلاللىماث غحر مازسة كاػفُا

الجمهىز غالبُت ؤفساد كُىت جمثل الخإزحر الىفس ي ألابسش للمللىماث التي ًخابلها  -12

 ٌ جي كً "وىزوها" في الازجُاح والخفائ  الللم والدشائمباإلاائت، زم  29.2بيظبت  البدٍس

باإلاائت،  5بيظبت  الىطىاض اللهسي باإلاائت،  6.5بيظبت  الاهخئا باإلاائت،  26بيظبت 

 28.3ا ازجإي باإلاائت، فُم 1.7بيظبت  واطؼساباث الىىمباإلاائت،  2.1بيظبت  السها  )فىبُا(

 .
ً
 باإلاائت مً ؤفساد اللُىت ؤن اإلاللىماث غحر مازسة هفظُا

الجمهىز غالبُت ؤفساد كُىت جمثل الخإزحر الظلىوي ألابسش للمللىماث التي ًخابلها  -11

جي كً "وىزوها" في  باإلاائت، زم اللصلت الاحخماكُت  63.2الالتزام بالخللُماث بيظبت البدٍس

 4باإلاائت، بحساء الفدىصاث بيظبت  5.4لخجاهل والالمباالة بيظبت باإلاائت، ا 15.8بيظبت 
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باإلاائت،  0.1باإلاائت، واللىف واللدواهُت بيظبت  3باإلاائت، اللمل الخحري والخؼىعي بيظبت 

.  8فُما ازجإي 
ً
 باإلاائت مً ؤفساد اللُىت ؤن اإلاللىماث غحر مازسة طلىهُا

 الخىصياث

بمااا جلخظاُه ألاشماااث الصاخُت وؿااسوف اهدشااز ألامااساض  الازجلااء بادوز ؤلاكااالم الصاحي، -1

ص الفهم واإلالسفت ُبظبل الىكاًت.  وألاوبئت مً جىثُف الىعي وحلٍص

خلللاااااات باألوبئاااااات الخؼحاااااارة، كباااااار  -3
ُ
ااااااص اإلاظاااااااولُت الاحخماكُاااااات فااااااي ػااااااسح اإلاىطااااااىكاث اإلا حلٍص

 مساكاة جإزحراتها اإلاخخلفت كلى الجمهىز مً وافت الىىا ي. 

طاااااااُت الؼاااااااسح ؤلاكالماااااااي ؤو اإلاباشاااااااس كبااااااار الاجصااااااااٌ الصخصااااااا ي فُماااااااا ًخللااااااام بدزان خظا -4

د مً الىاكلُت.  باألوبئت وألامساض الخؼحرة، ما ًخؼلب اإلاٍص

طاااسوزة الخاااسص كلاااى اطاااخلاء اإلاللىماااااث ماااً مصاااادز ذاث مصاااداكُت، الطاااُما خااااالٌ  -0 

 ألاشماث الصخُت ذاث الخإزحر اإلاباشس كلى الخُاة.

بلاااى اإلاصاااادز السطااامُت اإلاىزىكااات فاااي خااااٌ الخلاااسض بلاااى مللىمااااث ؤهمُااات جىحاااه الجمهاااىز  -5

 مخظازبت ؤو خاػئت.

 بىطاائل الخىاصال  -6
ً
ص السكابت الراجُت فُما ًخللام باطاخخدام ؤلاكاالم الجدًاد، مماثال حلٍص

 الاحخماعي في ػسح السئي واإلاللىماث خٌى ألاوبئت وجداكُاتها كلى شتى الُصلد.

ى بخدلُاال مظامىن مصااادز اإلاللىماااث خااٌى وباااء "وىزوهااا" بكاداد دزاطاات مظااخلبلُت حلجاا -7

ص هخائج اإلاسح.    كلى اخخالف ؤهىاكها، وذلً بهدف حلٍص

 الخالصت

جي البالغ ملدازها  خلصذ الدزاطت بلى ؤن غالبُت ؤفساد كُىت الجمهىز البدٍس

ً ٌظخخدمىن  502 مىاكم الخىاصل مفسدة مً مخخلف مدافـاث مملىت البدٍس

باإلاائت، ًليها  64.2ش مصدز للخصٌى كلى اإلاللىماث كً "وىزوها" بيظبت هإبس  الاحخماعي

ما ًدٌ كلى ؤهمُت ؤلاكالم الالىترووي، الطُما في  باإلاائت، 23.3اإلاىاكم الالىتروهُت بيظبت 

ىن وبدظب الىخائج، فةن الغالبُت الىبري مً اللُىت ٌظخخدمؤوكاث اليىازر وألاشماث. 
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باإلاائت، زم الفهم واهدظا   59.4بيظبت  كاًت وججىب ؤلاصابتالى  مصادز اإلاللىماث بدافم

 فياإلاظمىن ألابسش للمللىماث التي ًخابلىنها  وجمثل باإلاائت. 24.8اإلالسفت بيظبت 

باإلاائت،  29.2باإلاائت، زم ألازكام وؤلاخصاءاث بيظبت  31.2بيظبت  ؤلازشاداث الصخُت

س ألا في فُما جمثل الشيل ألابسش إلاظمىن اإلاللىماث  لي  41.5بيظبت  خباز والخلاٍز باإلاائت، ٍو

داث بيظبت   باإلاائت.  25.6ذلً البُاهاث والخصٍس

بيظبت ًخابلىن اإلاللىماث التي جىللها اإلاىـماث الصخُت كً "وىزوها" وجبحن ؤن الغالبُت 

مىا  32.3 الجهاث الخيىمُت بيظبتباإلاائت، ًليها  36.7 َُّ
َ
اإلاللىماث بإنها باإلاائت، وكد ك

وبشإن . واضخت وُمخياملت باإلاائت 21.5باإلاائت، فُما اكخبرها  32بيظبت  مظت ومخىاكظتغا

جمل بًجابُت كلى كىع ما 
ُ
الخإزحراث اإلاترجبت كلى مخابلت اإلاللىماث، فلد جبحن ؤنها في اإلا

ادة الفهم والىعي الصحي ، خُث جمثل الخإزحر اإلالسفي ألابسش في ٍش
ً
 66.3بيظبت  وان ُمخىكلا

اث والاهخماماثت، زم باإلاائ وجمثل الخإزحر اللاػفي ألابسش باإلاائت،  10.2بيظبت  جسجِب ألاولٍى

جمثل باإلاائت. و  23.5بيظبت  ألامً والؼمإهِىتباإلاائت، زم  24.6بيظبت  في الدكم اإلالىىي 

 ٌ  28.3باإلاائت، فُما ازجإي  29.2بيظبت  الخإزحر الىفس ي ألابسش للمللىماث في الازجُاح والخفائ

، و ب
ً
الالتزام بالخللُماث بيظبت جمثل الخإزحر الظلىوي ألابسش في اإلاائت ؤنها غحر مازسة هفظُا

 باإلاائت. 15.8باإلاائت، زم اللصلت الاحخماكُت بيظبت  63.2

 واملصادس  املشاجعكائمت 

 : الىخب -

ت اللبىاهُت، الاجصاٌ وهظشياجه املعاصشة، خظً مياوي ولُلى الظُد،  -1 الداز اإلاصٍس

 .0210صس، م

ألاوادًمُىن لليشس والخىشَم، إداسة مصادس املعلىماث والبياهاث، طمحر اللِس ى،  -0

 .0214ألازدن، 

، داز اإلاظحرة لليشس والخىشَم والؼباكت، ألازدن، هظشياث الاجصاٌ مىاٌ اإلاصاهسة، -3

0210. 
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م شااحن،  -4 الاجصــاٌ، املعجــم فــي املفــاهيم الحذًثــت ل عــالم ومااي اللبااد هللا وكبااد الىااٍس

 .0214داز النهظت اللسبُت، بحروث، 

 :الذساظاث والخلاسيش -

 مسهص ،العشاق في هىسوها لفيروط الاجخماعي الاظخعذادًاطحن،  وؤخمد خظحر ؤخمد -1

 .0202اللساق، ماًى/ؤًاز  والخخؼُؽ، للدزاطاث البُان

، (19)هىفيذ  هىسوها لفيروط الجيذة الصحفيت الخغطيت دليل ،زطام خمدي -0

ل/هِظان الاكخصادي، الُمً، وؤلاكالم الدزاطاث مسهص  .0202 ؤبٍس

الخناٌو إلاعالمي لجائحت هىسوها وجذاعياتها الصحيت كبد السشاق الدلُمي،  -3

، مجلت ؤلاذاكاث اللسبُت، اجداد بذاكاث الدٌو والبيئيت والاجخماعيت والنفعيت

 .0202اللدد الثاوي، مصس، اللسبُت، 

م -4 ً حاملت مً بدثي فٍس العالكت بين الللم والاهخئاب وجىهم ، الصخت ووشازة البدٍس

( وأصحاب الحجش الصحي والعٌض 19املشض لذي عينت من مصابي هىسوها )هىفيذ 

سان، الزاحي في مملىت البحشين  .0202 ًىهُى/خٍص

 الىعي وحعضيض الاجخماعي الخىاصل وظائلالخفُف،  كبد البشحر وخالد مسجض ى -5

 الصحت لىصاسة الشظمي باملىكع الفيعبىن هشوها .. صفحت فيروط من ًتللىكا الصحي

" العىداهيت
ً
 .0202الظىدان، ماًى/ؤًاز  الىُل، وادي ، حاملتأهمىرجا

ً مسهص -6  هىسوها فيروط جأثير، والؼاكت والدولُت ؤلاطتراجُجُت للدزاطاث البدٍس

ً، ، ماملجخمعيت والعلىهياث العاداث على( 19 هىفيذ) املعخجذ ملىت البدٍس

ل/هِظان   .0202ؤبٍس

 املصادس الالىتروهيت: -

ً للبُاهاث اإلافخىخت، -1 ، مملىت إلالىتروهيت والحىىمت املعلىماث هيئت مىصت البدٍس

 ،ً  https://bit.ly/2ZoY61gالسابؽ الالىترووي: البدٍس

     


